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RESUMO 

 
 
O presente estudo - LAZER, TERRITORIALIDADE E SUSTENTABILIDADE NA 
MICRO-BACIA DAS COMUNIDADES DO RIO SAGRADO – da cidade de  
MORRETES/PR, procura demonstra que pós Segunda Guerra Mundial, se 
aprofunda um modelo produtivista de desenvolvimento, o qual trouxe muitas 
conseqüências para as formas de lazer, tornando o mesmo uma busca pelo 
consumismo, esquecendo que sua função é a realização dos desejos. No Brasil, e 
em outros países em desenvolvimento, deu-se prioridade somente para o 
crescimento voltado para as questões econômicas, deixando as questões sociais e 
culturais em segundo plano. Quando percebeu-se que as formas de vida dos seres 
humanos estavam atingindo as suas necessidades básicas e a sua vida em todas as 
instâncias, econômicas, sociais, ecológicas e culturais, surgiram novos conceitos de 
desenvolvimento e de se pensar a vida diária. O objetivo do estudo é de identificar e 
analisar os elementos de convergência entre as formas de lazer e o debate da 
sustentabilidade, ressaltando-se que, a partir disso, o conceito de sustentabilidade 
apresentou um caminho para se pensar uma nova ótica na realização pessoal e 
comunitária, uma vez que, no lazer pesquisado utilizou-se, como categoria de 
análise, a territorialidade. A territorialidade é usada em sua forma mais ampla, ou 
seja, buscando a influência junto a comunidade quanto a tradições, história e 
sentimento de pertencimento local. Para a realização da pesquisa, de caráter 
descritivo e explicativo, utilizou-se o método de coleta de dados através de análise 
bibliográfica e documental, com entrevistas gravadas pela comunidade, a fim de 
identificar o lazer na região no passado e nos dias atuais. Nesse sentido, os 
resultados obtidos apontam que o lazer, de forma sustentável, ainda é uma 
realidade distante da comunidade, pois sofre influências do desenvolvimento 
pautado nas questões econômicas, carecendo de atenção para outras áreas 
primordiais visando a sustentabilidade, demonstrando que, o lazer sustentável na 
atualidade é um sonho distante. 

 
 
Palavras chave: comunidade, desenvolvimento, lazer, sustentabilidade, 
territorialidade.  
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ABSTRACT 

 
 
 
The present study - LEISURE, TERRITORY AND SUSTAINABILITY  IN THE 
MICRO-BACIA OF THE RIO SAGRADO COMMUNITIES - the city of 
MORRETES/PR, it tries to demonstrate the after Second World War, deepens a 
productivist model of development, which brought a lot of consequences for the 
leisure forms, turning it even a search for the consumerism, forgetting that your 
function is the accomplishment of the desires. In Brazil, and in other countries in 
development, it only felt priority for the growth gone back to the economical subjects, 
leaving the social and cultural subjects in second plan. When it was noticed that the 
forms of the human beings life were reaching your basic needs and your life in all the 
instances, economical, social, ecological and cultural, new development concepts 
they appeared and of thinking the daily life. The objective of the study is identify and  
analyze the convergence elements between the leisure forms and the debate of the 
sustainability, being pointed out that, starting from that, the sustainability concept 
presented a road to think a new optics in the personal and community 
accomplishment, once, in the researched leisure it was used, as analysis category, 
the territory. The territory is used in your wider form, looking for the influence close to 
community as to traditions, history and feeling of local belonging.  For the 
accomplishment of the research, of descriptive and explanatory character, the 
method of collection of data was used through bibliographical and documental 
analysis, with interviews recorded by the community, in order to identify the leisure in 
the area in the past and in the current days. In that sense, the obtained results point 
that the leisure, in a maintainable way, is still a distant reality of the community, 
because it suffers influences of the ruled development in the economical subjects, 
lacking of attention for other primordial areas seeking the sustainability 
demonstrating that, the maintainable leisure at the present time is a distant dream. 
 
 
Key - words: community, development, leisure, sustainability, territory. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 
 
 

O lazer na antiga Grécia focava-se na realização dos seres humanos, ou seja, 

a busca de sua essência, um momento de contemplação, assim como o trabalho era 

sinônimo de realização pessoal. 

Com as transformações econômicas e de produção, o lazer muda de 

conceito; se antes era fator comum da vida diária, assim como o trabalho, torna-se o 

oposto e passa a ser visto como compensação deste. 

As exigências de mercado tornaram os seres humanos objetos de consumo e 

não o sujeito de sua realização, dando-se maior importância à produção e não à 

realização de vida. O lazer tornou-se um bem de mercado e passou a ser comprado 

como qualquer outro bem material, transformando-o, assim, em privilégio de apenas 

algumas classes sociais. 

Em vista disso, este estudo tem o lazer visto como um dos fatores essenciais 

para a sustentabilidade humana, conceituando o significado de lazer na antiguidade 

entendido como parte da vida diária, bem como na busca de realização dos seres 

humanos; discute as transformações do conceito de lazer que, em relação aos dias 

atuais, sofre influências econômicas. 

A partir de pesquisa realizada por Esperanza Alvarez em Antecedentes 

Etnohistóricos dos Agrossistemas Tradicionais do Rio Sagrado e da preocupação 

atual com a questão da mercantilização das atividades de lazer no Brasil e em todo 

o mundo, elaborou-se o presente estudo, a fim de entender as formas de lazer 

praticadas, pela comunidade, no passado e nos dias atuais. 

Os moradores do Rio Sagrado, em Morretes – Paraná tem, em suas 

lembranças, o depoimento abaixo, que faz parte da presente pesquisa: 

 
Na casa da vó sempre tinha fogueira na época de 
São João, como eles plantavam bastante, tiravam as 
batatas para o pessoal comer... a noite inteira era a 
gaita, o violão e a fogueira. Era muito mais divertido. 
E vinham famílias lá do outro lado da BR, da escola 
Bela Vista, chegava muita gente. Aí passavam a 
noite lá e no outro dia iam embora... amanheciam no 
pé da fogueira, porque era época de frio, junho..., 
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então ficava todo mundo perto da fogueira. Hoje em 
dia nem fogueira fazem mais... acabou tudo..”  
(Maria Cristina da Silva, moradora de 
Candonga). 

 

O trabalho integra-se no Núcleo de Políticas Públicas do Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade Regional de Blumenau – FURB e 

Instituto LaGOE (Laboratório de Gestão de Organizações que Promovem o 

Ecodesenvolvimento) projeto de uma zona laboratório de educação para o 

ecodesenvolvimento. 

A história da comunidade do Rio Sagrado foi pesquisada a partir de sua 

territorialidade; território enquanto espaço geográfico e territorialidade identificando 

suas tradições, cultura e sentimento de permanecimento em seu local de origem.     

O lazer é exposto como uma forma de auxiliar o desenvolvimento voltado 

para a realização pessoal e também como fator de sustentabilidade e pautado na 

territorialidade, pois o mesmo pressupõe descanso, conhecer a si mesmo, manter 

relações com os outros, preservar histórias e tradições. 

Nesse sentido, considera-se como principal objetivo pesquisar, identificar e 

analisar os elementos de convergência entre as formas de lazer e o debate da 

sustentabilidade, a partir da territorialidade historicamente construída nas 

comunidades. 

Através de pesquisa documental e bibliográfica, foram feitas entrevistas de 

campo e análise dos dados coletados de dissertações, monografias e entrevistas 

abertas em fontes primárias e secundárias. 

Após análise dos resultados obtidos ficou evidenciado que, mesmo sendo a 

comunidade do Rio Sagrado pequena e isolada, sofreu influências no 

desenvolvimento pautado somente nas questões econômicas. 

Desta forma o lazer, como fator de sustentabilidade, é hoje uma realidade 

ainda distante para a comunidade, pois, a mesma, necessita de investimentos em 

outros setores primordiais para então suprir suas necessidades de lazer.  

Em vista disso, um dia, talvez, a comunidade possa vivenciar o lazer de forma 

sustentável, como uma via de realização pessoal, desenvolvimento individual e em 

comunidade, bem como uma forma de preservar suas histórias e tradições. 
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1.2 TEMA 
 

 

A história e tradições das comunidades do Rio Sagrado, em Morretes – PR, 

analisando as suas formas de lazer, caracterizando-o através de sua territorialidade, 

pautado na sustentabilidade.  

 

 

1.3 PROBLEMA  
 

 

Até que ponto as territorialidades identificadas na Micro-bacia do Rio 

Sagrado, em Morretes – Paraná, podem ser vistas como fator de sustentabilidade 

em relação à satisfação das necessidades de lazer da comunidade? 

 

 

1.4 HIPÓTESES 
  

 

a) As antigas formas de lazer da comunidade foram abandonadas por serem 

consideradas ultrapassadas e substituídas por novas tecnologias, como a 

televisão; 

b) Pautada na territorialidade, a comunidade gera o seu lazer de forma 

sustentável. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e analisar os elementos de convergência entre as formas de lazer e 

o debate da sustentabilidade, a partir da territorialidade historicamente construída 

nas Comunidades do Rio Sagrado em Morretes - PR. 
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 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Pesquisar na história da região, as suas formas e práticas de lazer e que 

significados tinham para comunidade; 

b) Identificar a territorialidade construída ao longo do período estudado, a 

partir dos significados pesquisados; 

c) Analisar as relações de convergência entre territorialidade e 

sustentabilidade; 

d) Analisar as relações convergentes entre lazer e sustentabilidade. 

 

 

1.6 JUSTIFICATIVA  

 
 

 A região da Micro-bacia do Rio Sagrado, pequena e isolada, localiza-se no 

Município de Morretes – PR, motivo pelo qual o Núcleo de Políticas Públicas - NPP 

da Universidade Regional de Blumenau – FURB e o Instituto Lagoe vêm 

desenvolvendo vários projetos para o local, buscando uma nova visão de 

desenvolvimento para essa comunidade, pautada, principalmente, nas questões de 

territorialidade e sustentabilidade, a fim de  manter suas tradições e costumes locais.  

 O presente estudo visa contribuir para o entendimento do lazer na região, 

bem como a observância de como a territorialidade influencia nas questões da 

sustentabilidade do lazer, pensando reavivar métodos que não destruam as 

tradições da comunidade, fortalecidas pela realização pessoal, tendo em mente o 

desenvolvimento e a felicidade das pessoas, não sendo pautada somente para fins 

de mercado.  

 Ressalta-se que a pesquisa busca ainda prestar uma contribuição ao Núcleo 

de Políticas Públicas do Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade 

Regional de Blumenau – FURB, a fim de desenvolver projetos em várias áreas para 

as comunidades do referido local, estudando o lazer e de que forma ele é praticado, 

podendo ainda servir de referência para outras comunidades que, apesar de 
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distantes, pequenas e carentes são, muitas vezes, ignoradas no que se refere à 

sustentabilidade da sociedade brasileira em geral. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 LAZER 
 
 

O termo lazer tem várias concepções e definições dependendo, inclusive, da 

região em que está inserido, bem como do tempo e espaço. É uma questão que 

envolve a vida social do homem e tem origens e reflexões em vários períodos, 

sendo estudado por vários autores. 

Da antiguidade aos dias atuais, a concepção do sentido do lazer transformou-

se. Porém, quais as visões do termo no tempo e que mudanças ocorreram para que 

se pensasse lazer como fruto comercial e privilégio de poucos?  

Como pensar o lazer nos dias atuais e de forma sustentável? E ainda, pode-

se pensar o lazer pautado nas questões relacionadas à territorialidade? 

Lazer significa “ócio, passatempo, lezer XVIII do latim licere ser lícito, ser 

permitido” (CUNHA 1986 p.46). 

Lazer serve para repousar, divertir-se, entreter-se e/ou para desenvolver sua 

formação e informação desinteressada, sua livre capacidade criadora 

(DUMAZEDIER 1994). 

O autor ainda comenta sobre sua visão de lazer perguntando: “Pode-se falar 

de lazer a propósito dos feriados e dos dias em que não se trabalha? Ou ainda, o 

lazer seria uma condição específica da sociedade industrial? E, finalmente: qual 

seria a dinâmica da sua criação e de seu desenvolvimento?” (DUMAZEDIER 1999 

p.28). 

Algumas dessas perguntas encontrarão indícios de respostas no próximo 

capítulo, que trata das relações entre lazer e trabalho e, como os conceitos mudam 

através do tempo e porquê. 

Conforme Dumazedier (1999 p.28), alguns autores consideram que o lazer 

existiu em todos os períodos e em todas as civilizações, outros consideram o lazer 

como característica específica da Revolução Industrial.  

Nesse último século, o lazer passa a ser somente uma compensação do 

trabalho e não é fator primordial de qualidade de vida indispensável para os seres 



20 
1.  

 

humanos. O lazer, dessa forma, é visto como contraponto do trabalho, quando na 

sua essência deveria fazer parte da vida diária dos trabalhadores. 

Para fundamentar sua idéia, Dumazedier (1999 p.29) comenta: 

 
Duas condições prévias na vida social tiveram de realizar-se a 
fim de que o lazer tornasse possível para a maioria dos 
trabalhadores: a) As atividades da sociedade não mais são 
regradas em sua totalidade por obrigações rituais impostas 
pela comunidade. Pelo menos uma parte dessas atividades 
escapa aos ritos coletivos, especialmente o trabalho e o lazer. 
Esse último depende da livre escolha dos indivíduos, ainda que 
os determinismos sociais se exerçam evidentemente sobre 
essa livre escolha. b) O trabalho profissional destacou-se das 
outras atividades. Possui um limite arbitrário, não regulado pela 
natureza. Sua organização é específica, de modo que o tempo 
livre é bem nitidamente separado ou separável dele.  
 

 
Dessa forma, para Dumazedier (1999), nas sociedades arcaicas e pré-

industriais, as atividades relacionadas ao tempo livre não eram de lazer, mas sim 

ligadas à religiosidade, às estações relativas ao tempo de colheitas, à relação com a 

família, etc. 

Isto nos leva às reflexões que serão trabalhadas nos capítulos a seguir, 

quando relacionamos lazer com liberdade e satisfação das pessoas e como fator de 

sustentabilidade, pois, para ser completo, o lazer precisa ser voltado para a 

realização dos desejos. 

A palavra lazer vem aparecendo com bastante freqüência, principalmente em 

função do estilo de vida das pessoas que, em busca de qualidade de vida, têm cada 

vez mais se envolvido com atividades que não satisfazem as necessidades diárias 

de realização.  

Dessa forma, pretende-se, nesta pesquisa, conhecer as formas de lazer 

passadas e presentes da comunidade do Rio Sagrado, em Morretes - PR e observar 

se o lazer é visto e praticado com o objetivo de satisfazer as necessidades de 

liberdade e criatividade, e que seja uma forma de preservar as tradições e histórias 

da comunidade, ou seja, baseado na territorialidade e pautadas na sustentabilidade. 

Segundo Dumazedier (1999), o lazer pode e deve ser visto como fator de 

desenvolvimento para os seres humanos, tornando-os mais críticos, criativos e com 

qualidade de vida. 

Andrade (2001 p.39-40) nos traz as definições de lazer dos seguintes 

dicionários e sentidos: 
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Segundo explanação do Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, editado 
em 1975, a palavra lazer provém do verbo latino licere, que 
significa ser lícito, ser permitido. Chegou à língua portuguesa 
através do arcaísmo, lezer. Atualmente, o sentido firmado do 
termo é ócio, folga, vagar. 
Em seu Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua 
Portuguesa, Antônio Geraldo da Cunha, edição de 1982, além 
de realizar a explicitação de idênticas origens e das mesmas 
bases etimológicas, registra com acréscimo aos significados 
acima referidos, o sentido de passatempo. 
Francisco Júlio Caldas Aulete, no Dicionário Contemporâneo 
da Língua Portuguesa, edição de 1974, além do significado de 
ócio, atribui ao termo o registro de tempo disponível para fazer 
alguma coisa devagar.  
 

 

Para Andrade (2001 p.53), o lazer é uma realidade integrante da vida pessoal 

“da mesma forma que o trabalho, a religião, a cultura e outros fatos que, 

naturalmente ou por aquisição cultural, compõem o cotidiano humano”, ou seja, nos 

é primordial, como todos os outros fatores sociais e culturais. 

Ainda definindo lazer, Andrade (2001, p.52-53) diz: 

 

Lazer traduz liberdade, individualidade, inteligência, sensações 
de leveza e de habilidades sociais, e longas series de 
emoções, geralmente decorrentes da integração interpessoal 
dos indivíduos e, às vezes, também de segmentos sociais 
variados. O lazer, pela própria natureza que garante a 
univocidade de seu significado real, pode ser maior ou menor, 
tanto em suas dimensões como em seus efeitos, desde que, 
de fato, os indivíduos optem livremente por recreações 
convenientes... 

 

No senso comum, lazer tem uma definição carregada de preconceitos. Para 

Marcellino (1996), ela está motivada por um pretenso caráter supérfluo, 

contrapondo-se a uma situação socioeconômica e pela utilização como instrumento 

ideológico, onde o autor sugere que está estreitamente relacionado com a 

expressão clássica “pão e circo” 1 e é ainda relacionado com a sociedade de 

consumo, vulgarizando o conceito. 

Porém, o mesmo autor dá o conceito do que considera lazer e explica o 

sentido de cada item. Conforme o autor, lazer é “cultura vivenciada (praticada, fruída 

                                                 
1 Período chamado Principado de 30 até 235 a.C. que corresponde a primeira fase do Império Romano, Otavio 
Augusto, que para desviar a atenção das massas populares das suas verdadeiras necessidades – terra e trabalho – 
intensificou a política de Pão e Circo, distribuição paternalista de trigo, ao lado de oferta de dinheiro e 
divertimentos públicos. (AQUINO, 1980). 
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ou conhecida) no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, 

familiares, sociais, combinando com o aspecto tempo e atitude” (MARCELLINO 2002 

p.42). 

A partir desse conceito, o autor escreve: 

 

Situo-me assim, na sociedade contemporânea, no seu 
concreto (como é), e não numa sociedade do devir (como 
deveria ser). Quando me refiro à cultura, não estou reduzindo 
lazer a um único conteúdo, vendo-o a partir de uma visão 
parcial, como geralmente ocorre quando se utiliza a palavra 
cultura, quase sempre restringindo-a aos conteúdos artísticos, 
mas aqui abordado de diversos conteúdos culturais. E 
finalmente, quando digo vivenciada não estou restringindo o 
lazer à prática de uma atividade, mas também situando-o em 
relação ao conhecimento e a assistência que essas atividades 
podem ensejar, e, até mesmo, á possibilidade do ócio, desde 
que visto como opção e não confundido com ociosidade, sem 
contraponto com a esfera das obrigações, no nosso caso, 
fundamentalmente, a obrigação profissional (MARCELINO 
2002 p. 42).    
 

 

Cultura analisada nesse trabalho, de forma ampla, pautada ainda com o 

tempo e a atitude, o autor relaciona com o tema de seu artigo referente ao 

desenvolvimento regional, colocando:  

E aqui gostaria de colocar uma primeira aproximação com o 
tema em questão, considerando a ligação entre os aspectos 
tempo e atitude, mas separando-se para fins de análise: o lazer 
ligado ao desenvolvimento regional estaria mais relacionado ao 
mundo do trabalho, onde o aspecto tempo, mesmo em se 
considerando, agora, o tempo virtual, é de fundamental 
importância. E o lazer ligado ao estilo de vida, ainda que não 
isolado das outras esferas de obrigação humana, estaria muito 
mais afeto ao aspecto atitude (MARCELLINO 2002 p.43). 

 

Dessa forma, Marcellino (2002) encara o lazer como atitude e estilo de vida, 

independente de um tempo determinado “na dependência exclusiva da relação da 

pessoa envolvida com a atividade e, assim, qualquer atividade poderia ser 

considerada lazer, até mesmo o trabalho, desde que atendesse a determinadas 

características”.  

Esta atitude e estilo podem ser relacionados com as questões de lazer, sendo 

requisito básico para se pensar sustentabilidade, que serão discutidos no decorrer 

desta pesquisa. 

Para Marcellino (1996), o lazer de uns pode ser trabalho para outros e vice-

versa, pois, enquanto alguns consideram pescar como lazer, para outros é profissão. 
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O lazer precisa ser relacionado com outras esferas da vida social que, sem esse 

entendimento, pode levar a equívocos comuns e, sobre isso, ele afirma: 

 
O lazer é um campo de atividade em estreita relação com as 
demais áreas de atuação do homem. Na consideração de suas 
relações com a ação humana em seus diferentes campos, não 
podemos deixar de considerar insatisfações, as pressões e os 
processos de alienação que ocorrem em quaisquer dessas 
áreas. Dessa forma, há um trabalho empobrecedor e vice-
versa. O “sentido” da vida não pode ser buscado, como muitas 
vezes somos levados a crer, apenas num fim de semana, ou 
numa viagem, embora essas ocasiões possam ser 
consideradas como possibilidade de felicidade e formas de 
resistência para o dia-a-dia. (MARCELLINO, 1996 p.15). 

 

 O autor entende o lazer, além de um simples assimilador de tensões ou alguma 

coisa que ajude a conviver com injustiças sociais, uma fuga talvez, sendo que o seu 

sentido é muito maior que isso, devendo ser um tempo privilegiado onde ocorram 

mudanças de ordem social e moral. 

 O lazer a que esse trabalho se refere, pode ser aqui relacionado com a questão 

instrumental e substantiva da razão humana, que serão discutidas nos próximos 

capítulos. Quando Marcellino escreve sobre alienação e um trabalho empobrecedor; 

as formas de lazer apresentam-se hoje de forma alienada, assim como o do 

trabalho, ou seja, não são vividas com liberdade, mas impostas socialmente como 

fator de consumo, enquanto que o ideal seria existir em equilíbrio. 

 Ramos (1989) também nos dará subsídios para se pensar lazer e trabalho a 

partir das necessidades da vida diária dos seres humanos, que alienados pelo 

sistema atual, ou como definirá, pela “síndrome comportamentalista”, não agem com 

liberdade, mas se comportam conforme o sistema impõe. 

 Marcellino (1983) ressalta ainda que o lazer é uma alternativa para identificar o 

tipo de desenvolvimento, pois, notadamente, a população que tem dificuldades 

econômicas não tem acesso ao lazer, tornando-o dessa forma privilégio de poucos. 

O lazer como fator de desenvolvimento não será visto somente para uma classe 

privilegiada e com poder econômico. 

 Este fator é percebido em nossa atual realidade a partir de ideologias impostas 

e com ajuda intensa da mídia. Sobre isso, Marcellino (1996, p. 31-32) comenta: 

 

Observa ainda que uma vez numa situação de privação 
econômica, as camadas pobres da população vivenciam uma 
outra cultura, sendo prioritária a ação que as façam superar 
condições de pobreza, para que só depois pensem nos 
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problemas relativos ao lazer, A segunda vertente defende o 
estabelecimento de prioridades para o desenvolvimento, com a 
concentração de recursos em áreas, para que se atinja, assim, 
crescimento econômico. Apóia-se, pois, numa tecnocracia que 
confunde o desenvolvimento com crescimento econômico. É 
fácil perceber as influências negativas dessa ideologia 
assimiladas por organismos e profissionais da própria área 
social, sobre o estabelecimento de políticas que visem a 
democratização das atividades de lazer, principalmente em 
países subdesenvolvidos. O raciocínio lógico, quanto a 
primeira vertente, é que não seria justo o estabelecimento de 
programas e o desenvolvimento de esforços numa área que 
interessa apenas a uma pequena minoria da população. 

 

 A concepção de superar a condição de pobreza, para então se pensar em 

lazer, está vinculada à análise de Sen (2000) quando diz que os seres humanos só 

poderão ser livres depois de atenderem suas necessidades básicas de 

desenvolvimento, o que nos leva a reflexões sobre o lazer de forma sustentável. 

 Cunha (1987 p.19) também relaciona a questão do lazer e trabalho e, para o 

autor, “o conteúdo do tempo de lazer permanece sujeito a uma série de 

circunstâncias sociais, culturais, econômicas, ideológicas e físicas” e sendo assim, o 

“lazer só será possível de acordo com a capacidade de consumo e com a posição 

ocupada na estrutura social”.  

 Com o desenvolvimento econômico que a humanidade submeteu-se nos 

últimos séculos, o lazer passou a ser um contraponto do trabalho, um pseudo-lazer, 

onde consumir é o objetivo.  

 É a partir dessa visão que se explica porque existe um lazer diferenciado, ou 

seja, um lazer de classes. Além disso, destaca-se o fator psíquico do lazer, onde em 

função da obrigação do trabalho, o lazer representa o tempo ocioso, desperdiçado.  

 Sobre isso Cunha (1987 p. 20-21) escreve: 

 

Além dos aspectos materiais, a outros ligados à organização 
repressiva do aparelho psíquico. Por todas essas razões, o 
“tempo livre” (o lazer) ainda permanece como momento 
negativo, isto é, como período contraposto ao tempo de 
trabalho. Nos tempos contemporâneos sobre o lazer, verifica-
se uma atmosfera comum. O lazer é sempre encarado como 
um fenômeno compensador ou oposto à atividade produtiva e 
de troca. Como antítese ou secreção do trabalho. 

