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Resumo: 

A sociedade mudou. O fenómeno das condições de vida e da formação 

académica, a oferta de novos produtos associados às atividades do lazer, às 

ofertas de formações várias culturais são fatores determinantes nos indivíduos 

do séc. XX e XXI.  

 

Iremos tentar compreender que políticas culturais adaptadas as estas 

transformações e como potenciar este desenvolvimento social. Que públicos 

são estes? Que tipo de exigências numa nova programação cultural? Que 

adequação e prática do principio de democracia cultural dada a conjuntura 

atual de crise? 

 

A cultura, ao nível da educação, é formação formal e não formal em tempo 

livre. É quando escolhemos ir a um museu ou assistir a um filme ou teatro.  

 

Representarão estes públicos de hoje, com as suas mudanças, um novo 

paradigma de programação cultural? A relação do espetador/ator alterou? De 

que forma é que a programação cultural responde a essas novas exigências? 

Tendo em conta as problemáticas da contemporaneidade? 

 

A aprendizagem ao longo da vida desempenha um papel fundamental na 

atualidade. Na educação não formal, na perspetiva de produção cultural, 

representa uma forma de pedagogia do ócio, que potencia o nível de 

desenvolvimento cultural dos indivíduos em todas as vertentes criativas.  

 

                                                
1 Intervenção no Encontro “PROGRAMAÇÃO CULTURAL” 17 de junho 2012 no NUCLEO artes 
plásticas do Barreiro, organizado pela Artesfera. 



Num processo dialético, são todas essas atividades de fruição, educação e 

produção cultural que transformam os indivíduos e trilham novas formas de 

participação.  

 

A participação é transformadora da sociedade. E estamos perante um 

fenómeno que exige níveis diferentes de participação: da experiênciação à 

produção cultural. Hoje em dia qualquer individuo pode produzir ou expressar-

se criativamente e tem oportunidade de se tornar autor. 

 

Neste processo, o turismo cultural, enquanto ocupação de um tempo livre de 

indivíduos preocupados com forças existencialistas e humanas, pode 

representar de muitas formas um novo paradigma de programação cultural. 

Num mundo globalizado as produções locais, com os seus saberes e recursos 

coletivos, poderão potenciar as suas próprias especificidades ao mesmo tempo 

que dá oportunidade de criação artística individual. 
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A Pedagogia do Ócio 

 

A pedagogia do ócio é um campo recente de investigação, que reflecte sobre a 

educação e o tempo livre. 

 

Das necessidades dos indivíduos, a pedagogia do ócio, salienta a necessidade 

de enriquecimento do espírito e da ocupação dos tempos livres, tendo como 

princípio básico o prazer na formação formal ou informal. 

 

O conceito do ócio pressupõe a oposição ao tempo de trabalho, forçado pelas 

circunstâncias e pressões do ambiente estabelecido e dominante, liberto de 

obrigações laborais com disponibilidade pessoal do tempo. 

 

De orientação social e pessoal pretende orientar a elevação do indivíduo e da 

colectividade, considerando o ambiente, num contexto natural onde se movem 

e se realizam livre e criativamente. 

 

A pedagogia do tempo disponível ao encontro do desenvolvimento pessoal e 

colectivo, serve os princípios da liberdade, espontaneidade e do espírito 

criativo, até mesmo evolutivo, para a superação dos dogmas e privações de 

todo o tipo que oprimem as nossas acções quotidianas, numa aproximação 

também às temáticas de liberalização e de compreensão humana e social. 

Onde cabe um sentido formativo e criativo – de certa informalidade, de decisão 

pessoal, como uma autodeterminação consciente, voluntária e responsável. 

 

A necessidade de tempo livre é tão básica como as necessidades de 

subsistência do ser humano (comida, bebida, etc.), em que as boas condições 

psicológicas (saber, obrar, expressar-se ou integrar-se) se desenvolvem em 

paralelo.  

 



Na sociedade moderna é exigida uma preparação técnica e cientifica muito 

intensa, sendo a formação humana igualmente uma importante necessidade 

que contem duas dimensões: a pessoal, que conduz à consciência, 

responsabilidade e autodeterminação, e, juntamente, a social, que leva à 

convivência, solidariedade e verdadeiro entendimento. 

 

No entanto alguns autores consideram que qualquer actividade será de ócio 

segundo o tempo social em que se produz e a atitude pessoal com que se 

realiza. Para isso, basta olharmos para o sentido variado da história do ócio.  

 

Se é verdade que todas as sociedades conheceram o ócio também é verdade 

que nem todas lhe atribuíram o mesmo sentido ao longo dos tempos.  

  

A definição do ócio, como tempo libertador em busca de ideias espirituosas, 

não é uma concepção moderna. Como em muitas outras coisas, a Grécia foi o 

berço desta concepção, para os gregos o tema constituía-se importante para a 

configuração do ideal humano, tal como Aristóteles explicita nas suas 

reflexões. “A felicidade parece residir no ócio, diz Aristóteles, e Diógenes 

Laércio relata que Sócrates louva o ócio como a mais bela posse.” (In Arthur 

Schopenhauer, in “Aforismos para a Sabedoria de Vida”)2. Para os gregos, o 

ócio não significava não fazer nada, mas sim dedicar-se às idéias e ao espírito, 

na contemplação da verdade, do bem e da beleza, de forma não utilitária. 

 

Segundo Josep Mª Puig e Jaume Trilla, o ócio para os gregos é uma 

característica que define o homem livre, “…opõe-se à ocupação, especialmente 

quando esta implica alguma actividade regida por objectivos concretos e 

utilitários. A finalidade do ócio reside em si mesmo.” (2004:p.23). Esta teoria 

determina quais as actividades dignas da concepção anterior, nomeando a 

música e a contemplação como forma de educar a mente e possuir cultura 

própria.  

 

                                                
2 www.citador.pt/pensar.php?op=10&refid=200608210900 

http://www.citador.pt/pensar.php?op=10&refid=200608210900


Ao longo dos tempos, o ócio veio assumindo perspectivas diferentes, por 

influência dos contextos atravessados. De acordo com os pedagogos, Josep 

Mª Puig e Jaume Trilla, para conhecermos o ócio é necessário compreender 

cada momento histórico. E, por outro lado, as interpretações políticas, morais, 

religiosas e económicas onde podem ser detectadas as actuais concepções do 

ócio.  

 

Na sociedade capitalista, onde a fabricação de produtos adquire uma 

importância económica suprema, por via da sociedade de consumo, também o 

campo do ócio vive a subversão de alguns dos seus princípios do quer deve 

ser um tempo livre.  

 

O consumo surge como modo activo de relação com os objectos (mas também 

com a colectividade e o mundo), que serve de base a todo o nosso sistema 

cultural. Jean Baudrillard, sociólogo no seu livro “A Sociedade de Consumo” 

fala-nos do “lazer” como um drama, ou a impossibilidade de perder tempo, 

vivido nos nossos dias. Isto porque a contabilização do tempo livre, embora 

seja relativa de uma época para outra ou de uma cultura para outra, deixou de 

o ser para nós um valor absoluto, “a analogia do tempo com o dinheiro, em 

contrapartida, é fundamental para analisar o «nosso» tempo e o que pode 

implicar o grande corte significativo entre o trabalho e tempo livre, corte 

decisivo, uma vez que é nele que se baseiam as opções fundamentais da 

sociedade de consumo.” (Baudrillard:p160).  

 

Não se caracteriza o lazer por actividades criadoras: a obra, a criação artística 

ou qualquer outra, caracteriza-se geralmente por actividades regressivas, de 

tipo anterior às modernas formas de trabalho. “O modelo director do tempo livre 

é o único vivido até então: o da infância” (Baudrillard:p165).  

 

O tempo livre ou lazer assume assim um conceito objectivo de evasão e de 

irresponsabilidade, um tempo social marcado pela divisão moderna do 

trabalho. Não teria qualquer problema se essa «irresponsabilidade» no lazer 

fosse homóloga da «liberdade». Acontece que, em ambos os lados existem 

carências e contradições. Não obstante observar-se o “encarniçamento moral e 



idealista de realização que se descobre na esfera do trabalho, depara-se com a 

mesma ética do «forcing».” (Baudrillard:p165), o lazer, porquanto repartido com 

grandes desigualdades, continua a ser, nas nossas sociedades democráticas, 

um factor de selecção e de distinção cultural.  

 

Melo & Drummond (2003) defende que os momentos de lazer não podem ser 

compreendidos como espaço de fuga ou alienação, desconectados da 

realidade social, o que não significa desconsiderar o prazer, dimensão 

fundamental na definição de lazer. Consideram que a actuação no âmbito do 

lazer pode contribuir directamente para o questionamento da ordem social, 

bem como promover uma dimensão de grande importância na qualidade de 

vida individual e colectiva. 