 

Porém, assim como Marcellino e Dumazedier, Cunha (1987 p.58) vê o lazer 

como um fator de qualidade de vida, um tempo de desenvolvimento, de plenitude, ou 

seja, “aquilo que denominamos lazer não é uma parcela de tempo ou de existência, 



25 
1.  

 

muito menos algo oposto ao trabalho, mas uma forma de vida que integra o homem 

em sua (nunca) vivida plenitude”. 

 É esse sentido de lazer primordial para os seres humanos que contemplamos 

neste trabalho; o lazer voltado para o desenvolvimento individual, um “tempo para si” 

e para o coletivo um “tempo de si”, um momento onde se possam viver desejos e 

vontades, um momento em que os seres humanos possam ser livres e perceber com 

outro olhar o seu cotidiano.       

Muller (2002 p.11) destaca as várias concepções do lazer, entre elas 

“programas que oportunizem descanso, divertimento, mas, principalmente, 

desenvolvimento pessoal e social”.  

E a vida sem lazer significa que “adiar durante a vida os momentos lúdicos 

ensina-nos a viver tensos, preocupados, sem graça, apenas voltados para uma 

dimensão à vida: a dimensão de “ter” (MULLER, 2002 p.33). 

 Finalmente, em um tempo onde a sociedade está voltada para o consumo, 

pensa-se o lazer como busca de realizações pessoas e sociais no sentido do “ser”, 

de compartilhar experiências e mudar atitudes.  

 

2.2 LAZER E TRABALHO  

 

O lazer está totalmente relacionado com o trabalho, ou seja, as atividades 

humanas em busca de sua subsistência e as formas como elas se transformaram no 

tempo, ou ainda, o trabalho dos seres humanos e suas formas de vida estão 

intrinsicamente relacionadas com o lazer.  

Neste capítulo procuramos entender as relações entre o trabalho e o lazer e 

de que formas estão interligadas com as questões de sustentabilidade e 

territorialidade. 

 Newton Cunha (1987) coloca que “o tempo do trabalho é gerado pelas 

relações sociais de produção” e conseqüentemente, “ o tempo de lazer está 

relacionado com o tempo do trabalho” e um outro fator referente é o “grau de 

organização e autonomia ou poder daqueles que produzem ou mantêm a vida diária, 

ou seja, os trabalhadores”. 

Desta forma, Cunha (1987 p.12) conclui que “a luta política efetiva no interior 

das relações sociais é que constitui o estopim de recuo do tempo produtivo e da 
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transformação desse tempo em outra coisa qualitativamente diferente, não 

produtiva”. 

O conceito da palavra “trabalho” é importante para entendermos suas 

relações com o lazer e porque hoje, diferentes da antiguidade, os conceitos estão 

relacionados. 

 Para Morais (1993 p.115), a definição da palavra trabalho vem dos gregos e 

tinha um significado similar a de lazer. O autor escreve: 

 

Mas com isso não vamos perder de vista o caráter positivo e 
riquíssimo do conceito grego de lazer – Schole, muito diferente 
do que prevalece hoje. Era a condição positiva, um estado de 
ser, e não o simples fato (negativo) de não ter de trabalhar pelo 
sustento. Na verdade, reconhece-se hoje que foram os gregos 
que criaram a própria idéia de lazer, que não existia com tal 
nitidez e riqueza de sentido em outras sociedades antigas.  
Mas, quando voltamos ao sentido original, podemos captar um 
pouco de seu frescor e riqueza de sentido, e compreender que 
a schole de Atenas e outras cidades gregas era inseparável do 
ar livre e do encanto da vida, de ruas sem o barulho de hoje, 
bosques e passeios (peripatoi) onde se passamos incidentes 
da vida de Sócrates e seus discípulos e tem lugar os grandes 
diálogos de Platão – ao ar livre onde surgui a primeira 
universidade do ocidente, sem exames, burocracia ou teses de 
doutorado. 

 

O trabalho era visto na antiga Grécia e em muitas das antigas sociedades 

como forma criativa de desenvolver e produzir a subsistência do homem. 

 Para Cunha (1987 p.39-41), o sentido da palavra trabalho tem derivações de 

vocábulos diferentes, porém, o sentido permanece praticamente o mesmo. Sobre 

isso escreve: 

Na sociedade escravista, o pensamento grego chegou a 
distinguir, sob nomes diversos, ações que hoje agrupamos sob 
o signo do trabalho. Não havia uma única palavra para o 
vocábulo trabalho. 
Podemos encontrar a palavra érgon que expressa o produto de 
uma virtude imanente de cada ser, aquilo que se acha velado 
ou encoberto, mas presente em potencia. 
Essa virtualidade abrange, por sua vez, a prattein (de práxis) e 
o poiein (de poiesis), ou labor. 
Prattein é uma atividade natural, cujo fim não é produzir um 
objeto exterior, socialmente útil, mas que se atém ao êxito 
daquele que a prática. 
Quanto ao labor (poiein), constitui o trabalho técnico do 
artesão, que busca a fabricação de um objeto exterior, 
destinado a satisfazer uma necessidade de natureza social. 
O prattein, conseqüentemente, liga-se mais a atividade dos 
aedos, dos rapsodos, dos músicos, dramaturgos, da discussão 
filosófica e do debate político. Em resumo, à atividade hoje 
chamada artística cultural, inclusive a política.  
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Aliás as ligações entre o lazer e a política, na Grécia 
democrática, foram fundamentais para a constituição da polis. 

 

Porém, Cunha (1987 p.53), sobre a palavra schole, comenta que “somente ao 

final da antiguidade ou mais precisamente após o término do período democrático, é 

que o termo incorporou a idéia de cessação de toda atividade, inclusive a política e 

trouxe-nos a palavra lazer”. 

Todas as definições comentadas trazem-nos o mesmo sentido para o 

conceito de trabalho: era uma atividade natural cujo fim não era apenas produzir um 

objeto exterior, mas também proporcionar uma realização a quem o praticava.  

Seu sentido muda quando o trabalho passa a servir para satisfazer 

necessidades não só sociais, mas de mercado. Desta forma, o trabalho deixa de ser 

uma realização pessoal para tornar-se produto de consumo. 

Nos próximos capítulos faremos uma análise dessas mudanças através da 

discussão dos conceitos sobre a razão instrumental e a substantiva, relacionando 

como esses conceitos interferem nas mudanças sociais.  

 Complementando essa mudança de conceito em relação ao trabalho, Illich 

(1976) faz uma crítica ao modo de vida americana comentando que o homem virou 

escravo da máquina e que em função desta nova forma de se ver o trabalho, os 

seres humanos interferiram gravemente nas suas relações com a natureza e entre 

si.  

Para Illich (1976 p.49), o conceito de trabalho muda sua forma a partir da 

idade média, quando diz que: 

 

No fim da Idade Média, o antigo sonho do alquimista de 
fabricar homúnculo em laboratório tomou pouco a pouco a 
forma da criação de robots para trabalharem em vez do 
homem e da educação do homem para trabalhar ao seu lado. 
Essa nova atitude diante da atividade produtiva reflete-se na 
introdução de uma nova palavra. Tripaliare significa “torturar 
sobre o trepalium”, mencionado no século VI como uma 
armação constituída por três troncos, suplicio que substituiu o 
da cruz no mundo cristão. No século XII, a palavra trabalho 
significava uma experiência dolorosa. Foi preciso esperar até o 
século XVI para se utilizar a palavra trabalho em vez de obra 
ou labor. À obra (poiésis) do homem artista e livre, ao labor 
(ponèros) do homem pressionado por outro ou pela natureza, 
acrescentou-se então o trabalho ao ritmo da máquina. 
Seguidamente, a palavra trabalhador ao ritmo da máquina. 
Seguidamente, a palavra trabalhador deslocou o seu sentido 
para agricultor e o operário. No fim do século XIX, os três 
últimos termos mal se distinguiam entre si. 
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Illich (1976, p.49) argumenta que a “ideologia da organização industrial, da 

instrumentalização e da organização capitalista da economia” surgiu antes da 

chamada Revolução Industrial.  

Desta forma, o trabalho na antiguidade era visto como um complemento da 

vida, necessário a seu desenvolvimento, tanto material quanto espiritual e que com o 

passar do tempo e as formas de produção intensificadas, as formas de trabalho 

foram se modificando. 

O trabalho teve intensa relação com a escravidão e a revolução industrial, 

transformando o homem em uma máquina para satisfazer suas necessidades de 

sobrevivência e consumo. 

Conseqüentemente, o trabalho teve sua transformação de sentido, assim 

como o lazer, que passou a ser alienado e tal qual o trabalho, torna-se mecânico e 

com objetivos de consumo, tornando-se então um produto. 

Morais (1993 p. 22-23) coloca que uma das mudanças mais características da 

sociedade industrial foi a de diferenciar trabalho e lazer, como se um fosse 

compensação de outro. Morais escreve: 

 

Uma das mudanças mais características da sociedade 
industrial e pós-industrial consistiu justamente em traçar uma 
distinção rígida entre trabalho e lazer, apresentando o trabalho, 
para todos os efeitos, como centro e foco da vida humana. 
Essa distinção constitui uma deformação flagrante de nossa 
natureza e põe de lado não só a importância da vida anterior, 
mas também as profundas diferenças entre os seres humanos 
no modo como experimentam suas atividades. 

 

 Andrade (2001) analisa que até o século XIX “as sociedades dedicavam-se a 

se organizar ou implantar estruturas socioculturais, econômicas e políticas para 

atingir o maior número possível de produção que ultrapassasse o consumo”. Desta 

forma, o trabalho que deveria ser um prazer, torna-se um peso, pois não se trabalha 

mais com criatividade, independentemente do tempo e da quantidade de produção, 

não se trabalha para dar dignidade ao serviço humano, mas sim em troca de lucros 

e bens.   

 Para Andrade (2001 p.17), ainda “por atividades de trabalho entende-se todas 

as ações que, por sua natureza ou destinação imediata, desenvolvam-se com vistas 

à satisfação de necessidades indispensáveis em termos de vida e realização 

pessoal”.  
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Nessas definições, já percebemos como mudou o sentido do termo trabalho 

em função das relações produtivas dos seres humanos no tempo.  

 Se na antiga Grécia e mais ou menos no início da Idade Média, o trabalho era 

fator de subsistência, de forma que o próprio trabalhador decidia em que trabalhar, 

qual hora e que ferramenta utilizar, tendo ainda maior liberdade de criar, na 

atualidade, o trabalho passa a ter como objetivo o mercado e não a satisfação e a 

realização.  

A partir da Revolução Industrial o trabalho torna-se fator de alienação para os 

seres humanos, pois a máquina substitui o homem e o relógio o impede de ter 

liberdade de fazer e quando fazer.  

Illich (1976 p.09) chama a atenção para o aumento do consumismo (ter) e o 

descaso com a convivencialidade (ser). Sobre isso, diz que “na fase avançada da 

produção em massa, uma sociedade produz a sua própria destruição. Desnaturaliza-

se a natureza: o homem desenraízado, castrado na sua criatividade, fica fechado na 

concha individual”. 

As pessoas estariam não só penalizando sua forma de trabalho, mas tudo o 

que os rodeia, pois suas formas de produção em grande escala interferem no meio 

ambiente, nas condições de vida, nas relações sociais e nas desigualdades geradas 

pela má distribuição de renda, fazendo-nos refletir: que tipo de desenvolvimento é 

esse? 

 Illich (1976 p.23) faz uma crítica em relação à tecnologia que chama de 

“ferramenta”, ou seja, os instrumentos que deveriam simplificar a vida do homem e 

que infelizmente não acontece; ao contrário, tomam o seu lugar e o tolhem de sua 

criatividade: 

 

Os sintomas de uma progressivamente acelerada crise 
planetária são evidentes. Por todos os lados se procurou o 
porquê. Antecipo, por meu lado, a seguinte explicação: a crise 
radical no malogro da empresa moderna, isto é, na substituição 
do homem pela máquina. O grande projeto metamorfoseou-se 
num implacável processo de servidão para o produtor e de 
intoxicação para o consumidor. 
O domínio do homem sobre a ferramenta foi substituído pelo 
domínio da ferramenta sobre o homem. 
Ora bem, tornou-se evidente que, aplicada a tais objetivos, é a 
ferramenta que torna o homem seu escravo. 
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Desta forma, as condições atuais de trabalho não oferecem ao ser humano 

uma vida com qualidade, com criatividade e desenvolvimento e sim somente um 

trabalhador alienado e insatisfeito. 

Relacionamos aqui as questões de territorialidade, que serão mais bem 

discutidas nos próximos capítulos, pois quando falamos de meio ambiente e de 

sustentabilidade estamos nos referindo que as formas de trabalho alienaram o 

homem e suas relações com seu meio. A ferramenta usada de forma errônea 

interfere na história e cultura de seu povo: 

Para tanto, Illich (1976 p. 101) discorre o seguinte: 

 

Passamos em revista cinco circuitos diferentes. Em cada um 
deles, a ferramenta supereficiente ameaça um equilíbrio. 
Ameaça o equilíbrio da vida, ameaça o equilíbrio da energia, 
ameaça o equilíbrio do saber, ameaça o equilíbrio do poder, 
ameaça, enfim, o direito à história. 
A perversão da ferramenta ameaça saquear o meio físico. O 
monopólio radical ameaça congelar a criatividade. A 
superprogramação ameaça transformar o planeta numa vasta 
zona de serviços. A polarização ameaça instituir um 
despotismo estrutural e irreversível. Finalmente, a usura 
ameaça desarraigar a espécie humana. 
As culturas florescem no seio de uma multiplicidade de 
geografias, hoje ameaçadas. Mas, atualmente, também o meio 
social e o meio psíquico estão em risco de ser destruídos. A 
espécie humana pode ser envenenada pela poluição. Pode 
também desvanecer-se ou desaparecer por falta de linguagem, 
de direito ou do mito. Se o monopólio radical degrada o homem 
e a polarização o ameaça, o choque do futuro pode desintegrá-
lo. 

 

As relações de trabalho modificaram as relações sociais, o homem interfere 

em seu ambiente de forma alienada, assim como no lazer. 

Essa concepção de alienação pode ser relacionada com a teoria de Ramos 

(1986), que escreve sobre a sociedade brasileira e relata sobre a síndrome 

comportamentalista, que será discutida quanto relacionamos as formas de lazer com 

a razão instrumental e substantiva, onde o homem comporta-se, segue modelos, 

não tem liberdade de viver e fazer o que quer, ou necessita. 

 Para Illich (1976 p.25), convivencialidade significa:  

Por convivencialidade entendo o inverso da produtividade 
industrial. Cada um de nos define-se pela relação com os 
outros e com o ambiente, assim como pela sólida estrutura das 
ferramentas que utiliza.  
A passagem da produtividade para a convivencionalidade é a 
passagem da repetição da carência para a espontaneidade do 
dom. 
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A relação convivencial, por outro lado sempre nova, é ação de 
pessoas que participam da criação da vida social. A mudança 
de produtividade para a convivencialidade substitui um valor 
técnico por um valor ético, um valor material por um valor 
adquirido. A convivencialidade é a liberdade individual, 
realizada dentro do processo de produção, no seio de uma 
sociedade equipada com ferramentas eficazes. 

 

Nesta mesma linha de pensamento, Sachs (2004) diz que o trabalho é uma 

das principais fontes de desenvolvimento para os seres humanos, desde que seja 

um trabalho digno, com tempo para conviver em família e desfrutar do lazer e que a 

tecnologia, que Illich chama de “ferramenta”, precisa ser pensada como instrumento 

para melhorar a vida dos seres humanos e não somente como uma arma para se 

gerar lucros. Sobre isso, escreve: 

Os países em desenvolvimento precisam de padrões de 
crescimento intensivos em conhecimento e trabalho e, no 
entanto, poupadores de capital e de recursos, e devem 
procurar soluções triplamente vitoriosas, isto é, social, 
ambiental e economicamente. 
A modernização das economias familiares, nas áreas rurais 
mais remotas e nas favelas mais pobres, é importante por duas 
razões: ela melhora a qualidade de vida e/ou reduz o tempo 
empregado em tarefas domésticas, liberando o tempo para 
atividades orientadas para o mercado e para o lazer (SACHS 
2004 p.54). 

 

Cunha (1987 p.18) complementa, relacionando a importância do trabalho e do 

lazer. Ambos vivem em simbiose; um não pode ocorrer em sua forma pura sem o 

outro, pois um trabalho alienante gera um lazer também alienante. Sobre isso, 

escreve: 

Ambos os tempos, portanto, assim como os fatores que lhes 
determinam a duração e o valor da existência, constituem 
tempos primordiais e instrumentos de complementação, ou do 
produto social ou de exigência meramente biológicas.  
Dependendo finalmente das conquistas políticas e do grau 
de organização haverá um terceiro tempo. É aquele 
período durante o qual o controle do produto e do 
excedente social não precisará ser rigidamente cumprido, 
já que as funções precípuas do trabalho, do consumo, do 
descanso ou da alimentação já se encontram realizadas, 
quer dizer momentaneamente satisfeitas. Esse terceiro 
tempo representa assim um novo resíduo de vida social.  
 

Cunha (1987 p. 19) escreve ainda que as pré-condições para o lazer 

dependem dos seres humanos terem realizado suas atividades necessárias à 

sobrevivência e vai além, quando diz que: 
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O conteúdo do tempo de lazer permanece sujeito a uma série 
de circunstâncias sociais, culturais, econômicas, ideológicas e 
físicas, da mesma forma que a qualidade ou a força de 
trabalho que se vende ou se troca. O lazer será possível de 
acordo com a capacidade de consumo e com posição ocupada 
na estrutura social, conforme o capital escolar e as 
experiências vividas no processo de socialização, de acordo 
com os hábitos adquiridos ou predisposições psíquicas. 

 

Para o autor, isso acontece provocando o inverso. O lazer torna-se, na atual 

sociedade industrial, um fator negativo e, conseqüentemente, transforma o mesmo 

em um produto de consumo, onde só tem direito e acesso alguns privilegiados da 

sociedade. Desta forma, assim como o trabalho é visto negativamente, “o lazer é 

sempre encarado como um fenômeno compensador ou oposto à atividade produtiva 

e de troca. Uma antítese ou secreção do trabalho” (CUNHA 1987, p.21). 

 Analisado desta forma, o lazer seria um “pecado”, pois devemos nos lembrar 

de um antigo dito popular: “tempo é dinheiro”, conseqüentemente, quem não está 

trabalhando...  

 O tempo transformou as pessoas em máquinas, onde já não somos donos de 

nosso tempo, mas vivemos em função dele e de produzir, o tempo para o lazer 

passa a ser um tempo improdutivo, Illich (1976 p.50) analisa que “o uso do relógio 

generaliza-se e, com ele, a idéia de “falta” de tempo. O tempo transforma-se em 

dinheiro: “ganhei tempo”, “tenho tempo”, “falta-me tempo”, etc.” 

Nesta concepção de pensamento, Andrade (2001. p22) complementa 

argumentando qual é o sentido do lazer:  

 

 A finalidade do lazer é conseguir a desaceleração das 
atenções pessoais, profissionais ou não, liberando-as das 
pressões decorrentes das atividades rotineiras ou habituais. 
O repouso que resulta o desarme psicológico e do 
relaxamento físico decorrente desta desaceleração, acena 
para as possibilidades de ganho ou de retomada de 
melhores condições para o bem-estar social. 
 

Todos têm e devem ter direito ao lazer; porém, que seja de forma criativa, 

como nos demonstra suas origens, lazer para “si”, como forma de recuperar 

energias, gerar criatividade, conhecer e praticar novas experiências, lazer para se 

relacionarem e formarem  novos laços, sem o qual os seres humanos tolheriam 

ainda mais a sua criatividade. 
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2.3 LAZER E SUSTENTABILIDADE 

 

 

A partir do conceito de lazer, conceituaremos agora desenvolvimento de uma 

forma sucinta, para então discorrer sobre o lazer como fator de sustentabilidade. 

Segundo Antunes (2004 p.77), desenvolvimento significa: 

 

Entendo por desenvolvimento a simplificação e eficiência 
organizativa dos processos de produção, distribuição e 
consumo, a todos os níveis, de um sistema social - econômico, 
jurídico, político, ideológico, cultural -, com vista à realização do 
ser humano, em harmonia com a Natureza. 
Tal concepção do desenvolvimento implica uma relativização 
ao próprio sistema, numa perspectiva diacrônica e sincrônica, 
assim como aos outros sistemas. E tem, naturalmente, as suas 
causas/razões. 
 

 

Historicamente, este conceito de desenvolvimento já pressupõe o mesmo de 

forma sustentável, porém não foi o que ocorreu. A busca desenfreada, 

principalmente destacando o fator econômico, trouxe as conseqüências que 

colocaremos no decorrer do capítulo, entre elas o subdesenvolvimento. 

Como coloca o autor, “o desenvolvimento de alguns países levou outros ao 

subdesenvolvimento”. Antunes (2004 p. 73) escreve que: 

 
 
O tema do Desenvolvimento/Subdesenvolvimento tem sido 
objeto das mais apaixonantes análises nos meios políticos e 
acadêmicos. Sobretudo no último meio século, do fim da 
Segunda Grande Guerra a esta parte, levando ao surgimento 
da “Economia do Desenvolvimento”, que teve o seu período 
áureo nas décadas de 50 e 60, para entrar em crise quase ao 
mesmo tempo que a economia mundial, em meados dos anos 
70. 

 

 

Em função dessa crise, a qualidade de vida foi afetada e os índices usados 

para medir o bem-estar não corresponderam às questões referentes à mesma. 

Antunes (2004 p.78) comenta que o PIB (Produto Interno Bruto) per capita era 

um dos indicadores usados como medida de bem-estar e cita Paul Samuelson 12, 

que propõe que ao PNB (Produto Nacional Bruto) seja “adicionado o Valor do 

Tempo de Lazer e o Valor da Economia Subterrânea, a que devem ser deduzidos os 

Prejuízos Ambientais”. 
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Direcionamo-nos aqui ao objetivo desse trabalho onde o lazer também é 

indicador de desenvolvimento e que pode ser analisado através da sustentabilidade 

e pautado na territorialidade.  

Antunes (2004 p.78) lembra que em “1990, o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) decidiu produzir um relatório anual sobre essa 

problemática. Daí surgiu o primeiro Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento 

Humano – 1990”, que têm como objetivo: 

 

O principal objetivo do referido relatório foi apresentar o 
desenvolvimento através de um índice composto “que tenha 
em conta a esperança de vida, o nível de alfabetização e dos 
recursos que permitem gozar de condições de vida decentes”. 
Com possibilidades de tal índice vir a ser melhorado. 

 

Foi depois da Segunda Grande Guerra que a “problemática sobre os limites 

do crescimento se impôs” ocasionando o aparecimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável (ANTUNES 2004 p. 76). 

 A preocupação com o meio ambiente e com os seres humanos sempre 

houve nos diferentes tempos e com diferentes conceitos, porém somente quando se 

percebeu que a interferência humana em seu meio estava atingindo a ela mesma é 

que surgiram novos conceitos e sugestões para tentar-se reverter a atual situação 

social, cultural, econômica e ambiental do mundo. 

Dessa forma, criaram-se novas áreas interdisciplinares para novas 

investigações científicas em busca do que se chamaria desenvolvimento 

sustentável.  

Percebeu-se que o modo dos seres humanos verem e usufruírem a natureza 

e sua vida em sociedade deveria ser repensado, principalmente pautado na 

sustentabilidade.  

Antunes (2004 p.76) relata que a partir de então as reflexões sobre o homem 

e o meio ambiente se intensificaram, sendo elas: 

 

Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, em 1972, em 
Estocolmo; 
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, em 1982, 
em Nairobi; 
Relatório Brundtland, da Comissão Mundial para o Ambiente e 
Desenvolvimento, de 1987; 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento, ECO’92, no Rio de Janeiro, em Junho de 
1992; 
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Conferência sobre a Desertificação, as Florestas e a 
Biodiversidade, em 1995; 
Relatório à Assembléia das Nações Unidas da Comissão sobre 
o Desenvolvimento Sustentável, de 1997; 
Protocolo de Quioto, em 1997; 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente, em 
Joanesburgo, em 2002; etc. 
 
 

Aliada à sustentabilidade ambiental, há a preocupação com a sustentação 

social e cultural dos seres humanos, relacionando-a assim com todos os âmbitos de 

desenvolvimento. 

Conforme os seres humanos desenvolveram seus meios de produção, 

transformaram suas formas de trabalho e lazer; assim, conseqüentemente, 

interferiram em seu meio ambiente e seus modos de vida. 

Desta forma, o lazer tem relações com o desenvolvimento sustentável, um 

lazer que nas suas origens remeta ao “ser” e não ao “ter”. 

Illich (1976 p.25) analisa a industrialização e sua interferência nos modos de 

vida quando diz que “a instituição industrial tem uns fins que justificam os meios. O 

dogma do crescimento acelerado justifica a sacralização da produtividade industrial 

à custa da convivencialidade”.  

Desta forma os seres humanos agem de forma mais instrumental do que 

substantiva, ou seja, o que prevalece é uma cultura de produção e consumo, que 

conseqüentemente gera degradação ambiental e social. Complementando Illich 

(1976 p.24-25) conclui: 

 

Porém, o homem não se alimenta unicamente de bens e de 
serviços. Precisa também de liberdade para modelar os objetos 
que o rodeiam, para lhes dar forma ao seu gosto, para os 
utilizar com e para os outros. 
Por convivencialidade entendo o inverso da produtividade 
industrial. Cada um de nos define-se pela relação com os 
outros e com o ambiente, assim como pela sólida estrutura das 
ferramentas que utiliza. 
A relação convivencial, por outro lado sempre nova, é ação de 
pessoas que participam da criação da vida social. A mudança 
de produtividade para a convivencialidade substitui um valor 
técnico por um valor ético, um valor material por um valor 
adquirido. A convivencialidade é a liberdade individual, 
realizada dentro do processo de produção, no seio de uma 
sociedade equipada com ferramentas eficazes. 
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A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991 p.01) 

acreditava que os homens poderiam construir um futuro mais próspero, mais justo e 

mais seguro. A partir do momento que o nosso planeta passou a ser visto não como 

o centro do universo, mas como uma bola frágil e pequena dominada pelos seres 

humanos e suas ações, novas formas de pensar a qualidade de vida surgiram. 

 A comissão definiu que: 

 

 

Este relatório, Nosso futuro comum, não é uma previsão de 
decadência, pobreza e dificuldades ambientais cada vez 
maiores num mundo cada vez mais poluído e com recursos 
cada vez menores. Vemos, ao contrario, a possibilidade de 
uma nova era de crescimento econômico, que tem de se apoiar 
em praticas que conservem e expandam a base de recursos 
ambientais. E acreditamos que tal crescimento é 
absolutamente essencial para mitigar a grande pobreza que 
vem se intensificando na maior parte do mundo em 
desenvolvimento. 
 

 
 
  Partindo desses pressupostos, o conceito de desenvolvimento sustentável 

tem como fator primordial o atendimento das necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem também as suas 

(Nosso Futuro Comum, 1991, p.09), tendo como meta o desenvolvimento 

sustentável com preocupação de instituições nacionais e internacionais.  

Para isso será preciso pensar em todos os meios para o desenvolvimento, os 

recursos humanos, a alimentação, as espécies e o ecossistema, a energia, a 

indústria e o lazer, todos sobre a ótica do desenvolvimento sustentável.  

  O relatório Nosso Futuro Comum (1998 p.01) diz: 

 

Satisfazer as necessidades e aspirações humanas e o principal 
objetivo do desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento 
as necessidades básicas não estão sendo atendidas, para que 
haja desenvolvimento sustentável, e preciso que elas sejam 
atendidas, e que se tenha qualidade de vida. 

 
 

          Para que o lazer possa acontecer de forma sustentável e, conseqüentemente, 

tenha-se mais qualidade de vida, a preocupação precisa ser com o bem-estar da 

sociedade em geral. 
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         Sen (2000, p. 18) coloca o papel da liberdade como questão primordial para a 

sustentabilidade, desenvolvimento este que, para acontecer, depende de alguns 

fatores. Sobre isso, o autor coloca: 

 

O desenvolvimento requer que se removam as principais 
fontes de privação de liberdade, pobreza e tirania, carência de 
oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 
negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 
excessiva de Estados repressivos. A despeito de aumentos 
sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega 
liberdades de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória 
ou remédios para as doenças tratáveis, a oportunidade de 
vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso à água 
ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de 
liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços 
públicos e assistência social, como por exemplo, a ausência de 
programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de 
assistência médica e de educação ou instituições eficazes de 
paz e ordem locais. Em outros casos a violação da liberdade 
resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e 
civis por regimes autoritários e de restrições impostas à 
liberdade de participar da vida social, política e econômica da 
comunidade.   

 

Sen (2000 p.26) destaca a importância da liberdade para o desenvolvimento 

quando diz que “com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem 

efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros”. Pensa-se assim 

em um agente livre e sustentável, onde o lazer seja para a vida, podendo ser fator 

de desenvolvimento de uma pessoa e de toda a comunidade. 

O atual modelo econômico não permite que as pessoas tenham condições de 

desenvolver-se nas suas necessidades básicas, pois a condição de 

subdesenvolvimento da maior parte da população faz com que seja difícil ter 

condições de suprir a saúde, educação, alimentação, etc.  

           Pimentel (2002 p. 87) sugere que uma região ou nação precisa pensar quais 

os objetivos que se buscam quanto ao desenvolvimento e que para isso deve 

“adotar os pontos de vista biológico, político, cultural e econômico”. Alerta-nos ainda, 

que assim como o lazer, o desenvolvimento deva ser visto historicamente. 

           Podemos aqui relacionar a história da comunidade com seu ambiente e as 

questões de territorialidade, de pertencer, de fazer parte de um lugar, assim como o 

espaço geográfico e, como interferem nas atividades de lazer, pois o Brasil, desde 

sua colonização, tem em suas raízes uma despreocupação com o território e com a 

sua população. 
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 Padilha (2002 P.109) faz uma abordagem crítica da cultura e do lazer nas 

sociedades capitalistas globalizadas e coloca resumidamente como podemos 

caracterizar o mundo globalizado de hoje: 

  

a) um neoliberalismo econômico e político que prioriza á 
privatização enquanto minimiza a atuação do Estado nas 
diferentes esferas da vida; b) a passagem do mundo do 
trabalho pela chamada reestruturação produtiva, em que 
aparecem à terceirização, informalidade, o desemprego 
atual, a perda dos direitos trabalhistas e a quebra das 
organizações sindicais; c) o crescimento do setor terciário 
(serviços, comercio, entretenimento, lazer e turismo) em 
detrimento do setor secundário (indústrias); d) o fim (pelo 
menos virtual) das fronteiras geográficas; e) a 
internacionalização do capital e da justiça; f) o projeto de 
padronização dos valores; g) a supremacia da língua 
inglesa; h) a velocidade e o efêmero transformando o hoje 
em passado e provocando uma reformulação das 
concepções do tempo e espaço; i) predominância das 
imagens sobre as palavras e o texto escrito; j) 
mundialização da cultura através da indústria cultural; e l) 
minimização do individuo, do local, do nacional. 

 
 
 Não podemos negar a influência econômica nas questões do crescimento; o 

próprio já pressupõe o econômico, porém, avistamos no lazer um potencial para 

encontrar caminhos para um desenvolvimento realmente humano, um tempo para si, 

descontraído, renovador e que sirva ainda como forma de refletir a condição humana 

como fator principal. 

 Sobre desenvolvimento sustentável, Sen (2000 p.23) escreve: 

 

O desenvolvimento pode ser visto como um processo de 
expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O 
enfoque nas liberdades humanas contrasta visões mais 
restritas de desenvolvimento, como as que identificam 
desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional Bruto 
(PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço 
tecnológico ou modernização social.  
A liberdade depende também de outros determinantes, como 
as disposições sócias, econômicas e os direitos civis. Ver o 
desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas 
dirige a atenção para os fins que o tornam importante, em vez 
de restringi-la a alguns dos meios que, desempenham um 
papel relevante no processo. 

 

 Seria também o lazer visto de forma sustentável, com liberdade, que tem como 

objetivo preservar suas tradições e história, ao contrário do lazer como um produto, 

que significa somente um meio, sem objetivos de desenvolvimento. 
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 Relacionando o lazer e o trabalho, que não estão dissociados e que um 

significa o outro, Cunha (1987, p.12) diz: “quanto mais avançadas as forças 

produtivas e mais complexas e evoluídas forem as relações sociais, menor será o 

tempo de trabalho exigido para o produto social”. Dessa forma, maior e melhor será 

o tempo de lazer. 

 O tempo não produtivo, desta forma, torna-se um tempo de consumo e, 

conseqüentemente, produtivo, pois na atual realidade, o consumo leva a uma forma 

de lazer imposta pelo mercado. 

 O tempo produtivo, que chamamos de instrumental, está longe de realizar os 

nossos desejos obriga-nos a realizar tarefas impostas pelo mercado: 

 

“Os seres humanos se convertem, antes de mais nada, em 
instrumentos ou parte de um sistema muito objetivo, situados 
fora de nossos desejos e até de possibilidades reais. Em maior 
ou menor proporção o tempo de trabalho não oferece a 
possibilidade de afirmação individual. Assim acontece porque o 
tempo produtivo, o tempo necessário à produção, é imposto e 
coercivo. Somos nos que nos adaptamos a ele e suas 
finalidades, logo as relações do sujeito produzem objetivações 
desviadas e limitadas. Ou em linguagem filosófica, alienadas e 
alienante” (CUNHA 1987 p.16-17). 

 

 Cunha (1987 p.18) vê, tanto no trabalho quanto no lazer, importantes fatores 

para o desenvolvimento humano e sobre isso diz que “ambos os tempos constituem 

tempos primordiais e instrumentos de complementação, ou do produto social, ou de 

exigências meramente biológicas”. 

 Relacionamos aqui o lazer pautado na racionalidade instrumental que assim 

como o trabalho não tem a finalidade de realizar os desejos e vontades humanas, 

mas sim fazer parte de um sistema que impõe as formas de lazer. 

        As teorias desenvolvimentistas avançaram para o que chamamos de 

ecodesenvolvimento. Segundo Bruseke (1995), foi o canadense Maurice Strong que 

usou pela primeira vez o conceito de ecodesenvolvimento para caracterizar uma 

concepção alternativa de política do desenvolvimento. 

Já Ignacy Sachs formulou os princípios básicos dessa nova visão de 

desenvolvimento. Conforme Bruseke (1995, p. 31), Sachs integrou basicamente seis 

aspectos que deveriam guiar os caminhos do desenvolvimento: 

 
 
a) A satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade 
com as gerações futuras; c) a participação da população 
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envolvida; d) a preservação dos recursos naturais e do meio 
ambiente em geral, e) a elaboração de um sistema social 
garantindo emprego, segurança social e respeito a outras 
culturas; e f) programas de educação.  

 

Sachs (1986, p. 09) coloca que a tomada de consciência dos problemas 

ambientais, culturais e sociais aparece simultaneamente como uma das causas e 

como um sintoma deste novo estado de espírito. Sobre isso, escreve: 

 
 
Depois do anti-romance e da contracultura, o não-crescimento, 
trás sintomas, certamente bem diferentes, do 
requestionamento de valores por uma sociedade à procura de 
novos referenciais ideológicos de problemas ainda insolúveis, a 
despeito dos progressos espetaculares do crescimento 
material ou por este mesmo provocados: a inquietação 
generalizada da juventude, a persistência da miséria, a 
agressão contra o ambiente, a frustração do Terceiro Mundo 
que começa a se perguntar se o próprio conceito de 
desenvolvimento, fundamentado na eficácia, não deveria ser 
substituído pelo da liberação (Goulet, 1973), voltado para a 
justiça social e criação de um homem novo. 
 
 

Para tanto, dar-nos-á as diretrizes do ecodesenvolvimento como uma via de 

acesso ao desenvolvimento com equidade e justiça social, tanto para os países do 

terceiro mundo, como para os Industrializados.  

Inicialmente, conceitua meio ambiente: 

 

O termo ambiente ou meio ambiente abrange, de um lado, 
equilíbrio dos recursos naturais, identificados e identificáveis, 
existentes em quantidades finitas na nave terra, e, de outro a 
qualidade do ambiente ou, se prefere, do meio; essa qualidade 
constitui elemento importante do nível de vida e, alem disso, 
condiciona as disponibilidades e a qualidade dos recursos 
renováveis. Distinguiremos no ambiente três subconjuntos: o 
meio natural; as tecno-estruturas criadas pelo homem; o meio 
social (SACHS, 1986, p.12). 

 

A partir desta definição, as diretrizes centrais de como podemos pensar e 

planejar o desenvolvimento, tendo como eixo central o ecodesenvolvimento, serão 

definidas como: 

 

O ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, 
em cada ecorregião, insiste nas soluções especificas de seus 
problemas particulares, levando em conta os dados ecológicos 
da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas 
como também aquelas em longo prazo (p.18). Chamaremos de 
estratégias de ecodesenvolvimento aquelas que se destinam a 
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ecozonas em particular, com vistas a: (a) fazer uso mais 
completo dos recursos específicos de cada ecozona, para 
atender às necessidades básicas de seus habitantes, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, os prospectos a longo 
prazo, através da gestão racional desses recursos, ao invés de 
uma exploração destrutiva dos mesmos; (b) reduzir ao mínimo 
os efeitos ambientais negativos e inclusive utilizar, tanto quanto 
possível, os produtos de refugo para finalidades produtivas, (c) 
desenhar tecnologias adequadas à consecução desses 
objetivos (SACHS 1986, p. 98). 

 

 Foram definidos padrões de ecodesenvolvimento para todos os setores da 

sociedade, como alimentação, habitação, energia, industrialização dos recursos 

renováveis, conservação dos recursos naturais, serviços sociais, economia e 

ecologia.   

           Para tanto, sugere que essas mudanças deverão partir de uma educação 

ambiental, juntamente com as instituições e tomada de consciência de toda 

população, incluindo o respeito pelas diferentes culturas, o conhecimento científico e 

o conhecimento da comunidade local.  

 

Para tanto da como sugestão formas de planejamento para o 
desenvolvimento que sigam diretrizes voltadas para a 
sustentabilidade, para isso diz: 
A simbiose entre o homem e a natureza implica uma gestão 
dos solos, das águas e das florestas diametralmente oposta às 
atitudes predadoras que, na maioria das vezes, acompanham o 
aproveitamento de recursos ditado pela única preocupação de 
rentabilidade mercantil imediata, na economia capitalista, ou a 
maximização da taxa de crescimento do PNB, na economia 
socialista. A racionalidade estritamente produtiva leva as 
empresas e internalizar o lucro e externalizar os custos sociais 
e ecológicos da produção, como demonstrou Kapp Apud 
(SACHS, 1986 p.109). 

 

          O conceito ecodesenvolvimento, indicaria diretrizes para um desenvolvimento 

totalmente voltado para proteção e preservação do meio ambiente, da sociedade e 

da cultura de um povo. Para isso é preciso que o mundo tenha uma nova forma de 

ver a natureza, as pessoas e suas relações sociais, tentando se distanciar do 

antropocentrismo∗ da idade média e procurando um equilíbrio entre os seres 

humanos e seus iguais e entre esses e a natureza, refletindo nos voltarmos um 

pouco mais a forma substantiva de vida, ou ainda, que somos parte desta natureza 

da qual dependemos e nos sustenta e devemos respeitá-la e tratá-la como tal. 

                                                 
∗ Termo usado para definir o homem como centro do universo na idade média, e, conseqüentemente como único 
a ter poder sobre a natureza. 
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           Sachs (1986) salienta o tipo de desenvolvimento a que se referia; se é um 

desenvolvimento para a vida de todos os seres humanos ou se é o que chama de 

mau desenvolvimento, que interessa só a uma elite privilegiada em favor do 

consumismo. Questiona ainda o desenvolvimento tecnológico, que inicialmente viria 

para auxiliar os seres humanos, por menos tempo de trabalho e mais tempo para si 

e para os seus. Sobre isso, escreve: 

 
 
“A crise de desenvolvimento que hoje reconhecemos, é 
essencialmente uma crise de crescimento mimético. Refazer, o 
Terceiro Mundo, o caminho percorrido antes pelos países hoje 
industrializados resultará, no melhor dos casos, em recriar a 
sociedade industrial ocidental para uma minoria, assegurada 
ás custas da marginalização das massas pobres dos campos e 
das cidades. Isso num momento em que os limites do 
crescimento selvagem aparecem, por sua vez muito 
claramente, nos países mais ricos: ameaça nuclear, 
desemprego estrutural, grandes atentados ao meio ambiente, 
crescente mal-estar de uma parte dos jovens que a religião do 
progresso técnico decepciona e que não querem pagar com 
alienação o direito de possuir e de consumir quantidades cada 
vez maiores de produtos industriais. A crise atual não se 
absorverá por uma fuga para diante, consistindo em produzir 
“mais a mesma coisa”, ou seja, repetindo o passado. É hora de 
revisões dilacerantes, de uma avaliação crítica dos projetos de 
civilização, de explicação das escolhas axiológicas, de procura 
de estilos de vida diferentes, de desenvolvimento endógeno e 
não mimético, voltado para a satisfação das necessidades 
reais da sociedade e realizado em harmonia com a natureza 
(Que faire? 1975), em verdadeira simbiose entre o homem e a 
terra (Dubos, 1976)” Sachs (1986, p.22).  

  

           Desta forma, Illich, assim como Sachs, questiona onde entra em cena o que 

chama de convivencialidade, quando os instrumentos que deveriam servir para 

melhorar a vida dos seres humanos os aprisionam. A tecnologia, que deveria 

proporcionar aos seres humanos mais tempo e mais qualidade de vida para outras 

atividades é a mesma que os escravizam. 

            Illich (1975, p.27) analisa que “uma sociedade que define o bem como a 

satisfação máxima, pelo maior consumo de bens e de serviços industriais, do maior 

número de pessoas mutila de modo intolerável a autonomia dos indivíduos”. 

            E quando escreve sobre a tecnologia, ou como seja, o instrumento, sugere 

que: 

 

Devemos construir – uma sociedade pós-industrial onde o 
exercício da criatividade de uma pessoa nunca imponha a 
outra um trabalho, um conhecimento ou um consumo 
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obrigatório. Na era da tecnologia científica, somente uma 
estrutura convivencial da ferramenta pode conjugar a 
sobrevivência e a equidade ILLICH (1975, p.28). 

 

            Sachs alerta-nos ainda para deixarmos de seguir modelos de 

desenvolvimento de outros países e buscar modelos próprios, de acordo com a 

nossa realidade, valorizando os diferentes estilos de vida e direcionado às 

necessidades reais da sociedade. 

            A partir de alguns projetos que já acontecem nas comunidades do Rio 

Sagrado, em Morretes – PR, voltados para a questão ambiental social e cultural, 

esta dissertação pretende inserir-se neste contexto e analisar as formas de lazer 

praticadas na comunidade. 

 A partir da conceituação de sustentabilidade e territorialidade, a pesquisa 

pretende analisar de que forma a comunidade vive e pratica o lazer, sendo  este 

uma via para se pensar as relações sociais e culturais como parte integrante do 

sistema vital para os seres humanos. 

 Dumazedier (1994) escreve sobre uma nova onda que chama de “Revolução 

Cultural”, onde a partir de uma nova concepção de tempo livre, considera o 

desemprego e a crise econômica os responsáveis pelas novas mudanças de 

comportamento dos seres humanos quando falamos de lazer, que exprime novas 

funções de recuperação, divertimento, de livrar-se do tédio, do desenvolvimento 

pessoal e ainda da atração pelo individualismo. 

Sobre isso, Dumazedier (1994, p.48-49) diz: 

 

Para exprimir que esse tempo social de si é primeiramente 
uma conquista social, que ele não é um tempo psicológico, 
mas um tempo que a sociedade, num determinado momento 
de suas forças produtivas, pode liberar para o sujeito social 
fora dos tempos socialmente marcados pela obrigação ou pelo 
compromisso, para mostrar que esse tempo social de lazer tem 
como função maior permitir todas as formas possíveis de 
expressão individual ou coletiva de si, para si, independente da 
participação institucional que o funcionamento utilitário da 
sociedade impõe. 
 

 Para o autor, esse tempo de si para si é transformador, pois é um tempo do 

indivíduo, que conseqüentemente leva das transformações individuais para as 

sociais, pois o lazer torna-se tempo precioso e valorizado.  
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O lazer renova valores sociais, muda a relação consigo, que 

conseqüentemente muda a relação com o outro e, finalmente, uma nova ética de 

comportamento em relação à natureza e ao mundo pode ser repensada. 

 

 

2.4 RACIONALIDADE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

 No mundo impera hoje uma economia ditada pelas políticas neoliberais que 

privilegia somente o mercado e deixa para último plano a questão do bem-estar 

social e o desenvolvimento do ser humano como fator primordial para o 

desenvolvimento da sociedade. 

 Para podermos entender as mudanças que se deram em relação ao lazer e 

ao trabalho, faremos algumas considerações sobre a racionalidade humana e suas 

influências quando falamos do lazer de forma sustentável e pautado na 

territorialidade. 

 Ramos (1989, p. 2-3, Apud Dallabrida 2004, p.30) esclarece o que é 

racionalidade dizendo que: “a razão era entendida como força ativa na psique 

humana que habilita o indivíduo a distinguir entre o bem e o mal, entre o 

conhecimento falso e o verdadeiro e, assim, a ordenar sua vida pessoal e social”. 

 E Bruni (2002, p. 42-44, apud Dallabrida 2004, p.30) complementa: 

 

A afirmação do valor do indivíduo, do seu caráter único e 
irrepetível, baseado em especial na tradição judaico-cristã, 
auxiliou na transformação do conceito de racionalidade, pois ao 
confirmar o individualismo acabou legitimando o homo 
economicus, e, como conseqüência natural, legitimando a 
busca pela satisfação dos interesses individuais. 

 

 Na antiga Grécia, o trabalho tinha um sentido diferente do que tem hoje. 

Conforme Cunha (1987 p.50), “Prattein2 é uma atividade natural, cujo fim não é 

produzir um objeto exterior, socialmente útil, mas que se atém ao êxito daquele que 

a pratica”. Assim como o trabalho, o lazer tinha esse significado mais substantivo de 

trazer aos seres humanos as condições de realizar suas aspirações e desejos. 

                                                 
2 CUNHA (1987 p. 50). Prattein palavra grega que significa práxis, ação. 
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 Cunha (1987 p.53) complementa: 

 

 Somente ao final da antiguidade ou, mais precisamente, após 
o término do período democrático, é que o termo skhole 
incorporou a idéia de cessação de toda atividade, inclusive a 
política, e nos trouxe a palavra lazer. 
 É a partir do momento que o lazer se desprende de seu 
aspecto ativo anterior, de sua característica unificadora da 
intimidade (subjetividade) e do coletivo (objetividade), para se 
travestir em sossego, despretensão ou “neg-ação”. 

 
 
 Na antiga Grécia, o lazer não era visto como compensação do trabalho. 

Ambos faziam parte da vida diária dos seres humanos e tinham importância 

fundamental quanto a criatividade. Cunha (1987 p.54-55) complementa: “fazem 

parte de uma mesma esfera de atividade e assim interpenetram-se mutuamente”. A 

transformação do sentido do conceito deu-se: 

 

Na medida em que o homem arcaico transmuta o seu modo de 
vida e evolui no processo de produção de seus meios de 
existência, ele encara a natureza como algo a ser conquistado 
e dominado. Tal superação, representativa da auto formação 
do sujeito, o separa da concepção unitária do mundo, pois sua 
relação é agora de autor e não mais de ator desse mesmo 
mundo. 

 

 

 Gorz (2007 p.21-24) quando analisa as transformações do trabalho no tempo 

diz que o que chamamos de “trabalho é uma invenção da modernidade foi uma 

invenção, mais tarde generalizada, do industrialismo”, pois: 

 

A tecelagem – bem como, entre os camponeses, a cultura da 
terra – era, para os tecelões em domicílio, mais do que um 
simples ganha-pão; era um modo de vida regido por tradições, 
respeitadas – embora pareça irracionais do ponto de vista 
econômico – pelos capitalistas. 
 

 

 E complementa dizendo que “sobre as ruínas do sistema de produção em 

domicílio, só resta agora instalar o sistema de fábrica. Não será, veremos, coisa de 

pouca monta” (GORZ 2007 p.26). 

 Desta forma a racionalidade econômica predominou sobre os interesses 

sociais “ o capitalismo industrial só pode desenvolver-se a partir do momento em 
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que a racionalidade econômica emancipou-se de todos os outros princípios de 

racionalidade, para submetê-los ao seu único domínio” (GORZ 2007 p.27). 

 Esta mesma visão pode ser comparada com o que foi discutido anteriormente 

sobre o desenvolvimento sustentável. Foi através da mudança nas formas do 

trabalho e a evolução dos meios de produção que os seres humanos mudaram sua 

relação com o mundo, tornando-nos os conquistadores e dominadores e não parte 

dele. 

 Souto-Maior (1998 p. 988), ao escrever sobre a racionalidade instrumental e 

substantiva, diz que na antiguidade predominava uma forma de razão de valor e que 

com o advento do iluminismo houve a expansão da razão instrumental. Sobre isso, 

escreve: 

 

Antes do Iluminismo, quando predominava uma forma de razão 
substantiva o mundo atravessou períodos de grande avanço 
intelectual (Antiguidade Clássica), mas também um dos 
períodos mais negros de sua história (Idade Média). A rápida 
expansão da razão instrumental trouxe consigo o progresso 
das ciências e o acumulo de grandes bens materiais. Mas 
trouxe também ameaças a sobrevivência da própria 
humanidade.  

 

 Gorz (2007 p. 27-28) assim Souto-Maior analisa que através da 

racionalização econômica a razão instrumental prevalece na sociedade industrial, 

sobre isso afirma que: 

 

Enfim, o reducionismo unidimensional da racionalidade 
econômica, própria ao capitalismo teria um alcance 
potencialmente emancipador porque faz tábua rasa de todos 
os valores e fins irracionais do ponto de vista econômico e só 
mantém, entre os indivíduos, as relações monetárias, entre as 
classes, relações de forças, entre o homem e a natureza uma 
relação instrumental, fazendo nascer com isso uma classe de 
operários-proletários totalmente despossuídos, reduzidos a 
nada mais do que força de trabalho indefinidamente 
intercambiável, sem nenhum interesse particular a defender. 

 

 Ramos (1981 p.37) diz que se deve ter como prioridade o desenvolvimento 

humano. “A ciência social moderna não poderia ter sido constituída até que o 

elemento político na vida dos povos fosse reformulado e classificado sob a égide 

dos interesses sociais”. 
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 Foi a partir dessa nova forma de pensar o lazer como fator de 

sustentabilidade, é que se percebeu a necessidade que tínhamos em rever nossos 

conceitos e avaliar em que direção estávamos levando as nossa vidas. 

 Ramos (1981 p.19) relata sobre o desenvolvimento desenfreado: 

 

Os resultados atuais da modernização, tais como insegurança 
psicológica, a degradação da qualidade de vida, a poluição, o 
desperdício, a exaustão dos limites dos recursos do planeta, e 
assim por diante, mal disfarçam o caráter enganador das 
sociedades contemporâneas. 

 

 As desigualdades sociais do Brasil precisam ser repensadas e, como resolver 

ou amenizar essas diferenças? As atuais preocupações levam a reflexões nas várias 

áreas disciplinares e o que poderia ser feito para melhorar essa situação. 

 Para isso, o lazer de forma sustentável é essencial para motivar e incentivar 

as pessoas a vê-lo não somente como produto de uma classe privilegiada, mas 

como fator de desenvolvimento individual e coletivo para todos os setores da 

sociedade. 

 Descrevemos nos capítulos anteriores as concepções de lazer no tempo e 

espaço e suas relações com o trabalho e a forma de vida dos seres humanos e 

como essa concepção mudou no tempo, deixando de ser cultura vivenciada 

(substantivo) para somente satisfazer materialmente (instrumental) sem se 

preocupar com as realizações dos desejos humanos. 

 Sobre isso Dallabrida (2004, p. 30-31) complementa: 

 

Esse tipo predominante de racionalidade – a econômica – 
floresceu então, baseada em dois pilares: o egoísmo filosófico 
e a instrumentalidade (BRUNI, 2002). A abordagem 
instrumental da racionalidade exprime-se na idéia de 
maximização (de utilidade), ou seja, na concepção da ação 
racional como escolha dos melhores meios para a satisfação 
dos objetivos pessoais. Na instrumentalidade da razão, os 
conteúdos dos desejos humanos não são questionados; 
primordial é tão somente a satisfação (resultados) desses 
desejos. Isto significa, conforme explica Luigino Bruni (2002, 
p.47), “que um comportamento em si não é considerado pelo 
seu conteúdo intrínseco, mas pela capacidade que tem de 
obter aqueles resultados. 

 

 Souto-Maior (1998 p. 970-71) cita Ramos para falar de razão instrumental e o 

cálculo utilitário das conseqüências, quando se deseja chegar a um fim. Sobre isso, 

escreve: 
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Racionalidade instrumental foi pela primeira vez clara e 
sistematicamente articulada por Thomas Hobbes no século 
XVII, como capacidade que o indivíduo adquire “pelo esforço” e 
o que o habilita a fazer o “cálculo utilitário das conseqüências” 
(Guerreiro Ramos 1981, p.3). 
A racionalidade instrumental exige que apenas a ação seja 
baseada no cálculo dos meios adequados para tingir os fins do 
indivíduo, sejam elas altruístas ou egoístas 

 

 A razão instrumental leva os seres humanos a agirem de forma calculista, 

pois essa racionalidade a que nos referimos transformou o lazer em um fim de 

consumo, quando na sua essência deveria ser um meio para a sustentabilidade, 

uma forma de preservação, da história e dos costumes. 

 Essa forma calculista é herança das relações de mercado que se entrelaçam 

com a vida diária; sobre isso Gorz 2007 p. 29) relata: 

 

 Ora, para tornar calculável o custo do trabalho, era preciso 
também tornar calculável seu rendimento. Era preciso poder 
tratá-lo como uma grandeza material quantificável; era preciso, 
para dizer de outra maneira, poder medi-lo em si mesmo, como 
uma coisa independente, descartando a individualidade e as 
motivações do trabalhador. Isso implicava também que o 
trabalhador devesse adentrar o processo produtivo despojado 
de sua personalidade e de sua singularidade, de seus fins e de 
seus desejos próprios, como simples força de trabalho, 
intercambiável e comparável à qualquer outro trabalhador, 
servindo a fins que lhe são estranhos e indiferentes. 

 

 Ramos (1981, p.03) define a realidade social do período, chamando-a de 

síndrome comportamentalista, onde as pessoas se comportam conforme o modo 

como o sistema impõe, esclarece o que ocorre nos dias atuais e que agravou a 

situação, quando falamos da racionalidade instrumental. 

  Analisa como a racionalidade assumiu uma noção diferente quando se trata 

de propósitos fundamentais para a existência humana: “a racionalidade por que se 

batem é, na realidade, a distorção de um conceito chave da vida individual e 

associada”.  

 Sobre isso, Ramos (1981, p.51-52) escreve: 

 

Homens e mulheres já não vivem mais em comunidades onde 
um senso comum substantivo determina o curso de suas 
ações. Pertencem, em vez disso, a sociedades em que fazem 
pouco mais além de responder a persuasões organizadas. O 
individuo tornou-se uma criatura que se comporta.  
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A síndrome comportamentalista é uma disposição socialmente 
condicionada, que afeta a vida das pessoas quando essas 
confundem as regras e normas de operação peculiares a 
sistemas sociais episódicos com regras e normas de sua 
conduta como um todo. 

 

A racionalização do trabalho interfere dessa forma plenamente na vida social,  

Interferiu nos modos de vida que se tornaram mecânicos, calculistas e utilitaristas, 

transformando o trabalhador e seus momentos de lazer com objetivos de consumo, 

Gorz (2007 p.31) complementa: 

 

A racionalização econômica do trabalho venceu, portanto, a 
resistência das antigas idéias de liberdade e de autonomia 
existenciais. Fez nascer o indivíduo que, alienado em seu 
trabalho, também o será, obrigatoriamente, em seu consumo e, 
finalmente em suas necessidades. 

 

A vida era em comunidade, onde todos tinham interesses comuns. O que 

impera hoje é o individualismo, pois as pessoas se comportam do modo como o 

sistema impõe e complementa: 

 

A isenção do mercado de regulação política deu origem a um 
tipo de vida humana associada, ordenada apenas pela 
interação dos interesses individuais, ou seja, uma sociedade 
em que o pouco cálculo das conseqüências substitui o senso 
comum do ser humano (RAMOS 1981 p.52). 

 

O lazer de forma sustentável define uma forma de desenvolvimento que seria 

ideal para os seres humanos, respeitando os estilos de vida de cada comunidade e 

preservando tradições e valores: 

 

 “Desenvolvimento e maldesenvolvimento só podem ser 
verdadeiramente estudados pondo-se em causa a prioridade 
do econômico. Se um certo crescimento, que não seja o 
crescimento selvagem, é a sua condição necessária, há que 
subordiná-la a um projeto social definido não em termos de 
taxa de crescimento, mas de instituições e de valores 
axiológicos, expressando-se em última instância pela escolha 
de estilos de vida” (SACHS 1986, p.54).  

 

 Quando escrevemos sobre as frustrações que o atual modelo de vida gera 

nas pessoas, estamos nos referindo à racionalidade instrumental que prevalece nas 

suas vidas e, por não ser associada e substantiva, causa incertezas e frustrações no 

trabalho e no lazer. Sachs (1986 p.57) escreve, sobre isso:  
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“A isto acresce o sentimento de incerteza e mesmo frustração 
provocada pela aparente superabundância de opções, que na 
verdade leva a comportamentos conformistas e a uma 
submissão ao modo de vida freqüentemente pelo trinômio: 
trabalho, metrô, cama. A vida privada e os lazeres poderiam 
oferecer uma compensação ao trabalho visto como obrigação 
desagradável, tanto mais quanto o tempo consagrado a ganhar 
a vida diminui com os progressos da produtividade social do 
trabalho. Mas para isso seria preciso que o indivíduo pudesse 
exercer sua autonomia na organização dos lazeres. Ora, os 
lazeres são empurrados para as pessoas. As opções 
oferecidas pelo cinema, pela televisão, pelas excursões giadas 
acabam sendo apenas, na verdade, pesudo-opções”. 

 

 Essa forma de se pensar que o novo é sempre melhor, está relacionado com 

a forma instrumental de pensar a vida, levando as pessoas a desconsiderarem o 

passado e as tradições, Illich (1975 p. 98) sobre isso escreve: 

 

Em qualquer caso, a inovação periódica alimenta a mesma 
crença que a engendrou, a ilusão de que o novo é o melhor. 
Essa crença transformou-se numa parte integrante da 
mentalidade moderna. Esquece-se unicamente que, toda as 
vezes que uma sociedade industrial se alimenta dessa ilusão, 
uma nova unidade é lançada no mercado, criando mais 
necessidades do que aquelas que satisfaz. Se o que é novo é 
melhor, o que é velho não é tão bom. 

 

 E ainda, os escritos por Sachs esclarecem que se antes o lazer era tempo 

livre, forma criativa de desenvolvimento humano, agora é uma cessação do tempo 

do trabalho, um pseudo-lazer. 

  Ramos (1981), quando reflete sobre o trabalho e o lazer, descreve a 

mudança dos conceitos no tempo, onde o trabalho deixa de ser criação individual e 

de realização, para tornar-se somente fator de produção e consumo. Diz ele: 

 

O trabalhador pré-industrial era privado de refinadas atividades 
de lazer, mas era dono de si mesmo, não um fator de produção 
a ser tratado como mercadoria, seu trabalho deixava-lhe amplo 
espaço para propósitos através dos quais podia atualizar 
livremente seu potencial individual (RAMOS 1981 p.98). 
 
 

 Os seres humanos são hoje sujeitos alienados tanto do trabalho quanto do 

lazer; a razão instrumental está fortalecendo-se diante da razão substantiva, em 

função da produção necessária para satisfazer as necessidades do mercado. Seria 



51 
1.  

 

o equilíbrio entre o substantivo e o instrumental uma forma de chegar ao objetivo da 

sustentabilidade. 

 Ramos (1989, p. 177-193), apud Dallabrida (2004 p. 36) escreve sobre a 

importância de um equilíbrio entre a racionalidade substantiva e a instrumental: 

 

Chama a atenção para o que denomina paradigma 
paraeconômico - um tipo multidimensional proporcionador da 
“estrutura de uma teoria política substantiva de alocação de 
recursos e de relacionamentos funcionais entre enclaves 
sociais, necessários à estimulação qualitativa da vida social 
dos cidadãos [...] qualificada para o encorajamento, tanto das 
atividades produtivas dos cidadãos quanto de seu senso de 
significativa atualização pessoal e social” 

 

 Illich (1975 p. 42) analisa como poderíamos encontrar um equilíbrio entre a 

razão instrumental e a substantiva, diz que “o que importa é que semelhante 

sociedade consiga um equilíbrio entre, por um lado, a instrumentação concebida 

para satisfazer a procura que provoca e, por outro, os instrumentos que estimulam a 

realização pessoal”. 

 O desenvolvimento humano depende de fatores além de sua subsistência. 

Necessitamos de momentos lúdicos e de contemplação da vida desta forma: 

 

 “As necessidades fundamentais não se reduzem a uma ração 
elementar de alimentos, de cuidados médicos e um teto sobre 
a cabeça. Essas necessidades são ao mesmo tempo de ordem 
material e imaterial. Além disso, não ficam estabelecidas de 
uma vez para sempre, cabendo não confundir a dinâmica das 
necessidades com a corrida por posses materiais e a 
substituição de valores do ter pelos valores do ser” (SACHS 
1986, p.58). 

 

 Ramos (1958 p.48) esclarece que os “grupos lutam entre si pela participação 

de vantagens de toda a ordem e o agravamento desse panorama se refere ao 

sistema capitalista norte-americano, que acentua o caráter competitivo das relações 

sociais de mercado”, onde o fator “ser” sempre é deixado para segundo plano.  

 Desta forma, a sustentabilidade tem suas relações com as condições de 

crescimento em debate hoje, projeto de vida este que valoriza somente o “ter”. 

 O desenvolvimento sustentável deve ser um equilíbrio entre a racionalidade 

instrumental a substantiva. Sobre isso, Freire (1987 p.158) coloca: 
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É que, para haver desenvolvimento, é necessário: 1) que haja 
um movimento de busca, de criatividade, que tenha, no ser 
mesmo que o faz, o seu ponto de decisão; 2) que esse 
movimento se dê não só no espaço, mas no tempo próprio do 
ser, do qual tenha consciência”. 
Daí que, se todo desenvolvimento é transformação, nem toda 
transformação é desenvolvimento. 

 

 Sendo o lazer visto não só de forma instrumental, teríamos uma forma de 

desenvolvimento realmente voltado para a satisfação dos desejos, o lazer como 

opção livre dos seres humanos podendo nos seus momentos de tempo livre praticar 

atividades que favorecessem a criatividade e a liberdade. 

 Ramos (1981) fala da síndrome comportamentalista, que entendemos como 

uma forma de alienação, sendo que os seres humanos agem conforme uma 

imposição social. 

 Freire (1987) escreve que para o desenvolvimento, é necessário que se tenha 

liberdade e criatividade, ou seja, de forma não só instrumental mas também 

substantiva, e sugere que para isso é necessário que haja um processo de 

desalienação. Diz que: 

 

A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 
desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, 
como “seres para si”, não seria significação. Esta somente é 
possível porque a desumanização, mesmo como um fato 
concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resulta 
de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores e 
esta, a ser menos (FREIRE 1987 p. 30). 

 

 Complementa dizendo que “se, agora, analisarmos uma sociedade também 

como ser, parece-nos concludente que, somente como sociedade “ser para si”, 

sociedade livre, poderá desenvolver-se”. 

 Filho (1996) alerta para o fato de que os políticos em cargos decisivos estão 

sempre preocupados com o fato da quantidade de crescimento, esquecendo de que 

o que precisamos é qualidade e coloca o lazer como elemento indicador de 

qualidade de vida de uma sociedade.  

 O autor escreve ainda, que esse lazer somente para uma classe já é bem 

conhecido, o lazer comercial, enquanto a maioria da população não tem acesso e o 

fator sustentável é ignorado. 

 Existem políticas implementadas para o lazer, principalmente em nível 

Estadual e Municipal, através de Secretarias de Lazer, Turismo e Cultura, porém 
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essas, geralmente, promovem políticas de lazer que mascaram o seu verdadeiro 

sentido e objetivo. 

 Como comenta Marcellino (1986, p. 23), a questão do lazer sempre é 

colocada de forma que restringe seus conteúdos culturais. Sobre isso, escreve: 

 

Dessa forma, quando se aborda a questão do lazer, 
principalmente relacionada à formulação de políticas públicas 
de atuação, um primeiro aspecto a considerar é exatamente a 
abrangência do lazer e seu entendimento parcial e limitado, 
que pode ser constatado na ação dos órgãos públicos, na 
pesquisa, na legislação. 
 
 

 Ainda para o autor, lazer deve ser chamado de “revolucionário”, pois a partir 

de relações sociais mais espontâneas, da afirmação da individualidade, da 

convivência com a natureza ao invés de domínio sob a mesma, os seres humanos 

desenvolvem um caráter revolucionário através de mudanças de comportamento ou 

questionamento de valores. 

 Isso nos remete a pensar o que diz Marcellino (1986, p. 28) sobre a 

mobilização e participação cultural: 

 

1. De um lado, integrar esforços de grupos populares da 
cidade, atuando a partir de suas manifestações culturais, 
considerando os níveis de participação, e procurando através 
de uma política de animação sociocultural, superar esses 
níveis, de conformistas para críticos e criativos, sem 
descaracterizar a participação; 2. De outro lado, a atuação  
conjunta, com grupos e organizações ligados ao setor cultural. 

 

 Leff (1976), discorrendo sobre a questão ambiental e o desenvolvimento do 

conhecimento, coloca a importância da interdisciplinaridade nos estudos sobre o 

meio ambiente e de se criar estratégias de desenvolvimento que se direcionem para 

a integração dos processos históricos, econômicos, sociais e políticos. 

 Especificamente sobre a questão política, coloca: 

 

“[...] Así, las estrategias políticas orientadas a solucionar la 
problemática ambiental y a generar un desarrollo sostenible, 
fundado en un aprovechamiento integrado dos recursos, 
requieren un analices teórico respecto a las causas profundas 
de las crisis del capital y a su propias estrategias de 
supervivencia (i. e., las actuales políticas neoliberales, la 
expansión de los mercados regionales, la liberalización del 
comercio mundial y los avances recientes de la ciencia y la 
tecnología) (Leff 1976, p. 70). 
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 Escreve sobre estratégias políticas “orientadas para solucionar a problemática 

ambiental” que dependem de condições econômicas e políticas aplicadas a 

“princípios de ecodesenvolvimento, que requerem um trabalho teórico e elaboração 

de estratégias orientadas a construir uma racionalidade ambiental”. A problemática 

ambiental está relacionada a um processo histórico de dominação do modo de 

produção capitalista, gerando as desigualdades sobre os povos de diferentes 

regiões. 

 Leff (1976), assim como Sachs (1986), incentivam pesquisadores e 

planejadores a pensarem formas criativas para a questão do ecodesenvolvimento, 

destacando a participação da comunidade local e seus saberes, criando novas 

formas de ecodesenvolvimento direcionadas para a realidade de cada região. 

 O lazer de forma sustentável pode partir do interesse dos órgãos públicos, 

ONGs ou da própria comunidade, desde que, como nos apresenta Ramos (1958), 

pautados na realidade dessa comunidade, de suas especificidades históricas e 

culturais.  

  Devemos pensar lazer de forma sustentável, voltada para os interesses e 

realizações dos seres humanos, para desenvolver habilidades individuais e sociais, 

individuais e de comunidade. 

 

 

2.5 TERRITORIALIDADE 
 
 

O homem sempre sobreviveu em função do território. Mesmo em seus 

primórdios, quando ainda era nômade, vivia em uma dada região territorial. A partir 

do momento em que se tornou sedentário, começou a cultivar seus alimentos e 

domesticar seus animais. O território passou a ser visto e vivido como parte 

integrante da sua história. 

Para entendermos o porquê desta pesquisa sobre o lazer a partir da 

territorialidade, inicialmente daremos a definição do significado do termo a partir da 

visão de vários autores estudiosos da área. 

 Santos (2002, p.15), quando define o território diz que, “é o uso do território, e 

não o território em si que faz dele objeto de análise social. Trata-se de uma forma 
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impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo carece de constante revisão 

histórica”,  

 A história do homem está relacionada com o território - mesmo porque o 

homem é resultado do meio em que vive e não consegue viver fora dele - é a partir 

daí que se estabelecem todas as relações sociais que os seres humanos mantêm. 

Parte-se do princípio de que o território é o local onde manifestam-se todas as 

atividades humanas, sejam elas políticas, econômicas, sociais, culturais, etc. 

 Conforme Moraes e Costa (1987, p.80 apud Fighera, 2002): 

 

Antes de mais nada, é importante destacar que os movimentos 
expansivos que têm acompanhado a história do homem, como 
processos que são, ao mesmo tempo que expressam histórias 
territoriais diferentes mostram certa universalidade. Certamente 
o processo de conformação espacial dos territórios e do poder 
político passa, previamente pela generalização da apropriação, 
sedentarização e acumulação do trabalho, o que significa que 
o território, num primeiro momento, não seria mais do que a 
materialização dos limites da sedentarização e o poder político 
a institucionalização política das sociedades e de seu território. 
Daí a expansão dos grupos sociais tenha como pressuposto a 
existência de um território, além de uma certa concentração de 
população, trabalho e recursos. 

 

O conceito de território tem suas origens na geografia e segundo Santos 

(2006 p.13), a geografia “tem nesse fim de século a sua era de ouro, na medida em 

que nada considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do 

conhecimento do que é território”.  

O termo território amplia os horizontes e deixa de ser somente um pedaço de 

terra, lugar, região, enfim, para então estar estreitamente relacionado com a história 

do homem e todas as suas ações e relações dentro de uma específica localidade. 

Costa (2006, p. 20) complementa: “sociedade e espaço social são dimensões 

gêmeas. Não há como definir o indivíduo, o grupo, a comunidade, a sociedade sem 

ao mesmo tempo inseri-los num determinado contexto geográfico, territorial”. (grifo 

nosso). 

Costa (2004 p.20) analisa o território com diferentes enfoques, considerando 

uma classificação de três vertentes: 

 

1) jurídico-política: segundo a qual o território é visto como um 
espaço delimitado e controlado sobre o qual se exerce um 
determinado poder, especialmente de caráter estatal; 2) 
cultural(ista):que prioriza dimensões simbólicas e mais 
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subjetivas, o território visto fundamentalmente como produto da 
apropriação feita através do imaginário e/ou identidade social 
sobre o espaço; 3) econômica: que destaca a 
desterritorialização em sua perspectiva material, como produto 
espacial de embate entre classes sociais e da relação capital-
trabalho.   

 

Os dois autores fortalecem a questão do território como espaço onde ocorrem 

todos os tipos de relação, sejam elas políticas, econômicas, sociais ou culturais.      

Desse modo, a relação da Comunidade do Rio Sagrado, em Morretes, 

Paraná, está estreitamente vinculada com as questões territoriais de lazer e suas 

influências na forma como este lazer se revelará no território, em sentido geográfico 

e de suas histórias e tradições. 

 Santos e Silveira (2001, p.19) definem território como: 

 

Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e 
usada. Mas o sentido da palavra territorialidade como sinônimo 
de pertencer aquilo que nos pertence... esse sentimento de 
exclusividade e limite ultrapassa a raça humana e prescinde da 
existência do Estado. Assim, essa idéia de territorialidade se 
estende aos próprios animais, como sinônimo de área de 
vivência e de reprodução. Mas a territorialidade humana 
pressupõe também a preocupação com o destino, a construção 
do futuro, o que, entre os seres vivos, é privilégio do homem. 

 

Território passa a ser não somente uma designação política para um espaço, 

mas, além disso, o local onde se desenvolvem e acontecem as relações sociais.  

As definições de território remetem-nos a presumir de que ele hoje não é um 

espaço de somente terras ou um marco cartográfico, mas sim o local onde há 

história e se mantêm tradições. 

 No artigo de Geiger (2002, p.235), a definição de território nos traz um 

significado aprofundado. Sobre isso, diz: 

 

Território vem de terra que, formalmente, significa uma porção 
não pedregosa, asfaltada, ou cimentada da superfície terrestre, 
e que pode ser argilosa, arenosa ou saibrosa. A rocha viva, o 
asfalto ou o cimento cobrindo, forma os limites, o terminus, do 
termo. Cimentada ou asfaltada passa-se para o termo, chão. 
Refere-se também a uma extensão terrestre, mas inclui uma 
relação de poder, ou posse, de um grupo social sobre essa 
extensão terrestre. Aliás o termo é também empregado para 
expressar o controle de uma espécie animal, ou de indivíduos, 
sobre determinada área geográfica. Historicamente, 
populações ligadas por razões sangüíneas ou laços culturais 
se fixaram sobre determinadas áreas geográficas, quando se 
tornaram sedentárias. A agricultura se tornara a base 
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econômica e as populações procuravam controlar uma boa 
extensão de terra arável, criando seus territórios. 

 

Dessa forma, a territorialidade da comunidade servirá de base para pesquisa 

da história local, a fim de identificar as atuais formas de lazer, que relações têm com 

o seu passado e como o território e de que forma influenciam nas questões de lazer. 

Além disso, agrega subsídios para se entender como se deram as 

transformações nas formas de lazer vivido pela comunidade, como as relações 

mudaram, bem como a sua influência nas histórias e tradições e, se de algum modo, 

a sustentabilidade social e cultural se mantém na região. 

Suas ligações com o território estão fortemente vinculadas com suas relações 

de sangue e o local de nascimento e poderão fornecer as linhas mestras de sua 

cultura passada quando falamos de lazer. 

 

 

2.6.1 TERRITORIALIDADE E LAZER 
 

 

O território no Brasil, por sua formação colonial, tem como característica ser 

visto principalmente pelo viés econômico. O país era alvo de fins lucrativos, para 

obter matéria-prima e futuramente mercado consumidor. 

Erthal (2002, p.253) diz que “na visão de Prado Júnior, a partir do referencial 

teórico marxista, o comércio externo está atrelado ao capitalismo comercial e ao 

mercantilismo como elemento fundamental norteador da colonização”.         

 O mercantilismo e o capitalismo comercial era o que interessava a Portugal, 

que não tinha como objetivo colonizar o país, mas sim explorar. A nossa história 

colonial já nos indica algumas formas como se deram as relações territoriais no 

Brasil e como podemos inserir o lazer neste contexto.                                                                                                                             

As capitanias hereditárias se tratavam de uma divisão territorial para melhor 

administrar o Brasil, assim como as sesmarias3, país de grandes extensões e de 

difícil administração. 

                                                 
3 DEAN, (1996). Sesmarias, regime de concessão de terras no Brasil colônia, para estimular a produção 
camponesa necessária ao abastecimento das vilas, ou para produção do açúcar. As doações eram feitas a pessoas 
que tinham méritos e leias serviços prestados a coroa, era a única forma legal de obter propriedade de terra 
desocupada, e que em si mesma constituía titulação.  
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 Dean (1996, p.59-60), além de criticar a ocupação portuguesa que se deu de 

forma desordenada, responsabiliza os mesmos pela destruição da mata atlântica 

brasileira e descreve como eram tratadas as populações locais: 

 

Incapazes de compreender intelectualmente a magnitude de 
sua descoberta, os portugueses tropeçaram em um meio 
continente, movidos por cobiça e virtude, sem se deixar levar 
por compaixão ou mesmo por curiosidade. A Mata Atlântica os 
deixava impassíveis ou atônitos. Por diversas vezes 
penetraram-na, e traziam apenas relatos delirantes sobre 
esmeraldas e ouro. Produziram tamanha devastação entre 
seus irmãos que, no prazo de um século, quase todos aqueles 
com quem haviam se deparado estavam mortos e suas 
sociedades em ruínas.  

 

O autor leva à reflexão de como as raízes de nosso passado explicam a atual 

destruição ambiental e a destruição de populações, em função do desinteresse pelo 

território brasileiro e pelas comunidades que aqui viviam. Desta forma, quando se 

fala em lazer de forma sustentável, entende-se valorização do seu território e das 

comunidades ignoradas pelo poder público. 

No artigo de Schiffer (2002, p.116-117), a autora comenta sobre sua visão 

referente à ocupação territorial do Brasil, dizendo: 

 

 O processo de ocupação e transformação do território 
brasileiro tem sido historicamente determinado pela 
predominância da produção econômica, quer a nível regional 
como nacional, retroagindo-se aos períodos colonial e imperial 
facilmente só associa as atividades econômicas desenvolvidas 
nas diversas regiões a formação de núcleos urbanos ou a 
incorporação territorial das áreas agrícolas. Uma avaliação 
prospectiva acerca das relações entre a acumulação nacional 
e o padrão atual de inserção do País na economia global 
sugerem uma tendência de distanciamento de metas de 
desenvolvimento interno com maior equidade social, 
sinalizando, ao contrário, um agravamento das condições 
sócio-econômicas da maioria da população. 

 

 Esses autores fundamentam que o conceito de território estava 

principalmente ligado às questões econômicas, desconsiderando qualquer 

preocupação em relação às populações locais no que se referem principalmente a 

suas histórias e a sustentabilidade. 

Sendo o território o local onde todas as relações sociais ocorrem, a forma 

pela qual o território brasileiro foi tratado quando falamos de desenvolvimento, 
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reflete nos dias atuais e conseqüentemente nas formas de lazer, como foram 

desconsideradas tradições locais e seus direitos de pertencimento.  

Raud (1999) proporciona uma dimensão de território pautada no 

desenvolvimento industrial da região de Santa Catarina e que pode servir de 

exemplo para a realidade brasileira. Inicia colocando que a formação territorial 

brasileira levou à “formação de regiões com estruturas socioeconômicas muito 

contrastadas”. 

Quando discorre sobre uma política de gestão do território brasileiro pouco 

eficaz, faz-se um pequeno histórico do seu desenvolvimento territorial, destacando 

como isso afetou as disparidades regionais do país.  

Nesse sentido, Raud (1999, p. 192) escreve: 

 

No início do século XX, o governo Vargas empreende a 
integração econômica nacional, com o objetivo de favorecer o 
progresso de industrialização. Desde 1945, a política de gestão 
de território se desenvolve. O plano de metas do governo 
Kubitschek, que cobre o período de 1956-1960, coloca ênfase 
sobe as infra-estruturas a fim de reduzir gargalos de 
estrangulamento. A nova capital Brasília, símbolo da marcha 
para Oeste, é inaugurada em 1960, e uma estrada deve ligá-la 
a Belém. A SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste) é criada em 1959, o que representa uma 
mudança drástica na percepção da pobreza dessa região. 
“Portanto o “desenvolvimentismo” leva em conta a difusão 
espacial do desenvolvimento nacional para os espaços 
atrasados e pioneiros”. 

 

A autora questiona a divisão territorial, como fator de desenvolvimento para o 

país e comenta que as políticas aplicadas não surtiram os efeitos desejados. 

As políticas de desenvolvimento territorial, pensadas somente a partir do 

desenvolvimento econômico, nos direcionam para comunidades, como a do Rio 

Sagrado, que não foram beneficiadas por políticas que as apóiem e as valorizem 

enquanto comunidades tradicionais e que devem ser preservadas, com objetivos 

principalmente de manter essas comunidades no seu lugar de origem e de forma 

sustentável.  

As pesquisas sobre o lazer serão feitas na comunidade, baseadas nas suas 

relações com o território, o trabalho, a política, a história e a cultura, como se dá 

essa relação e que viés sustentável nos apresenta. 

 Desse modo, pesquisou-se o lazer a partir da territorialidade da comunidade, 

relacionar a pesquisa com as novas formas de ver o território como apropriação não 
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só material, mas também social, de meio ambiente e cultural e como via de 

humanização de mudanças individuais que gera as mudanças em grupo. 

  Para relacionar lazer e territorialidade, a definição de território, segundo Milton 

Santos (2006 p. 14), esclarece de que forma este influenciará o lazer: 

 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de 
sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser 
entendido como o território usado, não o território em si. O 
território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 
o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida. O território em si 
não é uma categoria de análise em disciplinas históricas, como 
a geografia. É o território usado que é uma categoria de 
análise. Aliás, a própria idéia de nação, e depois a idéia de 
Estado nacional, decorrem dessa relação tornada profunda, 
porque um faz o outro, à maneira daquela célebre frase de 
Winston Churchill: “Primeiro fazemos as nossas casas, depois 
nossas casas nos fazem“. Assim é o território que ajuda a 
fabricar a nação, para que a nação depois o afeiçoe. 

 

  Costa (2006) descreve o território para além de visões básicas de interpretá-lo 

como apenas fronteira territorial. As novas pesquisas geográficas e das ciências 

sociais inserem o território em um contexto bem mais amplo e de grande importância 

para caracterizar as populações desses locais.  

 Para isso, Costa (2006 p.45) detalha o conceito de território com os seguintes 

referenciais teóricos: 

a) o binômio materialismo e idealismo, desdobrado 
depois em duas outras perspectivas, a visão mais 
totalizante e a visão mais parcial de território em 
relação a: i) o vínculo sociedade-natureza; i)as 
dimensões sociais privilegiadas (econômico, político e/ 
ou cultural); 

b) a historicidade do conceito, em dois sentidos i) sua 
abrangência histórica  -  se é um componente ou 
condição geral de qualquer sociedade ou esta 
historicamente circunscrito a determinado(s) período(s) 
ou grupo(s) sociais; ii) seu caráter mais absoluto ou 
relacional: físico-concreto (como “coisa”, objeto), a 
priori (no sentido espaço Kantiano) ou social-histórico 
(com relação). 

  

         A pesquisa sobre lazer e territorialidade na Comunidade do Rio Sagrado foi 

analisada através da história local, relacionada com o conceito de território a partir 

da concepção da comunidade com seu meio, inserindo as dimensões, também 

sugeridas por Sachs (1986), ou seja, social, espacial, cultural, econômica e 

ecológica. 
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Assim como Ignacy Sachs descreve as dimensões do ecodesenvolvimento, 

Milton Santos e Rogério Haesbaert Costa descrevem o território em todas as suas 

dimensões. Dimensões essas que servirão de eixo norteador para a pesquisa de 

campo da Comunidade do Rio Sagrado, em Morretes PR, para identificar-se o lazer 

através da territorialidade. 

Na visão materialista dialética, o território está ligado à questão material, de 

relações econômicas e de produção, sendo o território um meio de apropriação do 

homem na natureza.  

Santos (2006) contesta essa visão materialista dialética, dizendo que 

atualmente território é visto mais do que como um item econômico e de produção. 

        Quando se trata de território e cultura, Santos (2006, p.114) comenta: 

 
 
O que reivindica uma sociedade ao se apropriar de um 
território é o acesso, o controle e o uso, tanto das realidades 
visíveis quanto dos poderes invisíveis que as compõem, e que 
parece partilhar o domínio das condições de reprodução de 
vida dos homens, tanto a deles própria quando a dos recursos 
dos quais eles dependem. 

 

 

O conceito de território hoje está além das fronteiras somente geográficas. 

Existe uma relação “invisível” da sociedade, como seu território, que a liga muito 

além de seus pertences materiais; liga a histórias de vida, lembranças, paisagens, 

pensamentos e emoções que vão além das questões econômicas da vida das 

pessoas, como religião, antepassados, amigos e tudo aquilo que nos prende ao 

local.  

O território passa a expressar vínculos de relações que ultrapassam as 

barreiras materiais e que perpassam pelas formas de lazer. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

A pesquisa bibliográfica é constituída por dados primários e secundários, a 

fim de responder o problema de pesquisa para que, através da coleta destes dados 

bibliográficos, seja embasado qualquer outro tipo de pesquisa que se queira realizar, 

para comprovar a pesquisa científica. 

Sabe-se que, sem uma fundamentação bibliográfica de qualidade, toda a 

pesquisa fica comprometida, ou seja, sem credibilidade científica.  

Visando a comprovação devida quanto a viabilidade da pesquisa, a 

metodologia aplicada no presente estudo baseou-se nos seguintes autores: Gil 

(1996), Neves (1996), Lakatos e Marconi (1992). 

Segundo Lakatos e Marconi (1992, p.43): “toda pesquisa implica o 

levantamento de dados de variadas fontes e os dois processos pelos quais se 

podem obter dados são a documentação direta e a indireta”. A primeira constitui-se 

do levantamento dos dados no local onde os fenômenos ocorrem e a segunda 

constitui-se em pesquisa documental e bibliográfica.  

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa inicialmente visa um 

levantamento bibliográfico elaborado através de material já publicado, tais como, 

livros, artigos e dissertações fazendo, ainda, uma pesquisa através de interrogação 

direta na comunidade (SILVA 2001 p. 21). 

Assim, Neves (1996 p.01) coloca que: “a pesquisa qualitativa costuma ser 

direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou 

medir eventos, e, geralmente, não emprega instrumento estatístico para análise de 

dados”.  

Desta forma, de acordo com interpretação do referido autor, a presente 

pesquisa foi efetuada através de uma análise qualitativa entre a realidade e o 

sujeito, bem como suas formas de lazer. 

Com relação à população pesquisada, Lakatos e Marconi (1992, p.108) 

conceituam população e universo como “um conjunto de seres animados ou 

inanimados que apresentam, pelo menos, uma característica em comum”. 
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Através da análise de trabalhos acadêmicos relacionados e direcionados à 

comunidade do Rio Sagrado em Morretes no Paraná, referindo-se a história, 

tradições e formas de atividades de lazer dessa comunidade, realizou-se a 

fundamentação teórica, com o embasamento de diversos autores, buscando 

conceituar lazer, sustentabilidade e territorialidade.  

Complementando, com a revisão literária buscou-se obter informações sobre 

a situação atual do tema, conhecer publicações existentes sobre o mesmo e verificar 

opiniões similares e diferentes.  

 

 

3.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Os primeiros passos para o início da pesquisa se deram através de reunião 

com o Prof. Orientador Oklinger Mantovaneli Jr. e Prof. Dr. Carlos Alberto Cioce 

Sampaio, pesquisadores da FURB, onde ficaram definidos os conceitos que seriam 

trabalhados, bem como o local da pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados deu-se através de entrevistas em parte da 

comunidade, com o devido formulário previamente elaborado (APENDICE A), 

objetivando levantar dados qualitativos em relação ao lazer, à territorialidade e 

sustentabilidade, com perguntas abertas, cujas respostas foram devidamente 

analisadas, o que colaborou plenamente à identificação do lazer na comunidade. 

A pesquisa desenvolve-se na comunidade da Micro-bacia do Rio Sagrado, em 

Morretes-Paraná, com moradores homens e mulheres de 14 a 80 anos, por 

agrupamento de 270 representantes da comunidade. 

 Grande parte da pesquisa foi retirada de fontes secundárias, onde foram 

entrevistadas 150 famílias e, para complementar as analises foram entrevistadas, 

como fonte primária, mais 10 famílias, totalizando 35 entrevistados. 

 As entrevistas foram recortadas em faixas etárias distintas, a fim de analisar  

os resultados e, os entrevistados selecionados com idade de 60 a 80 anos, de 30 a 

50 anos e de 15 a 20 anos, para melhor relacionar com as formas de lazer vividas 

no passado e na atualidade facilitando, assim, a análise.  
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 Nesse sentido, a matriz de análise demonstrada conforme Figura 1 abaixo,  

apresenta como foram trabalhados os conceitos e quais os objetivos propostos, 

identificando as formas de lazer pesquisados através de monografias, dissertações e 

entrevistas, plenamente pautados nas questões de territorialidade, tendo como pano 

de fundo a sustentabilidade, buscando identificar se houve contribuição ou 

afastamento da questão do lazer. 

 

Fonte: Autora, (2009). 
FIGURA 1 – MATRIZES DE ANÁLISE 

 

Ressalta-se ainda que, a observação sistemática, entrevistas gravadas semi-

estruturadas com respostas possíveis e análise e apresentação dos dados, foram os  

instrumentos utilizados no processo de estudo, conforme discorre  Lakatos (1992), 

“a coleta de dados é uma conversação, efetuada face a face, de maneira metódica; 

proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária”. 

A informação resultante das pesquisas posteriores e das pesquisas para esta 

dissertação foi filtrada de modo a direcionar, para as hipóteses desta pesquisa, 

sendo que os relatos, colhidos de forma verbal e escrita, são relevantes, 

classificados quanto à freqüência das respostas. Os relatos foram colhidos de forma 

verbal e escrita. 

 

 

MATRIZES DE 
ANÁLISE: 

Categorias 
 

SUSTENTABILIDADE 

 

 

LAZER TERRITORIALIDADE 

Analisar como contribuiu ou 
se afastou da questão do 

lazer 

• Identificar as formas de 
lazer da comunidade 

• Racionalidade (lazer 
como condição de exercer 
a capacidade de reflexão) 

Analisar as influências no 
lazer, a partir da história e 

tradições 
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3.1.1 AMOSTRA E LIMITES DO ESTUDO 

 

 

Por ser um estudo que envolve questões objetivas, a pesquisa tende a não 

ser considerada com análises definitivas, pois envolve a percepção dos 

entrevistados e do próprio pesquisador. 

O local pesquisado é longe da residência da pesquisadora, de difícil acesso, 

onde as familiais pesquisadas residem distantes umas das outras e, além disso,  na 

época da pesquisa, a região foi assolada por forte chuvas, destruindo os 

arruamentos e a ponte de acesso principal. 

Outra dificuldade foi a não dedicação exclusiva da pesquisadora por conta 

das atividades profissionais e, finalmente, por questões econômicas, sendo que 

todas as despesas desta dissertação foram pagas com recursos próprios.   

 

 

3.2 HISTÓRIA DA COMUNIDADE DO RIO SAGRADO EM MORRETES – PR 

 

 

A partir da história das comunidades de Rio Sagrado – Paraná pode-se 

identificar como a sua territorialidade influenciou nas questões de lazer e 

sustentabilidade. 

Os dados a seguir foram pesquisados do Relatório Final de Estágio 

Supervisionado II, apresentado no curso de Turismo e Lazer do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da Universidade Regional de Blumenau – FURB de Talita Cristina 

Zechner (2007); relatório de experiências e reflexões da prática de Esperanza 

Alvarez (2007); dissertação em administração de Flávia Keller Alves (2008) e das 

entrevistas de campo da pesquisadora desta dissertação Elizete Demonti. 

  A pesquisa foi realizada nas Comunidades do Rio Sagrado Alto, 

Canhembora, Brejamirim e Candonga, localizadas na Micro-bacia do Rio Sagrado, 

Município de Morretes, distante 68 km de Curitiba, a 190 km de Blumenau e a 45 km 

do Porto de Paranaguá, a Leste do Estado do Paraná, Brasil. 
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A região estudada está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Guaratuba, Unidade de Conservação Estadual de Uso Sustentável instituída pelo 

Decreto Estadual nº 1.234 de 27/03/92, que abrange os municípios de Guaratuba, 

Morretes, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Paranaguá e Matinhos, com uma 

área de 199.596,5 ha.  

A lei nº. 9.985, que trata especificamente do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC) define Unidade de Conservação como “o 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02: MAPA DE LOCALIZAÇÃO MORRETES – PARANÁ 
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FIGURA 03: MAPA DE LOCALIZAÇÃO: MORRETES – PR (BRASIL) 
Fonte: ZUÑIGA (2009 APUD Brasil 2009) 

 

Conforme Alvarez (1972 p. 45, Apud Riv Christovham, 1972 p. 45), os 

primeiros habitantes do local foram os índios Guaranis e os Carijós, que deixaram 

pela região sambaquis∗. Christovham comenta: “La región era rica en crustáceos y 

los indios carijós, que tenían aqui su sede, recolectaban los mariscos, los secaban y 

vovían para sus aldeas con alimentación suficiente para largo tiempo”. Foram os 

índios Guaranis e os Carijós que tiveram os primeiros contatos com os 

colonizadores, sendo esses, primeiro os espanhóis e depois os portugueses. 

 Segundo Alvarez (2007), quando os portugueses e espanhóis chegaram à 

região, depararam-se com os sambaquis. 

A miscigenação da população se iniciou a partir de Paranaguá, depois na 

região de Morretes, ou seja, começa a receber mestiços, mamelucos e cafuzos há, 

aproximadamente, 400 anos (CHRISTOVHAM 1972 p.46 apud Alvarez 1972): 

 

                                                 
∗ CUNHA, (1986). Sambaquis são designados depósitos de conchas e restos de cozinha misturados com partes 
de esqueletos de homens e animais primitivos que habitavam o litoral americano em épocas remotas.  
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“...fué el nacimiento de innumerables mestizos, mamelucos y 
cafusos, que de algún modo alteró el aspecto de los indígenas, 
que pasaron a constituir una sub-raza con la denominación de 
Carijós, que significa arrancado del blanco: o mestizo. De ahí 
viene la costumbre de llamar “carijós” a las gallinas de color 
negro y blanco.”  
 

 

Sobre o primeiro censo feito na região, Ferreira (Apud ALVAREZ. 1999) 

comenta que “os jesuítas que vieram em nome da coroa espanhola fizeram um 

censo da população indígena na região “Guayrá” (atual Estado do Paraná) e contou 

cerca de 200.000 habitantes entre o século XVI e XVII”. 

Assim como em várias regiões do Brasil, no Paraná os jesuítas também 

tiveram grandes influências na cultura da região, organizando a agricultura, o 

artesanato e artes.   

 Os jesuítas foram responsáveis pela organização da comunidade: “foram 

uma grande influencia para os grupos indígenas que moravam nestas terras, 

organizavam um estilo de vida onde o trabalho comunitário era a base e o 

artesanato e cultivo da terra as melhores artes construídas entre essas culturas” 

(FERREIRA 2007 p.43, Apud ALVAREZ. 1999). 

Ferreira (1999 p.46) escreve que foi estabelecido que a partir de novembro de 

1609, os colonos da região de Guayrá não podiam recrutar escravos, coisa que os 

espanhóis ignoraram, usando como escravos os guaranis. 

Com a chegada dos bandeirantes, começa o extermínio dessas populações, 

quando foram dizimados cerca de 100.000 habitantes.  

Assim como aconteceu no Brasil colônia, a comunidade do Rio Sagrado 

também não foi privada de tornar seus habitantes, no caso os indígenas, em 

escravos, revelando a forma como as comunidades no Brasil eram tratadas, 

desrespeitando sua história, tradições e direito às terras que aos índios pertenciam, 

caracterizando, dessa forma, o modelo europeu de dominação e exploração a que 

submetiam as civilizações chamadas por eles de incivilizados. 

Alvarez (2007p. 47) relata a entrevista feita ao Sr.Rudolf Windmûller, quando 

fala sobre a história de Paranaguá: 

 

Paranagua fué donde comenzó la historia de Paraná. Despué 
vino el sur, comenzaron a explotar la costa, el centro y 
después siguieron a Bolívia. La explotación comenzó con 
grandes comércios en Santos (SP), Itajaí, São Francisco, 
Santa Catarina y Rio de Janeiro, con la yerva-mate, la madera 
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y otros bienes.” “También se dice que los más ricos trajeron 
esclavos, personas marginadas, que comenzaron a alojarse 
por aqui. En esta época había señores de esclavos y de 
indios, porque además de buscar esclavos fugitivos buscaban 
índios, porque era caro traer esclavos de Africa. El índio ya 
estaba aquí. Esos hombres ricos tenían milícias para buscar a 
los fugitivos. Entonces, en aquel tiempo ellos ya buscaban 
unirse para tener más fuerza, y es ahí cuando formaban una 
candonga”. 

 
Conforme Urban (2007 p. 53 apud, Alvarez, 2007), "em 1853, a população de 

Morretes totalizava 3.709 habitantes, distribuídos em diferentes localidades: Vila, 

Ponte Alta, Porto de Cima, Marumbi, Rio do Pinto, Sagrado, Barreiro e Rio pequeno. 

Cerca de 20% da população era composta de escravos..." 

Alvarez (2007) encontrou ainda registros de imigrantes italianos na região de 

Morretes, vistos como substitutos da mão-de-obra escrava e registra ainda que, para 

Candonga vieram muitos escravos refugiados de seus senhores, ladrões e 

criminosos. 

  Hoje, na comunidade do Rio Sagrado existem aproximadamente “520 

famílias, sendo 270 residentes predominantemente pequenos proprietários rurais, e 

150 famílias não residentes, ou seja, proprietários de chácaras ou sítios de lazer” 

(ALVES 2008 p. 90). 

 

A renda familiar está por volta de um (1) ou dois (2) salários 
mínimos, provindo da agricultura e de outras atividades. Dados 
socioculturais apontam que a população tradicional, isto é, 
famílias que compreendem moradores antigos, inclusive filhos 
e netos que ainda vivem na comunidade, somam cento e treze 
(113) famílias ZECHNER (2007p. 34). 

 

Com relação à situação escolar, Zechner (2007, p.30) pesquisou que na 

localidade existe uma escola com uma sala de aula na qual funciona a 1ª e a 2ª 

série do ensino básico nos períodos da manhã e da tarde. Na comunidade 

Canhembora há outra escola com duas salas de aula, numa funcionando a pré-

escola nos dois períodos diurnos e na outra a 3ª série pela tarde e a 4ª série pela 

manhã. Os alunos da 5ª até a 8ª série e do ensino médio necessitam deslocar-se à 

comunidade da Marta (comunidade vizinha) ou à sede do município. 
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Escolaridade

9%

58%

9%

7%

11%

1%

4%

1%

Analfabeto Primeiro grau incompleto Primeiro grau completo

Segundo grau incompleto Segundo grau completo Terceiro grau incompleto

Terceiro grau completo Pós
 

GRÁFICO 1: NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
Fonte: Zechner (2007) 
 

Segundo Zechner (2007, p.33), quando questionados em referência ao nível 

de escolaridade, obteve-se o resultado ilustrado acima, no qual 9% da população 

local não é alfabetizada, 58% dos moradores possuem o primeiro grau incompleto e 

9% das pessoas concluíram o ensino fundamental. Dentre os entrevistados, 7% 

possuem o ensino médio incompleto e 11% o ensino médio completo. Verificou-se 

que 1% possui o ensino superior incompleto, 4% possuem nível superior completo e 

apenas 1% possui especialização, mestrado ou doutorado. Evidenciou-se assim que 

o grau de escolaridade na região é baixo. 
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Renda

9%

24%

22%

20%

13%

6%
6%

Até R$ 300 R$ 300 a R$ 500 R$ 500 a R$ 750 R$ 750 a R$ 1000

R$ 1000 a R$ 1500 R$ 1500 a R$ 2500 Acima de R$ 2500

 
GRÁFICO 2: NÍVEL DE RENDA 
Fonte: Zechner (2007) 
 

Segundo Zechner (2007, p 34), em referência ao nível de renda da 

população autóctone, 9% vive com R$ 300,00 ou menos, uma parcela de 24%, a 

mais expressiva de todas, possui renda mensal entre R$ 300,00 e R$ 500,00, 22% 

apresentam rendimentos mensais entre R$ 500,00 e R$ 750,00 e 20% dispõe de 

uma renda mensal de R$ 750,00 a R$ 1.000,00. Dentre os entrevistados, 13% 

possuem renda entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00, outros 6% contam com uma renda 

mensal de R$ 1.500,00 a R$ 2500,00 e outros 6% têm renda mensal acima de R$ 

2.500,00.  

Observou-se que mais da metade das famílias sobrevive com uma renda 

mensal inferior ou igual a R$ 1.000,00. Dentre as famílias que dispõem de uma 

renda mensal superior a R$ 2.500,00, apenas 28,6% são nativas e, quando 

analisadas as famílias com renda entre R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00, este percentual 

cai para 14,3%.  
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Em sua opinião, quais são os problemas mais 
graves da região do Rio Sagrado?

18%

16%
15% 14%

11%

9%
8%

9%

Desemprego Alcolismo Poluição dos rios

Serviços de saúde Desmatamento Drogas

Estrada ruim Outros
 

GRÁFICO 3: OS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
Fonte: Zechner (2007) 
 

Zechner (2007, p 35) identificou que ao serem indagados sobre os principais 

problemas da Micro-bacia do Rio Sagrado, sendo que foi permitido que os mesmos 

marcassem mais de uma opção, em primeiro lugar, com 18% de votos, apontou-se o 

desemprego, seguido do alcoolismo, com 16% das respostas. Outros 15% indicaram 

a poluição dos rios como um problema grave, 14% pensam ser o serviço de saúde 

uma das principais deficiências, enquanto 11% acreditam que o desmatamento que 

ocorre na localidade é um problema importante. Além disso, 9% das respostas 

obtidas indicam preocupação com a questão das drogas, outros 8% apontaram 

como problema as estradas ruins da localidade e ainda 9% pensam que outros 

problemas não elencados atingem a Micro-bacia do Rio Sagrado. Constatou-se 

assim, que o problema que mais preocupa os moradores é o desemprego, indicador 

que está relacionado, certamente, com o baixo grau de escolaridade e renda 

presentes na região. 
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O que você mais gosta na região do Rio 
Sagrado?

43%

35%

9%
6% 7%

Natureza Tranquilidade Amigos Tudo Outros
 

GRÁFICO 4 – O QUE A POPULAÇÃO MAIS GOSTA NA REGIÃO DO RIO SAGRADO 
Fonte: Zechner (2007) 
 

 

Zechner (2007, p 36) perguntou aos moradores o que eles mais gostavam 

na região do Rio Sagrado (que compreende as comunidades de Rio Sagrado, 

Canhembora, Brejamirim e Candonga) podendo ser mais de uma opção. Dentre os 

atrativos mencionados, a natureza foi o mais enaltecido, com 43%, seguida por 

tranqüilidade (35%), amigos (9%), tudo (6%) e uma parcela de 7% correspondente a 

outros atrativos dos mais diversos tipos. Observou-se assim que os aspectos 

relacionados ao meio ambiente e à tranqüilidade por ele propiciada são os atributos 

que mais cativam os moradores. 

Nas entrevistas de Alves (2008 p.117) as respostas sobre o que os 

moradores mais gostam no Rio Sagrado são similares, relacionadas ao território, em 

sua maioria os motivos são: 

 

Grande parte das respostas tem relação com a qualidade de 
vida: águas limpas para beber e tomar banho no verão (rios e 
cachoeiras), contato com a natureza (florestas, rios, fauna, 
plantas, montanhas), comer frutas do pé, ar puro, clima, 
chuvas, sossego, calmaria e tranqüilidade do local (sem 
agitação da cidade), ambiente para criar os filhos ou morar 
próximo dos pais, segurança, não tem poluição atmosférica, 
silêncio (sentimento de paz). Outros ainda responderam gostar 
do trabalho que exercem na localidade, das amizades, das 
festas, das atividades das Igrejas (missas, novenas, cultos) e 
das Feiras de Trocas (Encontro de Trocas Solidárias). 
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Há quanto tempo a família reside na 
localidade?

4%

15%

13%

19%4%

45%

Menos de 01 ano Entre 01 e 05 anos Entre 06 e 10 anos

Entre 11 e 20 anos Mais de 20 anos Nativo
 

GRÁFICO 5: QUANTO TEMPO RESIDE NA LOCALIDADE 
Fonte: Zechner (2007) 
 

Quando questionados quanto ao tempo que residem na comunidade, Zechner 

(2007, p.40) constatou que 4% moram a menos de 1 ano, 15% residem entre 1 e 5 

anos e 13% acolheram as intermediações do Rio Sagrado como lar entre 6 e 10 

anos. Dos entrevistados, 19% residem entre 11 e 20 anos, 4% a mais de 20 anos e 

a parcela expressiva de 45% da população é nativa. O grande número de nativos 

caracteriza a população como sendo tradicional. 
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O que costuma fazer nas horas livres?

25%
23%

20%

7% 6%
4% 2% 2% 2% 2%

7%

Festas locais Televisão

Cultos Bares

Ler Visitar amigos / parentes

Passear Viajar

Esportes Fazer crochê / tricô

Outros
 

GRÁFICO 6: ATIVIDADES REALIZADAS NAS HORAS LIVRES  
Fonte: Zechner (2007) 
 

Para identificar as atividades que costumam ter nas horas livres, as respostas 

não tinham caráter de exclusividade. As mesmas indicaram que 25% dos moradores 

costumam participar das festividades locais nas horas livres, 23% das pessoas 

assistem televisão, 20% freqüentam cultos e cerimônias religiosas, 7% freqüentam 

bares, 6% costumam ler, 4% visitar amigos e parentes, 2% saem para passear, 2% 

praticam esportes, 2% fazem crochê/tricô e 7% gastam suas horas de folga de 

outras maneiras, como dormindo e trabalhando no jardim. 

Complementando a pesquisa Alves (2008 p.113) apresenta como atividades 

realizadas nas horas de folga, 53,3% assistir televisão, 47,3% participar de cultos 

religiosos e 43,3% outras atividades como:  

 

Ouvir música, passear na comunidade e nas chácaras, utilizar 
a Internet, plantar, cuidar da horta e das criações, visitar pais e 
amigos e receber visitas, dormir e descansar, podar árvores, 
jogar vídeo game, fazer trabalhos manuais, fazer crochê e 
tricô, brincar, limpezas e melhorias na propriedade, lavar 
roupa, trabalhar em casa, conversar, ficar na rede, costurar, 
tomar chimarrão, apreciar a natureza, fazer churrasco, tomar 
banho de rio e de cachoeira, participar das festas da região e 
da Igreja, participar de bingo, participar de reuniões das 
associações, pescar, tocar instrumento musical (violão e 
pandeiro), jogar futebol, e, por fim, fazer ‘absolutamente’ nada. 
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 Quando entrevistados sobre os equipamentos domésticos existentes no Rio 

Sagrado, destacamos pelas pesquisas de Alves (2008 p. 107) que 84,7% das casas 

possuem televisão, 8,7% computador e 4% Internet. 

 

 

3.3 O LAZER NA REGIÃO DO RIO SAGRADO 

 

 

O lazer no Rio Sagrado tem em suas histórias, manifestações culturais e 

laços comunitários, que com o passar do tempo se perdem e tomam caminhos 

diferentes. 

As atividades de lazer sempre estiveram presentes na vida da comunidade. 

Nas entrevistas, foram relatadas pelos mais antigos as festas de casamentos, 

aniversários, dos dias santos, dos bailes, etc. 

“Havia ainda os forrós, fandangos, músicas de letras que falavam da vida na 

terra” (ALVAREZ 2007 p.36).  

Nos depoimentos pode-se constatar quais costumes tinha a comunidade e de 

que forma comemorava suas festas: 

 

“Yo iba a todas las fiestas, había fiestas por Guaratuba, 
Limera, Riberão Grande (...) hasta ahora hay fiestas, sólo que 
ahora hay muchas peleas y destrozos...” (Don João Radke) 
 
“Por aqui cerca iba a casi todas las fiestas: de carnaval, de 
pascua, de iglesia (cerca del camino de asfalto de Antonina, 
de Anháia). Se hacían de 8 a 10 fiestas por año...” (Don João 
Radke) 
 
“”Multirão”... es una junta para trabajar: la gente trabajaba de 
dia y festejaba de noche. De dia se trabajaba y se juntaban 
hartas mujeres para cocinar y los hombres iban a plantar, a 
veces las mujeres también ayudaban a plantar la mandioca o 
en la “roça”(…) Primero había almuerzo, después cena y tipo 
siete, ocho de la tarde comenzaba la fiesta hasta el otro dia 
que el sol aparecia del otro lado. Aquella família traía a sus 
parientes, que en total hacían como unas 200 personas en la 
fiesta, para trabajar había unas 40 mas o menos. Las 
personas que venían eran de aquí o de lugares vecinos. 
Todas las familias hacían la misma cosa.” (Don João Radke) 

  

 As comemorações ocorriam em forma de bailes, festas religiosas como a de 

São João e outros santos que atraiam a comunidade com o costume de festejar do 
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início da noite até o amanhecer, quando reuniam-se ao redor de fogueiras, 

dançavam, cantavam, comiam e bebiam.  

As fontes primárias e secundárias desta pesquisa demonstraram que algumas 

festas aconteciam depois dos mutirões de trabalho na roça ou alguma atividade que 

seria usufruída por toda a comunidade. Os mutirões, como descrito pelos moradores 

mais velhos, eram atividades onde parte da comunidade participava e tinha como 

objetivos construir estradas, casas, ajudar na colheita, plantações, etc. 

Depois dos mutirões, aconteciam os bailes, que eram organizados pela 

própria comunidade. Os preparativos também aconteciam com a ajuda de todos: as 

mulheres cozinhavam e preparavam a festa, enquanto os homens trabalhavam nos 

mutirões e, do início da noite até o amanhecer, todos festejavam. 

 Desta forma, esses bailes tinham como objetivo a compensação pelo esforço 

de trabalho. Todos trabalhavam e em troca, festejavam. Eram atividades que 

incluíam parte da comunidade e representavam uma forma de socialização através 

da ajuda mútua seguida de festa, para compensar. 

Eurico Antônio Radke, 69 anos, conhecido na região como Tinoco, comenta 

sobre os mutirões: 

 

Faziam um mutirão, tinha roça para fazer, aquele que vinha 
trabalhar ganhava a entrada do baile, às vezes alugavam um 
galpão maior. Participava toda família, hoje que é difícil, é só 
aquela música...  
 

As festas traziam aos habitantes da comunidade muita alegria e isso refletia 

fortemente no trabalho semanal e na preservação das tradições, como veremos na 

entrevista a seguir: 

 
Para a festa de São Gonzalo pessoas tiveram de levar alguma 
coisa. Ao partido tinha dança e cada par (um homem e uma 
mulher) iam dançando ao altar e deixou a sua doação. Minha 
mãe cantava:  
"Peço-lhe São Gonzalo  
Se esse jovem quer-me  
Vou ir a pé a seus joelhos  
Para agradecer-lhe "  
Por isso, celebrar Santo Antonio, São  João, ... tudo era muito 
bom, muito divertido, não houve brigas, os lotes de alimentos, 
grande alegria ... (Dona Julia Zanicoski Freitas) 
 
 

O fandango era uma das tradições mantidas pela comunidade e muito 

comentada nas entrevistas. Urban (2007 p.50 apud Alvarez 2007) relata as origens 
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do termo fandango, que eram as danças que aconteciam nos bailes depois dos 

mutirões: 

 
 
El sueco repite el golpe del mortero de arroz, la guitarra y la 
“rabeca” enriquecen el ritmo y el “adufe”- un pandero cuadrado- 
responde. Dicen que fué así, en los “mutirões” para la cosecha 
de arroz, que nació el fandango en Morretes... Sea cual sea el 
origen- “rabeca” y “adufe” son palabras que vienen del árabe, 
fandango del español y la guitarra de provenzal-, el hecho es 
que el fandango se transformó en una manifestación popular 
de baile y música de caboclos y pescadores del litoral del Sur y 
Sudeste de Brasil, con variaciones regionales.  

 

 

Desta forma, as tradições do fandango e dos cantos eram mantidas nos 

encontros para festejar, seja para compensar as atividades dos mutirões ou nas 

festas dos dias santos, ou ainda, qualquer festividade que envolvesse os bailes. 

Na opinião de Alvarez (2007), a solidariedade existia provocada pela 

necessidade dos mutirões e pela falta de eletricidade, necessidades essas que 

levavam as relações a serem mantidas pela comunidade, pois não existia outra 

forma dos problemas da região serem resolvidos. 

 

Podemos ver que realmente existiam redes de solidariedade no 
seio da sobrevivência das tarefas entre as diferentes famílias. 
Isso foi reforçado pelo jantar, dança, conversa, risos e 
canções, entre outras coisas. Outro elemento que facilitou 
essas reuniões foi a falta de eletricidade, uma vez que criou a 
necessidade de trabalhar até mais cedo, por um lado, e de 
músicos e lamparina na ausência de reprodução material de 
amplificação. Também mencionou que a chegada da 
eletricidade para o local implicou em mudanças radicais, por 
exemplo, nas formas de preservação dos alimentos, horas de 
descanso e lazer, tarefas domésticas e, naturalmente, nas 
formas de cultivo. 
 
 

Os depoimentos dos moradores do Rio Sagrado revelaram que não ocorriam 

brigas ou desavenças. Ao contrário, fala-se das festas com grande saudosismo e 

alegria. 

As fontes primárias e secundárias mostram que os moradores da região, 

entre 60 e 80 anos, têm uma versão sobre os momentos de lazer, ou seja, tempo 
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livre∗, similares. Para estes, os bailes após os mutirões representavam uma forma de 

agradecimento, diversão e socialização. 

Amália Maria Radke, conhecida na região como Tia Lala, 68 anos e nativa do 

Rio Sagrado, relata a importância que os mutirões tinham para resolver alguns 

problemas enfrentados pela comunidade: 

 

Existiam bailes no Rio Sagrado, papai fazia os pixirum, todo 
mundo trabalhava para depois fazer os bailes, quem trabalhava 
não pagava entrada. Esse Mutirão era para derrubadas, roça, 
hoje não pode mais, mas naquele tempo podia, faziam os 
mutirões de machado, em mata virgem, e ai faziam baile a 
noite. Trabalhavam o dia inteiro para depois dançar de noite. 
O baile era feito na casa de quem fazia o mutirão 
Papai fazia mutirão até para trabalhar na estrada (Amalia Maria 
Radke) 

 

O irmão de Amália, João Radke, fala sobre os mutirões e os bailes. 

Acrescenta como gostavam de tocar instrumentos musicais nessas ocasiões. Seu 

instrumento preferido era o pandeiro, que ele mesmo fabricava e observa que nos 

dias de hoje isso já não acontece. Sugere que se pense para a comunidade uma 

escola de música. 

Para João Radke, a escola de música evitaria que as crianças ficassem “só 

na rua”. Seria uma alternativa cultural para as crianças e manteria a tradição da 

música na região. 

Além das festas e bailes, eram praticadas outras formas de lazer. Entre elas, 

os banhos de rio, a pesca, a caça e os jogos de futebol, conforme diz João Radke: 

 

Além dos bailes eu gostava muito de caçar, ia para o mato e 
ficava até três dias tentando matar um bicho, hoje não pode 
mais, é proibido, além disso tinha o futebol e os banhos de rio, 
mas era de vez em quanto, pois a gente não tinha tempo, 
trabalhava muito, sabe como é, trabalho na roça. (João Radke 
71 anos). 
 
 

As entrevistas apresentam essas formas de lazer, algumas em grupos, como 

os bailes e outras individuais, como a caça, que dependiam sempre do momento de 

descanso do trabalho, que geralmente ocorriam nos feriados, sábados e domingos. 

Olegário de Souza, 79 anos, lembra que era em seu terreno que havia o 

campo de futebol. Diz que “o pessoal vinha para jogar, geralmente no sábado. 

                                                 
∗  Termo usado para essa pesquisa nas entrevistas feitas com a comunidade. 



80 
1.  

 

Enquanto os homens jogavam, as mulheres cozinhavam, faziam os comes e bebes 

para todos”. Comenta que os jogos acabaram porque as pessoas começaram a 

beber demais e começaram as confusões. 

Olegário de Souza, assim como os outros entrevistados desta faixa etária, 

descrevem que no Rio Sagrado também festejavam o carnaval, o dia das crianças, a 

páscoa, o natal e a chegada do ano novo, ou seja, as festas tradicionais eram 

lembradas e comemoradas, porém diz que atualmente estas comemorações já não 

ocorrem mais. 

Quando iniciamos nossas entrevistas com moradores mais jovens, na faixa 

etária de 30 a 50 anos, começamos a perceber algumas mudanças nas formas de 

lazer da comunidade. 

Os bailes realizados após os mutirões de trabalho que os entrevistados 

chamam também de “pixiruns” já não ocorrem mais. Essa informação é passada na 

história oral da comunidade, porém esses não conheceram e não participaram 

dessas festas. 

Essa faixa etária teve como diversão festas religiosas, os banhos de rio e 

pescaria, o bar e o futebol e quando possível, freqüentavam cidades vizinhas.  

Porém, essas atividades já não ocorrem com a mesma intensidade da 

geração anterior, pois as festas são raras. O peixe já não existe na mesma 

proporção, os campos de futebol estão desaparecendo e há necessidade de 

condução própria para certos deslocamentos. 

Sr. Vilson Nunes 48 anos, dono do bar próximo ao posto de saúde e da 

escola de Rio Sagrado, descreve sobre o lazer dos moradores entre as idades de 30 

aos 50 anos: 

 

Antigamente aqui o pessoal ia ao baile, eu ia com meu pai e 
minha mãe. Esses bailes eram do asfalto para lá, aqui não 
tinha nada. Hoje não tem mais nada ai, acabou-se tudo 
Hoje tem o bar, o pessoal vem tomar uma cerveja, trás os 
instrumentos e fica por ai. 
Quero fazer uma cancha de areia e um campo de futebol, não 
vou cobrar nada, o pessoal acaba vindo aqui tomar uma 
cervejinha. Aqui é só cortar banana, não tem nada. 
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Sr. Vilson Nunes diz ainda que pretende abrir ao lado de seu estabelecimento 

(bar) uma cancha de bocha∗ e um campo de futebol, para proporcionar mais opções 

aos seus clientes, pois conforme ele, não tem o que se fazer em Rio Sagrado.  

Os mais velhos como Maria Nunes, 70 anos, preocupam-se hoje com os mais 

jovens se divertem. Para Maria, falta o que fazer e as formas de lazer são muito 

diferentes de seu tempo de jovem: 

 

Juventude só vem para o bar, não tem o que fazer aqui, toma 
banho de rio, vão para outros locais. 
Hoje eles dançam, mas não é mais a mesma coisa. Eu ia em 
bailão de casa familiar, com lampião e música ao vivo (Maria 
Nunes) 

 

 Percebe-se nas entrevistas que nos dias atuais existe certa ausência de 

atividades de lazer. Para a comunidade poder sair ou passear, precisa deslocar-se 

para cidades vizinhas, implicando isso na dependência de um meio de transporte.  

 Consideram ainda ir a “missa” ou “culto”, conforme a opção religiosa, uma 

forma de lazer. 

 Maria Cristina dos Santos, de 31 anos, fala das atividades de lazer com certa 

nostalgia, pois reconhece que as pessoas de sua idade têm muito pouco para se 

divertir. Diz que “ou vai ao culto ou à única pizzaria da comunidade, que só funciona 

nos finais de semana”. Além disso, visita os amigos. Relaciona também a dificuldade 

de manter novas relações, pois na localidade não acontecem eventos para que essa 

socialização possa ser possível. 

Assim como Maria Cristina, Josimare Nogueira, de 38 anos, tem a mesma 

versão sobre as atividades de lazer e dá sua opinião sobre as mudanças que 

ocorreram nos bailes e formas de festejar: 

 

Primeiro tem o som mecânico, hoje em dia se você fizer um 
baile com gaita já vão achar que é jacu, vão tirar sarro. Tem o 
rádio, o CD. O CD já acabou com os discos, e assim vai 
indo...E as pessoas são assim, elas não procuram dar valor 
pras coisas...muitas das coisas boas que tinham aqui já 
acabou, Tinham as fábricas, os engenhos. 

 

                                                 
∗ Cunha, (1986). Bocha – tipo de jogo de origem italiana que tem como objetivo com bolas grandes acertar uma 
pequena. 
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  O lazer para os mais jovens não é muito diferente da geração anterior, pois a 

comunidade hoje não oferece atrativos além do rio, de bares e de uma pizzaria que 

só funciona nos finais de semana. 

 Supõe-se que, as antigas formas de lazer, quando se fala dos bailes, festas 

religiosas, casamentos, natal, etc., eram manifestações expressas pela comunidade, 

assim como todas as outras relacionadas, sem relações ou qualquer apoio do poder 

público local, ou seja, acontecem e aconteciam por iniciativa própria da comunidade 

e através dos costumes de manter as tradições, que percebemos, com o passar do 

tempo, tornam-se coisas do passado, “jacus”, na fala dos mais jovens, que 

interpretam o termo como uma coisa antiga e ultrapassada. 

 Sr. Josias de Souza, hoje com 50 anos, também ouviu falar dos bailes através 

dos mais velhos. Sua diversão é passar no bar para conversar com os amigos e 

tomar sua cerveja. 

 Sobre os dias atuais, tem a mesma visão que os outros de sua idade, sendo 

saudoso ao perceber as faltas de alternativas de lazer hoje na comunidade: 

 

Antigamente faziam os pixurum e depois iam para o baile, os 
fandangos, só que vai acabando 
Hoje é bar, banho de rio, pescar, caça, que hoje em dia tá 
proibido 
A igreja presbiteriana era forte aqui, fazia muitas festas, agora 
outras igrejas entraram. Tinham os cultos junto com poesia o 
povo gostava ia até de manhã. 
Se a gente não sai para fazer uma viagem, e sair com os 
amigos, é tomar uma cerveja. Meus filhos para se divertir saem 
da cidade, é Morretes (Josias de Souza). 
 
 

  Os mais jovens foram unânimes ao mencionar como diversão e momentos 

de lazer os banhos de rio, casa dos amigos, passeios de bicicleta e televisão. 

 Para Luis Fernando Souza, 14 anos e outros entrevistados com a mesma 

faixa etária, as atividades de lazer são muitas relacionadas com a natureza, 

atividades aliás que poucos jovens têm o privilégio de ter, porém na região é única 

opção. Luis Fernando comenta: 

 

Andar de bicicleta, jogar bola, ir ao rio, sair de vez em quanto, 
senão ficamos em casa assistindo TV.  
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Sai com os amigos, gostaria que tivesse salas de computador, 
não uso computador é só televisão (Luis Fernando Souza). 
 
 
 

 Quando questionado sobre as formas de lazer que gostaria que existissem na 

comunidade, tem dificuldades de sugerir. Gostaria de recursos como o computador, 

que considera como um instrumento de lazer. 

Nos depoimentos, percebe-se ainda que a presença das drogas e a bebida 

entre os jovens têm sido constante. Muitos pais não permitem que os filhos ou netos 

saiam por motivos de brigas e desavenças nos encontros para dançar. 

Nas pesquisas realizadas por Alves (2008 p. 117) quando perguntado a 

comunidade quais as sugestões de melhorias para o Rio Sagrado, entre outras 

descreve-se: “maior fiscalização policial (rondas), especialmente nos bares (muitas 

brigas) e em função da quantidade de roubos (nas residências e de fiação); quadra 

de esportes e lazer para jovens e crianças”. 

Maria Nunes, com 50 anos, reconhece a falta de lazer para os jovens e 

relaciona isso com a preocupação do envolvimento dos mais jovens com as drogas 

e a violência: 

 

Juventude só vem para o bar, não tem o que fazer aqui, toma 
banho de rio. 
Hoje eles dançam mas não é mais a mesma coisa. A gente 
tem medo, hoje é só drogas e violência Eu ia em bailão de 
casa familiar, com lampião e música ao vivo. 

 

 

Ademilson Souza, 20 anos, diz que para sua idade, a alternativa é namorar, 

“isso quando a família da moça permite”. Para se divertir, comentou sobre as danças 

em outras localidades próximas e passeios de moto, já que possui uma. 

As entrevistas de Zechner (2007) e Alves (2008) confirmaram o que os 

gráficos já haviam identificado. Relembramos aqui que 25% dos entrevistados 

freqüentam festas locais, 53,3% assistem televisão, 47,3% participam dos cultos, 7% 

freqüentam o bar e as outras atividades não passam de 2% a 4%. 

Para os mais velhos, de 60 a 80 anos, os meios de lazer praticamente não 

existem hoje. Resumem-se a ir à igreja ou visitar parentes e amigos, porém esses 
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tiveram mais diversão em sua juventude. Para os de 30 a 50 anos, as atividades são 

as mesmas e para os mais jovens, as atividades de lazer são os banhos de rio, os 

passeios de bicicleta, a igreja e alguma atividade na escola.  

 A falta de recursos e a preocupação com os jovens em relação às drogas, 

bebidas e violência, inibem as atividades de lazer que hoje no Rio Sagrado não são 

atrativas, pois como já comentado anteriormente, as dificuldades de transporte e os 

tipos de lazer apresentados não incentivam os jovens e nem os mais velhos à 

diversão. 

 

3.4 A TERRITORIALIDADE E LAZER NO RIO SAGRADO 

 

Conforme o conceito de territorialidade descrito nos capítulos anteriores, as 

pesquisas de campo identificaram de que forma a territorialidade influenciou e 

influencia no lazer da região, a partir do sentimento de pertencimento, e de sua 

condição territorial e como esteve presente no lazer das comunidades do Rio 

Sagrado. 

A cultura de exploração econômica enraizada desde o nosso “descobrimento” 

é fator no Brasil e na América Latina em desenvolvimento. Busca-se somente a 

subsistência, principalmente nas regiões pequenas e de difícil acesso, como o das 

comunidades do Rio Sagrado, em Morretes, Paraná. 

As entrevistas feitas por Esperanza Alvarez (2007 p.14) nos dão algumas 

pistas para entender a formação territorial da região. A forma como era tratado o 

meio ambiente em função da exploração comercial e a preocupação ambiental eram 

praticamente inexistentes. 

  

 
“Aquí, cuando yo era niña, no había nada. El camino era muy 
malo, no pasaba nada, no subian autos, sólo había carretas de 
animales (…)  
Estamos hablando de 1938, aqui era sólo “mato” y el camino 
estaba totalmente cercado por él, difícilmente había 
moradores. Los moradores eran tan pocos que daba para 
contar con la mano(...) había ocho habitantes desde aquí hasta 
la escuela” (Srta. Amália Maria Radke). 
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 Sobre a questão ambiental, Alvarez (2007 p.43) dá as seguintes informações 

que para algumas formas de lazer na comunidade são importantes: 

 

 
El preponderante estilo de vida rural en estos territorios en un 
tiempo no muy lejano, entre 50 y 150 años atrás, se puede 
apreciar en los actuales atlas vegetacionales4 del lugar. Acá 
podemos ver  que el 55% de este en algún momento fue 
deforestado para distintos fines productivos. Actualmente ese 
porcentaje está siendo ocupado por la fase intermedia de 
sucesión que son plantas menores y medianas (renovales). 
Resta un 5% de este espacio destinado a la agricultura y 
ganadería y un 45% correspondiente a la tan revalorizada 
“Floresta Ombrófila mista y densa de montanha”.    
 
 
 

Sobre a localização, encontramos “nos aspectos demográficos, o padrão de 

distribuição das habitações (muitas delas propriedades rurais) é do tipo “disperso”, 

estando localizadas às margens das estradas secundárias, encostas do Rio Sagrado 

e morros” (ZECHNER 2007, p.29). 

A comunidade conta ainda com a seguinte infra-estrutura: 

 

 

As comunidades contam também com o barracão São 
Francisco de Assis, vinculado à igreja católica, onde se realiza 
a principal festa da comunidade intitulada Festa de São 
Francisco. Atualmente, estão sendo realizadas ações que 
objetivam estabelecer uma parceria com o Instituto Ambiental 
Paranaense (IAP) como a participação nas reuniões da APA de 
Guaratuba. 
A localidade é servida por um pequeno posto de saúde que 
atualmente está fechado para reforma. Contudo há uma 
unidade móvel composta por médico clínico geral e cirurgião 
dentista que atendem dois dias semanalmente. 
Complementando o serviço de saúde, há um atendente de 
enfermagem todos os dias da semana, além 
de contar com agentes de saúde que visitam as residências 
uma vez por mês, prestando serviços principalmente de 
atendimento de primeiros socorros, às gestantes e crianças de 
zero (0) a cinco (5) anos, de orientação para o planejamento 
familiar (além de fornecimento controlado de anticoncepcionais 
e preservativos), aplicando injeções e entregand 
medicamentos controlados para diabéticos e 
hipertensos(ZECHNER 2007, p.30) 
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Quanto a territorialidade, é forte a percepção em relação a terra para os 

moradores de Rio Sagrado, pela sua localização que, em muito, favorece o natural e 

as atividades praticadas pela comunidade, cuja grande maioria depende da terra. 

 A territorialidade, desta forma, está totalmente inserida nesse contexto, de sua 

história, cultura, sociedade, etc. Sobre isso, Alvarez (2007 p.03) escreve: 

 

Falar dos agrossistemas e de tecnologias apropriadas nestes 
tempos implica descrever toda a multidimensionalidade das 
pessoas que estão cultivando um pedaço de terra para viver. 
 
“ Naquela época não desperdiçavam nada, porque 
eles precisavam, tinham necessidade daquilo. Hoje 
você mais compra do que planta.” (Maria Cristina 
dos Santos) 
 
Falar de agrossistemas tradicionais é mergulhar numa 
multidimensionalidade de processos históricos, naturais e 
culturais (político, sociais, econômico, religioso). 
 
 

 O Rio Sagrado tem especificidades ambientais e culturais que direcionam o 

porquê de algumas atividades de lazer. Sua localização geográfica rica em rios e 

matas manifesta também em sua cultura rural. Sobre isso, Alvarez (2007 p. 08) 

escreve: 

 

Rio Sagrado, como já vários sabem, é uma localidade rural que 
tem a virtude de estar inscrita dentro de uma Área de Proteção 
Ambiental (APA). Como tal, além de sustentar modos de vida 
tradicionais que sintetizam culturas indígenas, européias e 
africanas, possuem uma biodiversidade que cada vez é mais 
difícil de encontrar... Gerar una base escrita que sustente parte 
da identidade da gente que habita “Rio Sagrado” é um intento 
de fortalecimento da identidade desde a história. História que 
se sintetiza em identidades arranjadas em varias tradições, que 
em conjunto com a natureza circundante gera uma riqueza 
baseada na gente e na relação amigável que podem manter 
com o entorno. 

 

 

 As pesquisas realizadas identificaram que o lazer na região, para os mais 

antigos, tinha muitas relações com a territorialidade, ou seja, a pesca, a caça, os 

banhos de rio, os bailes depois dos trabalhos em mutirões de roça ou para construir 

infra-estruturas básicas e os encontros ao redor da fogueira. 
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 Os mutirões que levavam aos bailes era uma forma de socialização e de 

manter vivas as tradições da comunidade, pois além do fandango, cantavam-se as 

músicas referentes a terra e sua cultura. 

Nos depoimentos já citados, percebe-se que os mais velhos não se 

identificam com as formas de lazer existentes hoje. Falam das músicas eletrônicas 

que não dizem nada e dos bailes que já não existem mais. 

 As festas eram atividades que envolviam parte da comunidade, pois todos 

trabalhavam juntos nos mutirões, em seguida cozinhavam os alimentos para a festa 

e então dançavam e cantavam ao redor da fogueira. O futebol também era um 

momento de reunir. Enquanto os homens jogavam futebol, as mulheres preparavam 

o que comer e beber. 

 Desta forma, as relações sociais eram mais próximas, podendo se passar 

assim as tradições orais e as praticadas nos encontros, como a do fandango, dos 

cantos e poesias recitadas ao redor da fogueira. 

 A geração seguinte, de 30 a 50 anos, tem como atividades de lazer os banhos 

de rio, pesca e a caça, porém os mutirões e os bailes, que tinham como tradição o 

fandango, já não acontecem mais. As festas agora são as das “igrejas’ ou “templos”, 

ou ainda, fora da comunidade, em cidades vizinhas, porém, essa geração ainda 

ouviu e ouve dos mais velhos como eram as festas, os bailes, os mutirões, mesmo 

não tendo presenciado as tradições passadas, que moram nas lembranças dos mais 

velhos, de forma saudosa.  

Seus momentos de lazer estão ainda relacionados com o território, em função 

dos banhos de rio, pesca, caça e passeios na natureza.  

Os trabalhos e bailes comunitários existem com menor freqüência. Hoje, as 

hortas são individuais, para subsistência e alguns produtos para venda e 

comercialização. Não se ouve mais falar em mutirões para abrir estradas ou 

trabalhar na roça. 

 Somente nos dias atuais percebemos algumas mudanças nessas atividades, 

porém também relacionadas à territorialidade, pois a caça não acontece porque não 

é mais permitida e a pesca também diminuiu em função da poluição dos rios. Os 

banhos de rio continuam a ser praticados com intensidade entre os jovens, além dos 

passeios de bicicleta, como já comentados anteriormente. 
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 Todas as atividades estão relacionadas com as questões de territorialidade. 

Hoje, as ligadas à natureza acontecem de formas menos variadas, mas acontecem. 

Os mais jovens são os que mais aproveitam as atividades naturais. Os bailes 

perderam seu lugar para os novos tipos de músicas e quando acontecem, são em 

municípios vizinhos e, em função da dificuldade de deslocamento, a comunidade 

pouco participa. 

 Além disso, outro motivo bastante comentado pelos entrevistados é em 

relação às brigas, às drogas e ao álcool, motivos que levam as pessoas a ficarem 

mais em casa. 

 No depoimento dos mais jovens, percebe-se ainda que a televisão é um meio 

de lazer muito usado, principalmente durante o ano letivo, nos momentos de folga e 

em função das estações do ano não propícias para o banho de rio. A televisão 

substitui o banho e os passeios. 

 Entre os mais velhos, também, lembrando das entrevistas feitas por Zechner 

(2007, p.43) 23% dos entrevistados vêem televisão nas suas horas livres, 25% 

participam das festas locais e 20% vão aos cultos. 

 Diante das pesquisas, identificou-se que a televisão é o fator mais importante 

de interferência e mudança de hábitos na comunidade. Como os bailes e festas 

acontecem mais em outras regiões próximas, a televisão é uma forte alternativa de 

lazer. 

Além disso, com a preocupação atual com drogas, alcoolismo e brigas nesses 

eventos, os mais velhos provavelmente preferem ver seus filhos na frente da 

televisão em vez de vê-los nas ruas. E finalmente, como a comunidade não oferece 

outras formas de lazer, a televisão oferece-se como um grande atrativo. 

Relembramos aqui que as pesquisas de Zechner (2007) e Alves (2008) 

confirmaram que 25% dos entrevistados freqüentam festas locais, 53,3% assistem 

televisão, 47,3% participam dos cultos, 7% freqüentam o bar e as outras atividades 

não passam de 2% a 4%. 

 Em todas as entrevistas, a territorialidade é fator determinante quando 

falamos de lazer. Além das atividades hoje serem relacionadas à questão ambiental 

do Rio Sagrado, que uma APA, o gráfico revela que à preferência da comunidade do 
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Rio Sagrado que tem 43% das opiniões, a natureza o fator principal (ZECHNER 

2007, p.36). 

 A comunidade tem noção e preocupação dos problemas de hoje no Rio 

Sagrado, que incluem 18% o desemprego, 15% a poluição dos rios e 16% o 

alcoolismo (ZECHNER 2007, p.35).  

 Talvez por ser uma comunidade de difícil acesso e pequena, o Rio Sagrado 

tem problemas de desemprego, pois a comunidade é pequena e carente, o que não 

difere da sociedade brasileira hoje, que como conseqüência, ocorrem grandes 

índices de alcoolismo, refletindo ainda na ausência de atividades de lazer.  

 Podemos ainda aqui relacionar as mudanças tecnológicas na região, que 

influenciaram nas mudanças de comportamentos como nos relatam o depoimento 

de Alvarez (2007 p.22): 

 

Certamente fora intervenções, entendidas como as ações e / 
ou alterações decorrentes das decisões tomadas em outro 
território, mas que afetaram diretamente o local.  
 
A construção de estradas, sistemas de iluminação, escolas, 
centros de saúde, etc, mudaram as formas de se conectar, 
interagir, pensar e fazer o seu  entorno. A vida aos poucos é 
feito "mais confortável" ou "menos sociáveis", que conhece…  

Também mencionou que a chegada da eletricidade para o local 
implicou mudanças radicais, por exemplo, nas formas de 
preservação dos alimentos, horas de descanso e lazer, tarefas 
domésticas e, naturalmente, nas formas de cultivo. 
 

 

 Nas entrevistas para esta dissertação, percebe-se que as instituições 

religiosas têm um importante papel na região, pois nas horas livres a comunidade 

participa dos cultos e festas realizadas pelas igrejas. No trabalho de Zechner (2007), 

20% das pessoas falaram que participam dos cultos nas horas livres. 

 Alvarez (2007 p.22), em sua pesquisa, comenta que: 

 

As igrejas, como guias espirituais pessoas pretéritos e 
presentes, têm sido de grande influência e é claro que também 
necessária. Só no Rio Sagrado são facilmente 4 a 5 diferentes 
igrejas. Eles são organizações que reúnem periodicamente e 
mais pessoas dizem que é duvidoso que são "externos" para a 
comunidade. 
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 A Igreja Católica chegou recentemente, não se estabelece 
vários anos. Outra era que ele tinha o evangelho que está 
perto do bar. O que está próximo do posto da saúde é o mais 
antigo, eu penso que tem cerca de 70 anos, a Assembléia de 
Deus. Antes, havia mais evangélico, e não de hoje, as coisas 
estão bastante divididos, há mais católicos do que 
protestantes, há famílias que não têm religião também.  
 

 

A questão da religião influencia culturalmente quando se trata de socialização 

e lazer. Nos depoimentos, algumas pessoas de religião evangélica colocaram que 

em função da doutrina evangélica não podiam praticar certas formas de lazer e 

festas, só da própria instituição. 

Lembramos que nas pesquisas de Alves (2008 p.113-114) 47,3% dos 

entrevistados participam dos cultos religiosos. Sendo que 69% da comunidade é de 

religião católica e 58% evangélica. 

Nos depoimentos dos mais antigos, a territorialidade era, talvez, mais 

importante, pois era em função do trabalho na comunidade que os bailes 

aconteciam. Festejava-se o trabalho; o lazer seria uma compensação. Era ainda 

uma forma de socialização entre aqueles que tinham trabalhado, pois quem não 

havia participado dos mutirões não participava dos bailes.  

 Percebe-se, todavia, que a territorialidade e o lazer como fator de 

permanecimento, tradições e cultura, estão ainda na fala dos mais velhos; não são 

mais vivenciadas, porém conhecidas e relembradas. 

 Analisamos, dessa forma, que as relações sociais da comunidade aconteciam 

nesses momentos, nas festas em que a comunidade se encontrava e fortalecia seus 

laços, sua socialização, seus casamentos, amizades e mantinha as suas tradições.  

O território, assim como proporcionava algumas atividades de lazer, era 

também motivo para que os mutirões acontecessem. O difícil acesso à região levava 

a comunidade a trabalhar junto, fazendo assim o trabalho de abrir estradas, limpar 

terrenos, para facilitar a vida dos moradores.  

O território aqui se apresenta como define Santos (2001), “de pertencer aquilo 

que nos pertence”, pois apesar das dificuldades, os entrevistados mais velhos 

garantem que hoje em dia é muito mais fácil viver em Rio Sagrado que antigamente. 
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Para os mais velhos, hoje está muito mais fácil viver em Rio Sagrado, tem 

estradas, ônibus, escola, posto de saúde, etc. Estrutura que antes dependia da 

comunidade se unir e providenciar. 

 Território no Rio Sagrado passa a ser não somente uma designação política 

para um espaço, mas, além disso, o local onde se desenvolvem e acontecem as 

relações sociais; território é um espaço além de apenas terras, um marco 

cartográfico, mas também o local que conta história e define as relações entre as 

pessoas da sua comunidade. 

 

 

3.5 SUSTENTABILIDADE E TERRITORIALIDADE NO RIO SAGRADO 

 

 

O depoimento de João Radke, 70 anos, indica-nos como eram as festividades 

dos moradores do Rio Sagrado, nativos na faixa etária de 60 a 80 anos. Todos os 

entrevistados têm uma visão parecida sobre como eram as atividades de lazer de 

sua época e como são hoje.  

O Sr. João Radke, conhecido como Tinoco, comenta sobre as festividades 

dizendo: 

 

“Eu ia a todas a festas, tinha festas por lá em Guaratuba, 
Limera, Riberão Grande, todos esses lugares tinham festas, e 
até agora, só que agora não presta mais, por causa das brigas 
e estragos...” 
“Aqui por perto ia a quase todas  as festas, de carnaval, de 
páscoa, de igreja (perto do asfalto, de Antonina, de Anháia). 
Tinha quase umas 8 ou 10 festas por ano...” 
“Multirão... é uma junta para trabalhar: a gente trabalhava de 
dia e festava de noite. De dia se trabalhava e se juntava 
bastante mulher para cozinhar e os homens iam para plantar, 
as vezes as mulheres também ajudavam para plantar a 
mandioca ou na roça. Se não a mulher ficava na casa para 
fazer a comida. Tinha almoço primeiro, depois janta e tipo sete 
ou oito da noite começava a festa até o outro dia que o sol 
aparecia de outro lado. Aquela família traia os parentes dele e 
em total fazia umas 200 pessoas na festa, para trabalhar tinha 
umas 40 mais o menos. As pessoas que vinham eram daqui ou 
de lugares vizinhos. Todas as famílias faziam a mesma coisa.” 
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 Este e outros depoimentos já citados nessa faixa etária demonstram como no 

Rio Sagrado as atividades de lazer lembram em alguns momentos um lazer  de 

forma sustentável, pois as atividades envolviam toda comunidade. Todos 

trabalhavam, todos se divertiam.  

 Os bailes eram, de certa forma, compensação das atividades de trabalho, 

porém tinham um sentido coletivo; tanto lazer, como trabalho eram feitos para 

melhorias de vida da comunidade. Além disso, percebeu-se nas entrevistas a 

satisfação com que falavam desses encontros. 

 Todos trabalhavam, cozinhavam, tocavam, dançavam, mantinham suas 

relações e tradições. Perpassa em alguns momentos uma forma de lazer 

sustentável, de socialização e satisfação humana. 

 Essas manifestações sociais tinham intensas relações com a territorialidade, 

que esta inserida no contexto dos mutirões e de manter viva as tradições, o 

fandango, os cantos e as poesias. 

 Retomamos aqui os conceitos de racionalidade substantiva e instrumental, 

onde podemos presumir, como nos sugeriu Ramos (1989, p. 177-193), apud 

Dallabrida (2004 p. 36) de um equilíbrio entre a racionalidade substantiva e a 

instrumental. 

 Segundo a pesquisa de Alvarez (2007) e os depoimentos já aqui 

mencionados, pode-se perceber que as atividades de lazer continham questões de 

solidariedade e companheirismo. 

 Podemos deduzir que, de alguma forma, as atividades de lazer tinham uma 

relação com a realização pessoal, com a sustentabilidade, pois as mesmas não 

tinham como objetivo fins comerciais, mas sim de diversão e socialização.  

Todas as formas de lazer analisadas na comunidade tinham como 

contraponto o trabalho. Pode-se perceber nos depoimentos, que, como a 

comunidade em função do seu tipo de trabalho (criação de animais, plantação, 

abertura das estadas, etc.) não tinha final de semana nem feriados, o lazer era um 

tempo de compensação pelos seus esforços. 

Alvarez (2007 p.36), em suas conclusões, faz a mesma análise quando 

discorre sobre o lazer: 
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Nós acreditamos que não existe qualquer distinção entre 
trabalho e lazer em um estilo de vida "tradicional" (o que 
coincide com a vida no campo, ou "mata"). 

E se nós podemos identificar, a partir de nossa perspectiva, a 
questão de tempo entre trabalho e lazer estilo de vida 
"tradicional" e de uma "cidade", são as relativas a tempo. No 
centro da cidade a aglomeração e irradiação de energia e de 
tecnologias, o tempo é regido por horários (marcado por um 
relógio) produção e / ou burocrático. No domínio do sol, da lua, 
as estações e ciclos de vida dos plantas e animais são aqueles 
relacionados a dormir, comer, colheita, classificar, montar, 
fazer festas, etc... O relógio é apenas uma referência para a 
comunicação com quem vem de fora 

 

 

Suas percepções sobre o lazer na comunidade nos remetem ao que 

Dumazedier (1999) comenta sobre as sociedades arcaicas e pré-industriais. As 

atividades relacionadas ao tempo livre não eram de lazer, mas sim ligadas à 

religiosidade, às estações relativas ao tempo de colheitas, à relação com a família, 

etc. 

Assim, também analisamos que no Rio Sagrado da faixa etária dos 70 a 80 

anos, o lazer estava ligado à religiosidade, à colheita, às relações familiares, etc. 

Hoje, porém, por influências da racionalidade instrumental, as atividades de lazer 

quase não existem. 

Relacionamos aqui o que nos diz Dumazedier (1999) sobre lazer. Neste 

último século se vê o lazer não como ociosidade, que não supre o trabalho, o 

pressupõe, sendo assim, corresponde a uma liberação periódica do trabalho no fim 

do dia, da semana, do ano ou da vida de trabalho. 

O lazer, assim como o trabalho, passaram a ter como objetivo a produção da 

vida diária para bens de consumo, ou seja, uma forma instrumentalizada, enquanto, 

como já discutido no capítulo sobre lazer, deveriam ser produção da vida diária, 

porém com objetivos de satisfação de realização das necessidades humanas. 

Os moradores, como veremos no relato de Maria Itália, 70 anos, sentem falta 

das festas e das relações que elas proporcionavam. A entrevistada comenta: 

 

Os bailes serviam para a comunidade se encontrar, conversar, 
cantar... 

As músicas eram todas com letras da que falavam da terra. 
Todo mundo se ajudava, as crianças e jovens não ficavam na 
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rua, e se ficassem todo mundo tomava conta. Não é como hoje 
em dia, sabe né? Essa bagunça, drogas, álcool... 

 

Santos (2001) nos diz que “o sentido da palavra territorialidade como 

sinônimo de pertencer aquilo que nos pertence” e a partir desses depoimentos no 

passado da comunidade, percebe-se que os laços com a terra e à comunidade eram 

mais fortes. 

Desta forma, assim como a comunidade não tem o lazer como 

desenvolvimento pessoal e coletivo, as preocupações com o desenvolvimento 

sustentável dos seres humanos não é aqui percebida.  

Os gráficos e as entrevistas nos demonstraram que as necessidades básicas 

para o desenvolvimento são de baixo nível na comunidade; conseqüentemente, o 

lazer está em último plano. Retomamos aqui os gráficos sobre escolaridade que 

apresentam um índice de 58% dos pesquisados tem o primeiro grau incompleto; e a 

renda salarial na comunidade demonstra que 24% tem salário entre R$ 300 a R$ 

500 reais. 

Nas pesquisas de Alvarez (2007 p.9), as observações sobre o 

desenvolvimento da região chegaram a considerações parecidas com as análises 

desta dissertação. Quando fala em desenvolvimento sustentável diz: 

 

Já na coexistência e de co-existência dos grupos humanos 
num território, concluímos que há diferentes instâncias que são 
tornados públicos e diversas necessidades comuns que têm a 
ver principalmente com conectividade, água, saúde, 
socialização, etc. 
Quando se fala de pessoas que vivem nessas zonas rurais, a 
partir da perspectiva de desenvolvimento "integral", diz-se que 
existe uma baixa auto-estima nos moradores (especialmente 
mulheres) que não lhes permitam impulsionar o 
desenvolvimento da comunidade iniciativas bem sucedidas. 
Isto se torna uma espécie de "espartilho" adquiridos e 
transmitidos pelos diversos contextos e agentes de 
socialização: escola, notícias, formas de relativas, religião, 
atividades produtivas, etc.(p.32) 
 

 

 Desta forma, entendemos que para a comunidade vivenciar um lazer de 

forma sustentável, necessita antes suprir suas necessidades básicas de educação, 

saúde, moradia, empregos, etc. 
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 Lembramos Sem (2000, p. 18), quando fala sobre o desenvolvimento que 

“requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade, pobreza e 

tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática”. 

 A comunidade do Rio Sagrado tem hoje os níveis de escolaridade e 

empregos baixos; conseqüentemente, o lazer na região se manifesta por iniciativa 

dos moradores. As políticas públicas para educação e emprego são poucas, quem 

dera para o lazer. 

 

 

3.5 LAZER E SUSTENTABILIDADE NO RIO SAGRADO 

 

 

O lazer na comunidade do Rio Sagrado, em Morretes, PR, revelou-nos nessa 

pesquisa algumas surpresas e outras respostas já imaginadas. Relacionaremos 

neste capítulo as entrevistas das diferentes faixas etárias que nos revelaram as 

análises desta dissertação.  

Primeiro, seguindo uma ordem cronológica do passado para o presente, segue o 

depoimento de Julia Zanicoski Freitas, 80 anos, em entrevista feita por Alvarez 

(2007 p.34): 

 

“Para a festa de São Gonçalo a gente tinha que levar alguma 
coisa. Daí na festa tinha dança, então cada par (um homem e 
uma mulher) iam dançando até o altar e aí deixavam a doação. 
Minha mãe cantava assim:  

 

“São Gonçalo eu te peço 

se essa moça me querer 
e me ir andando de joelho 
afim dele agradecer” 
 
“Assim festejamos São Antônio, São João,... era tudo muito 
bom, muito divertido, não tinha briga, muita comida, muita 
alegria...” 
“Quando minha mãe casou, casou seu irmão junto. Daí meu 
avô matou um boi, desmancharam dois sacos de trigo para 
fazer pão. Mais toda a gente fez pão, como você vê que o povo 
era unido!: cada um levava um pouco de trigo para fazer pão. 
Então no casamento tinha carne assada, salame de porco, 
broa e vinho...” 
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Este depoimento reflete o que todos os outros da mesma faixa etária nos 

passaram: a alegria das festividades, a ajuda mútua, a tranqüilidade das festas, o 

fato de todos participarem levando alguma coisa e a satisfação de participarem 

dessas atividades. 

Além disso, percebe-se que os cantos, danças e tradições eram dessa forma 

lembrados pela comunidade. 

Os entrevistados da faixa etária de 70 a 80 anos levaram-nos a identificar que 

as atividades de lazer de alguma forma foram sustentáveis. Eram realizadas para 

satisfazer necessidades de socialização e lazer, pois todos se sentiam bem em 

dividir e festejar.   

Ilich (1976), lembra-nos o sentido da mesma, de viver em comunidade e não 

na forma individual que o sistema nos impõe hoje. Os mutirões nos levam a refletir a 

preocupação de se viver em grupo.  

Podemos aqui relacionar novamente as questões de racionalidade 

instrumental e substantiva, quando Dallabrida (2004, p.30) comenta que: “o 

individualismo acabou legitimando o homo economicus, e, como conseqüência 

natural, legitimando a busca pela satisfação dos interesses individuais” 

Os depoimentos demonstram que a participação nas atividades era feita pela 

comunidade, podendo assim, em algum momento, arriscar a colocar que o lazer não 

tinha como objetivo adquirir bens materiais, mas sim de diversão e relaxamento.  

Como nos diz Dumazedier (1999), o lazer serve para repousar, divertir-se, 

entreter-se e/ou para desenvolver sua formação e informação desinteressada, sua 

livre capacidade criadora. 

Relacionamos Alvarez (2007 p.4) com nossa análise, quando diz: “Podemos 

ver que não só trocam alimentos em torno duma fogueira, também se estabelecem 

relações que satisfazem tanto o corpo, como a mente e o espírito de um conjunto de 

pessoas que moram num espaço comum”.  

Porém eram atividades que envolviam toda a comunidade, a preocupação em 

ajudar o outro e comemorar. Por isso é fator constante em todas as entrevistas 

feitas, o que hoje não ocorre mais na comunidade. Desta forma, a visão de 

Dumazedier (1999) de que o lazer é a compensação do trabalho pode ser aqui 

também relacionada. 
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Como comentado anteriormente, para Dumazedier (1999 p.09), nas 

sociedades arcaicas e pré-industriais, as atividades relacionadas ao tempo livre não 

eram de lazer, mas sim ligadas à religiosidade, às estações relativas ao tempo de 

colheitas, à relação com a família, etc... 

Sobre isso, diz: “na fase avançada da produção em massa, uma sociedade 

produz a sua própria destruição. Desnaturaliza-se a natureza: o homem 

desenraizado, castrado na sua criatividade, fica fechado na concha individual”. 

O depoimento a seguir mostra uma geração posterior, na faixa dos 30 a 50 

anos, que lembram de como era e relacionam como ficou. Josemari Nogueira, de 31 

anos e Maria Cristina da Silva, de 38 anos, comentam: 

 

E faziam bailes em volta da fogueira, a noite inteira. Na casa 
do avô sempre tinha, quando era época de fogueira, de São 
João, ele sempre fazia, eles plantavam bastante, tiravam as 
batatas pro pessoal comer... a noite era a gaita, o violão e 
fogueira a noite inteira. Era muito mais divertido. E vinham 
famílias, pessoal lá do outro lado da BR, vinham lá da escola 
do Bela Vista, vinha muita gente. Aí passavam a noite lá e no 
outro dia iam embora... amanheciam no pé da fogueira, porque 
era época de frio, junho..., então ficava todo mundo perto da 
fogueira. Hoje em dia nem fogueira fazem mais... acabou 
tudo... Primeiro tem o som mecânico, hoje em dia se você fizer 
um baile com gaita já vão achar que é jacu, vão tirar sarro. 
Tem o rádio, o CD. O CD já acabou com os discos, e assim vai 
indo...E as pessoas são assim, elas não procuram dar valor 
pras coisas...muitas das coisas boas que tinham aqui já 
acabou 

 

 Percebemos neste depoimento as mudanças ocorridas nas formas de lazer 

que podemos relacionar com o que discutimos no capítulo referente ao lazer de 

forma sustentável. Se no passado as festas traziam o sentimento do natural, da 

natureza, das tradições, agora a tecnologia substitui, fazendo com que as tradições 

representem o passado de forma a ser “jacu”, termo usado entre os jovens para 

designar o que é ultrapassado e, portanto, fora de moda. 

Nas entrevistas sobre a região do Rio Sagrado de Cima, percebe-se que as 

mudanças tecnológicas, ou seja, o avanço tecnológico como a televisão, o trem, o 

CD, etc. trouxeram modificações evidentes nas formas de lazer. 

O que as pessoas faziam de forma comunitária passou a ser de forma 

individual, lembrando Sachs (1998), que na mesma linha de pensamento de Illich 
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(1976), questiona onde entra em cena o que chama de convivencialidade, quando 

os instrumentos que deveriam servir para melhorar a vida dos seres humanos, 

aprisiona-os. A tecnologia, que deveria proporcionar aos seres humanos mais tempo 

e mais qualidade de vida para outras atividades é a mesma que os escraviza. 

As pesquisas demonstram que os mutirões deixaram de acontecer e que hoje 

cada um pensa em si e não no coletivo. 

Podemos relacionar aqui que o lazer que antes possuía uma certa 

racionalidade substantiva, pois perpassava os sentimentos de cultura vivenciada, 

passa nos dias atuais na comunidade a ser assimilador de tensões, ou seja, mostra-

se de forma mais instrumentalizada. 

Nas entrevistas da geração seguinte, de 30 a 50 anos, até os dias atuais os 

mutirões que eram coletivos já não existem mais, a coletividade das atividades de 

lazer passaram a ser atividades individuais. 

Aqui o lazer apresenta-se de forma instrumental, assumindo um papel 

utilitarista. As relações de comunidade e a ajuda mútua desaparecem, pois 

instrumentalmente, é necessário somente trabalhar e produzir para sua necessidade 

pessoal. 

O próximo depoimento selecionado é da faixa etária dos 30 aos 50 anos, de 

Maria Cristina, de 31 anos, que comenta sobre as atividades de lazer nos dias 

atuais. 

 

Hoje em dia não tem mais nada para os jovens aqui, os bailes 
só nos Municípios vizinhos, e vai quem tem carro.os bailes aqui 
acabaram, de vez em quanto tem, mas não bailes, agora é 
com aquelas músicas de hoje... sei lá, as famílias tem até 
medo, porque é muita briga, e droga. Pra nossa idade só tem 
mesmo a pizzaria que funciona só final de semana, e ir a 
igreja. 

 

 

Assim como Maria Cristina, os moradores mais antigos e os de sua idade 

dizem as mesmas coisas. Através desses depoimentos podemos identificar que as 

relações de companheirismo e ajuda já não existem. Essa faixa etária demonstrou, 

em nossa análise, que tem poucas atividades de lazer. 

Quanto aos jovens entre 14 e 20 anos, estes ainda aproveitam algumas 

atividades relacionadas à territorialidade, como os banhos de rio e os passeios de 
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bicicletas, porém a TV já é demonstrativo de que o individualismo também está entre 

os jovens. 

Os netos de D. Itália, de 13 e 14 anos, dizem que “nas férias assistimos TV, 

tomamos banhos de rio e conversamos com os amigos; durante as aulas é só TV, 

praticamente”. 

No depoimento a seguir podemos perceber como a tecnologia influenciou nas 

mudanças de comportamento quando falamos de lazer. Relacionamos aqui como o 

instrumento que deveria auxiliar o homem o escraviza (ILLICH 1976 p.23). Segue o 

depoimento: 

 

“...hacían bailes alrededor de la fogata la noche entera. En la 
casa de mi abuelo siempre hacían, en la época de San Juan, 
ellos plantaban harto y cosechaban papas para que la gente 
comiera (...) era toda la noche de armónica, guitarra y fogata. 
Era mucho más divertido. Venían familias, personas del otro 
lado de la BR, venían de la escuela de Bella Vista, era 
mucha gente. Pasaban toda la noche y se iban al otro dia (...) 
amanecían al pie de la fogata, porque era época de frio, junio 
(...) Hoy en ni fogata hacen, todo eso acabo.”(Maria Cristina 
da Silva) 

 

 

 Alvarez (2007, p.39-41) comenta sobre a vinda da eletricidade para região, 

além de outras tecnologias da época como o telégrafo e o trem. 

 

Sin duda las intervenciones externas, entendidas como 
aquellas acciones y/o modificaciones derivadas de decisiones 
tomadas en otro territorio, pero que afectan directamente al 
lugar, han sido de gran influencia para la vida local.  
 
La construcción de carreteras, alumbrados, escuelas, centros 
de salud, etc, han ido modificando las formas de conectarse, 
relacionarse, pensar y hacer en el entonrno. La vida de a poco 
se hace “más cómoda” o “menos sociable”, quién sabe… 
Una de las primeras grandes inversiones que la gente del lugar 
recuerda es la famosa y linda “estrada de ferro”: 
Esta línea ferroviaria fue construída en 1885 y movilizó a miles 
de personas (con sus saberes y servicios) y productos desde 
la costa a las tierras interiores y viceversa.  
Habíamos mencionado también que la llegada de la 
electricidad al lugar significó cambios radicales, por ejemplo en 
las formas de conservar los alimentos, los horarios de 
descanso y ocio, las labores domésticas y, como no, en las 
formas de cultivo. 
Décadas más tarde, paralelamente y a unos 3 km al sur de 
esta línea, se construye la carretera que, como casi toda 
intervención, beneficiará a algunos/as y perjudicará a otros/as. 



100 
1.  

 

Una de las primeras intervenciones infraestructurales en Rio 
Sagrado mismo fue el paso de la línea del telégrafo que unió y 
mantuvo comunicado a una vasta población del territorio 
brasilero. 

 

 Nos dias de hoje, os jovens  reúnem-se para tomar banhos de rio, passear de 

bicicleta e encontrar-se com os amigos, pois na comunidade, os meios de 

comunicação, como já comentamos, resumem-se à televisão. Pressupõe-se que por 

esse motivo, tem-se o saudável hábito de se divertir ainda em função do que o 

território lhes proporciona.  

Os jovens  encontram-se nos banhos de rios e passeios de bicicletas somente 

em período de férias, durante o ano letivo é que se atêm mais à televisão. 

Encontramos a partir das pesquisas, períodos com diferentes realidades e 

que mudaram em função do desaparecimento de algumas tradições e necessidades 

dos mais antigos.  

As formas de lazer na comunidade do Rio Sagrado em Morretes – PR,  

apresentaram-se de diferentes formas, em diferentes períodos. Recortamos a 

pesquisa em faixa etárias para melhor compreensão, facilitando assim , a análise 

dos diferentes períodos e suas formas de lazer. 

O lazer identificado na comunidade passa por três períodos: o de faixa etária 

dos 60 aos 80 anos, que seria uma compensação do trabalho e uma forma da 

comunidade socializar-se e que em alguns momentos apresentou formas de lazer 

sustentável fortalecido pela territorialidade. 

Onde destacamos os bailes, relacionados aos mutirões, as festas religiosas, 

datas comemorativas as festas ao redor da fogueira, e os fandangos. 

As pesquisas realizadas em campo demonstram que o lazer dos mais antigos 

estava estreitamente relacionado com o trabalho, ou seja, era uma compensação do 

trabalho, pois como já descrito anteriormente, os bailes ocorriam depois que a 

comunidade se reunia para os mutirões de trabalho.  

Outras atividades de caça, pesca e banhos de rio, relacionadas com a 

questão da territorialidade, que compreende essas atividades, por ser uma região de 

encosta da Serra do Mar, relativamente coberta de vegetação nativa e recortada por 

inúmeros cursos d’água. 
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O lazer das pessoas de 30 aos 50 anos apresenta-se com algumas 

alterações de comportamento, com banhos de rio, festas religiosas ou atividades 

fora nas localidades próximas, direcionando essas atividades para uma forma de 

lazer voltado mais para a racionalidade instrumental. 

Essa faixa etária já apresenta formas de lazer menos comunitárias e mais 

individuais, os mutirões e os bailes já não acontecem, os moradores ouviram falar 

porém, não participaram. Os bailes acontecem mas não da mesma forma, as 

músicas são mais mecânicas e provoca insegurança na comunidade pelas brigas, 

drogas e alcoolismo.  

Assim como o lazer da faixa etária dos jovens de 15 aos 20, que aproveitam a 

natureza local e a televisão e que demonstram a preocupação dos pais e familiares 

do envolvimento com drogas, álcool e violência, caracterizando o lazer como fator de 

última necessidade, em função de outras preocupações sociais. 

Percebe-se que para essa faixa etária faltam não só atividades de lazer como 

outras que seriam importantes para educação dos jovens. Não existem cursos que 

possam auxiliar e ajudar no desenvolvimento, além da própria escola. 

Quando relacionados à territorialidade, identificamos que o lazer no Rio 

Sagrado, através de suas festividades, mantinha as tradições e histórias da 

comunidade. Ao redor da fogueira contavam-se histórias, recitavam-se poesias e 

cantavam-se músicas de sua gente e de sua terra. 

Além das relações com a natureza, os bailes e mutirões eram fatores 

marcantes da territorialidade, quando falamos de tradições, pois os mesmos 

envolviam danças típicas chamadas fandangos e relações sociais de família e 

trabalho. 

Para a comunidade que vivenciou esse período, poderíamos dizer que os 

momentos de lazer tinham como significado a diversão e a relações com os pares. 

 As festas religiosas, que eram freqüentes, essas sim podemos dizer que sua 

função primeira seria envolver a comunidade com objetivos de agregá-las à 

instituição, não para fins de lazer sustentável para os seres humanos. 
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Sustentável, porque tinha como objetivo divertir, socializar e era uma forma de 

agradecimento pelo trabalho realizado em comunidade. Todos trabalhavam, todos 

cozinhavam, todos divertiam-se.  

Além disso, buscava reavivar as tradições, envolvia a comunidade para 

diversão e realização pessoal, quando as relações sociais fortaleciam-se e o objetivo 

era buscar um momento de lazer e satisfação pessoal. 

Para os mais jovens, destaca-se a falta de atividades de lazer e as festas 

direcionadas ao culto religioso. Não se percebe nas entrevistas a satisfação dos 

momentos individuais e de grupo. 

Os momentos de lazer, no máximo, são vividos com a família e a ajuda dos 

mutirões e dos bailes já não acontece mais. Até os problemas do dia-a-dia são 

resolvidos de forma individual.   

Como já comentado nos trabalhos de Alvarez (2007) e identificado na 

pesquisa de campo, os fatores que contribuíram para as mudanças nas relações de 

trabalho e de lazer da comunidade do Rio Sagrado são em geral mudanças de 

comportamento e o surgimento de novas tecnologias, influenciados ainda pelo 

sistema capitalista vigente. 

Desta forma, podemos identificar que assim como acontece no mundo 

globalizado de hoje, as atividades de lazer são em sua essência de forma 

instrumental. Já não prevalece mais o lazer nas suas origens, onde o que contava 

eram os seres humanos em busca de suas realizações, ou seja, de forma 

substantiva. 

A comunidade do Rio Sagrado, mesmo sendo pequena e distante, foi afetada 

da mesma forma que outras cidades. Os modos de produção e formas de vida dos 

seres humanos hoje estão ainda longe de ser sustentáveis. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O lazer e o trabalho são as chaves mestras para as conclusões, uma vez que 

a industrialização em que a sociedade se submeteu nos últimos séculos transformou 

as formas de trabalho e conseqüentemente as de lazer. 

 Os instrumentos, como chama Illich (1976), ou seja, a tecnologia que 

deveriam auxiliar os trabalhadores os aprisionaram, quando deveriam dar mais 

tempo livre e melhores salários foram substituídas pela racionalidade econômica e 

transformou tudo em um produto. 

 Desta forma Gorz (2007 p. 17) sobre o lazer analisa: 

 

As atividades de lazer, de fato, possuem uma racionalidade 
inversa à das atividades econômicas, não são produtoras, mas 
consumidoras de tempo disponível, visam não a ganhar tempo, 
mas a despendê-lo. Correspondem ao tempo da festa, da 
prodigalidade, da atividade gratuita que não possui outra 
finalidade além da própria. Em suma, tempo que não serve 
para nada, que não é meio para nenhum outro fim; as 
categorias da racionalidade instrumental (eficácia, rendimento, 
desempenho) são inaplicáveis às atividades de lazer; se o 
fossem, grande seria o risco de pervertê-las. 

 

 

Assim, o trabalho interfere não só nas formas de lazer mas nos modos de 

vida em sociedade, as diferenças de trabalho e salários geram diferenças sociais 

onde uma elite paga pelos serviços baixos salários, gerando mais tempo de serviço 

para o trabalhador poder suprir suas necessidades, usando o mesmo para adquirir 

maiores lucros, e que trabalhem em seu lugar enquanto desfruta de seus momentos 

de lazer. 

Gorz (2007 p. 18) complementa analisando que “a desigual repartição do 

trabalho na esfera econômica e a desigual repartição do tempo que a inovação 

técnica libera fazem com que alguns possam comprar de outros – reduzidos a 

serviço dos primeiros – um extra de tempo livre”. 

Além disso, a fragmentação do trabalho, ou seja, sua divisão sujeitou o 

trabalhador a conhecer só uma parte do processo, “a cultura do trabalho, 

fragmentada em mil estilhaços de saber especializado, vê-se assim isolada da 

cultura do cotidiano (Gorz (2207 p.93-94). 
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O tempo de trabalho não permite que as pessoas desenvolvam outras 

atividades, que as mesmas não sejam voltadas para o consumismo no qual o 

racionalismo econômico nos submete. Sobre o tempo e o consumo Gorz (2007 

p.95), esclarece: 

 

 A medida que se estendo o tempo disponível, aumenta a 
possibilidade e a necessidade de estruturá-lo por meio de 
outras atividades e de outras relações nos quais os indivíduos 
desenvolvam suas faculdades de uma outra maneira, adquiram 
outras capacidades, conduzam uma outra vida. O local de 
trabalho e o emprego podem então deixar de ser os únicos 
espaços de socialização e as únicas fontes de identidade 
social; o domínio do não-trabalho pode deixar de ser o domínio 
do provado e do consumo. 

 

Desta forma Gorz (2007 p. 117 e 120) sugere uma forma de se pensar como 

poderíamos mudar este contexto, analisa que: 

 

Ora, os trabalhadores só descobrirão os limites da 
racionalidade econômica quanto suas vidas não forem 
inteiramente preenchidas e suas mentes inteiramente 
ocupadas com o trabalho; quando, para falar de outro modo, 
um espaço suficientemente amplo de tempo livre a eles se 
abra para que possam descobrir uma esfera de valores não 
quantificáveis, os valores relativos ao “tempo de viver” da 
soberania existencial 
...É preciso impedir que os indivíduos autolimitem seu trabalho 
para impedir que autolimitem seu desejo de consumir. É 
preciso que uma poção crescente de assalariados trabalhe e 
ganhem acima de suas necessidades, tal como as percebem, 
para que uma proporção crescente de rendimentos destine-se 
a esses consumos que nenhuma necessidade determina. 

 

Concluindo, percebe-se hoje na comunidade que o lazer se apresenta em 

diversas formas, sendo que a prioridade é sobreviver, pois as condições geográficas 

e de administração pública são poucas, além de que a população entrevistada, 

como vimos nos gráficos, tem condições salariais e de educação de baixo nível, 

interferindo também nas questões de lazer.  

Desta forma retomamos Sem (2000), quando cita que para uma comunidade 

desenvolver-se, ela necessita inicialmente suprir suas necessidades básicas, coisa 

que ainda não acontece no Rio Sagrado. 
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Em alguns momentos, o lazer apresentou-se de forma sustentável na 

comunidade do Rio Sagrado, em Morretes, PR, porém, é ainda um sonho, talvez 

não muito distante. Outras necessidades são prioridades. 

A comunidade até gostaria que houvesse outras formas de lazer, porém não 

consegue relacionar quais e que formas são estas. 

 Nas palavras de Cunha (1987 p.12), lembramos que “o tempo do trabalho é 

gerado pelas relações sociais de produção” e conseqüentemente o tempo de lazer 

está relacionado com o tempo do trabalho e ainda outro fator referente ao “grau de 

organização e autonomia ou poder daqueles que produzem ou mantêm a vida diária, 

ou seja, os trabalhadores”. Desta forma, Cunha (1987) conclui que “a luta política 

efetiva no interior das relações sociais é o que constitui o estopim de recuo do tempo 

produtivo e da transformação desse tempo em outra coisa qualitativamente 

diferente, não produtiva”. 

 Desta forma, assim como acontece no mundo atualmente e como coloca 

Ramos (1981 p.52), quando fala de síndrome comportamentalista, “a isenção do 

mercado de regulação política deu origem a um tipo de vida humana associada, 

ordenada apenas pela interação dos interesses individuais”. 

 A comunidade o Rio Sagrado apresenta o que a realidade hoje apresenta à 

sociedade em geral, o individualismo, como nos demonstraram as entrevistas e a 

preocupação com relação às drogas, álcool e violência. 

 Uma sugestão seria se pensar em projetos nas escolas da comunidade para 

os assuntos relacionados a drogas, álcool e violência e ainda usar a própria escola 

para atividades de lazer nos finais de semana. 

 A escola, o centro comunitário e igreja poderiam ainda juntos pensar também 

em atividades para os adultos, criando formas de socialização, diversão e 

conhecimento. 

 Recomenda-se que se preocupe em pensar políticas públicas de lazer para a 

comunidade, que sente necessidades das mesmas, porém não sabe quais.  

Os mais velhos referem-se aos costumes antigos de diversão e lazer e os 

mais jovens não sabem relacionar quais. Talvez uma pesquisa mais aprofundada 

sobre as necessidades de lazer da comunidade seria propícia. 

 Uma outra recomendação é uma pesquisa referente ao lazer e religiosidade 

na comunidade e quanto interferem nas questões de lazer de forma sustentável, 
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pois as pesquisas identificaram que algumas pessoas se sentem reprimidas em 

relação ao lazer em função da religião.  

Concluo fazendo das palavras de Gorz (2007 p. 1177) as minhas: 

 

Do conjunto das análises que precedem, desvela-se em 
filigrana a visão de uma outra sociedade possível. A diminuição 
progressiva do trabalho com fim econômico permitira que nela 
predominem, as atividades autônomas; “ o tempo livre 
prevalecerá sobre o tempo coagido, o lazer sobre o trabalho”; 
“o lazer não será mais repouso ou compensação, mas tempo 
essencial a razão de viver, o trabalho será reduzido a um 
meio”. ‘Então, esse tempo livre veiculará os valores comuns. 
Pensem na transformação que sofrerão nossas sociedades 
quando a criatividade, a convivencialidade, a beleza, o lúdico, 
vencerem os valores da eficiência e da rentabilidade ligados ao 
trabalho”. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE APLICADA ÀS SEGUINTES 
FAIXAS ETÁRIAS: DE 60 A 80 ANOS – DE 30 A 50 ANOS E DE 15 A 20 ANOS 

 
Questionário elaborado para Comunidade da Micro-bacia do Rio Sagrado – 

Morretes Paraná, da mestranda Elizete Demonti da Universidade da Região de 
Blumenau –FURB – para o programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional, sob a orientação do Prof. Dr. Oklinger Mantovanelli Jr. 
 

 

A – DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Idade: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Sexo:  

a) Masc. (  ) 

b) Fem. (  ) 

 

4. Local onde mora: 

a) Rio Sagrado 

b) Candonga 

c) Canhembora 

d) Brejamirim 

e) Outros ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Quanto tempo reside na comunidade? ------------------------------------------------------- 

 

6. Os pais residem na comunidade? Sim (  ) Não (  ) 

Caso não por quê? ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Quanto tempo? ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

B– MATRIZ DE ANÁLISE DO LAZER PARA FAIXA ETARIA DOS 
MORADORES DE 60 A 80 ANOS - DE 30 A 50 ANOS -  DE 15 A 20 ANOS 
 

1. O que você fazia no seu tempo livre? 
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2. O que a comunidade fazia no seu tempo livre? 

 

3. Essas atividades ainda existem? Sim (  ) Não (  ) 

Caso não por que ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Quais? 

 

5. Quem organizava essas atividades? 

 

6. O que você faz no seu tempo livre hoje? 

 

7. Quem organiza as atividades hoje? 

 

C – MATRIZ DE ANALISE DA TERRITORIALIDADE PARA FAIXA ETARIA 
DOS MORADORES DE 60 A 80 ANOS- DE 30 A 50 ANOS - DE 15 A 20 ANOS 
 

1. Que significados essas atividades tinham para você? 

 

2. Você acha que as atividades hoje preservam de alguma forma as antigas 

tradições da comunidade? 

 

3. Gostaria que essas atividades voltassem a acontecer? Sim (  ) Não (  ) 

4. Por quê? -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Gostaria que existissem outras formas de utilizar o tempo livre?  

a) Sim (  )  

b) Não (  ) 

Quais? -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E – MATRIZ DE ANALISE DA SUTENTABILIDADE PARA FAIXA ETARIA DOS 
MORADORES DE 60 A 80 ANOS - DE 30 A 50 ANOS - DE 15 A 20 ANOS 
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1. Que diferenças você percebe nas atividades dos jovens hoje, com relação as 

atividades praticadas na sua juventude? 

2. As atividades hoje relembram de alguma forma as tradições, músicas e 

histórias do passado? 

3. Você acha que elas são positivas para a formação dos mais jovens? 

4. Quais atividades você gostaria que tivessem hoje no Rio Sagrado? 

5. Você considera Rio Sagrado um bom lugar para viver? 
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ANEXO A – Amalia Maria Radke (entrevistada) e Elizete Demonti (pesquisadora) – 

Durante a entrevista no Rio Sagrado em Morretes – Paraná 
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ANEXO B – A pesquisadora Elizete Demonti ao centro, com as amigas de mestrado 

e estudantes da FURB, em Rio Sagrado, em um momento de descontração. 
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ANEXO C – Banho de rio dos adolescentes de Rio Sagrado em Morretes – Paraná 
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ANEXO D – Entrevista com Josias de Souza no bar em Rio Sagrado, do lado direito 

a pesquisadora Elizete Demonti e seu companheiro Adilson Sperfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
1.  

 

ANEXO E – Pesquisadores e estudantes da FURB em viagem a Rio Sagrado em 

Morretes - Paraná  
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