 

Falar da Cultura de Massas 

 

Hoje, mais do que nunca, urge reconhecer-se o ócio como um valor formativo 

da actividade lúdica. Como diz Boaventura de Sousa Santos “urge uma 

revolução cidadã que, assente numa sábia combinação entre democracia 

representativa e democracia participativa, permita criar mecanismos efectivos 

de controlo democrático, tanto da política como da economia” (Visão nº 

836:26). O ócio deverá ser capaz de produzir ou contribuir para a consciência 

de progresso e mudança das sociedades.  

 

No entanto, uma esperança parece estar a surgir a partir da evolução do 

conceito de “ócio experimental”, que se converteu numa descoberta inovadora 

no século XXI. 

 

As “experiencias”, que têm estado sempre connosco e são a essência dos 

espectáculos (teatro, cinema, televisão…), dizem ter ultrapassado os seus 

limites tradicionais (Manuel Cuenca Cabreza in Peres & Lopes: p. 120). 

Segundo investigadores do Instituto de Estudos de Ócio da Universidade de 

Bilbao, Espanha, a motivação do indivíduo, ao escolher a forma como passar o 

seu tempo de ócio, ou seja, os valores do turista, que quer viver experiencias 

inesquecíveis – com um fim de se envolver. Nisto está também muito daquilo 



que faz com que um simples café (por exemplo), em determinados sítios, 

venha a custar um valor muito superior aos dos lugares comuns. 

 

A esperança de mudança está na evolução do conceito experienciação, 

denominada «experiencias de segunda geração» e que passam a têm como 

referencia a pessoa e os seus valores individuais, culturais e sociais (Boswijk, 

2005: p. 43). Nesta segunda perspectiva está patente uma reacção europeia 

face à economia da experiencia da primeira geração considerada, a nível de 

consumo mais massivo, pouco adequada para aos habitantes do velho 

continente. Esta “nova” experiência dá mais protagonismo aos indivíduos 

enquanto turistas (Manuel Cuenca Cabreza in Peres & Lopes: p. 121). A 

autenticidade aparece ligada a uma necessidade psicológica dos turistas em 

obter experiencias valiosas e com sentido de pertença. Para Cuenca, este ócio, 

é um ócio humanista, pessoal, desperto para os valores espirituais, emocionais 

e intelectuais. De modo que o ócio ganha significado, importância e qualidade 

na medida em que se afasta todo mero “passatempo” e se encara nas nossas 

vidas, rompendo as barreiras do tempo objectivo.  

 

Para António de Sousa e Silva in Peres & Lopes (2009: p.81) as viagens, neste 

sentido, como experiencias turísticas, deverão estar profundamente ligadas ao 

espírito do lugar e das suas gentes, assim como, fomentar, para além do gosto 

por viajar, a aprendizagem cultural, nos lugares de destino onde “a verdadeira 

viagem do descobrimento consiste não em procurar novas paisagens, mas em 

ter novos olhos…” citando Marcel Proust (Santos:2002:p.349). 

 

Outra dimensão igualmente importante, resultante desta inter-relação, é a 

comunidade receptora ter de evidenciar o grau de participação e compromisso 

para com o seu ambiente (cultura, natureza, paisagem, gastronomia, etc.) 

responsável por mostrar, manter e conservar um património que faz parte 

integrante da sua identidade e, com ele, activamente, constrói o seu próprio 

desenvolvimento.  

 

Paradigmas de modelo turístico 

 



Que tipo de educação se requer para ocupar adequadamente o tempo 

disponível e enfocar a conveniente preparação, técnica e humana, diante do 

futuro? 

 

Os grandes meios de comunicação colocam ao alcance de todo o mundo os 

benefícios – e, às vezes, os malefícios – da cultura. 

 

A educação é um direito do homem, inalienável, sem excepção, individual, 

familiar, social hoje e sempre.  

 

Uma das medidas mais próprias, poderíamos dizer cabais, consiste 

seguramente em estudar com todo o interesse e a precisão necessária os 

fenómenos educativos, suas necessidades e finalidades, seus métodos, sua 

praxis, etc…e recorrer aos meios adequados para que se possa aplicar a 

educação de forma correcta e oportuna. 

 

No campo da pedagogia do ócio, no sentido mais nobre deste termo, isto é, o 

do enriquecimento do espírito e da ocupação propriamente dita.   

 

No contexto natural onde os homens se movem e se realizam livre e 

criativamente com um esforço de optimização natural e espiritual. Vem a ser 

uma pedagogia do tempo disponível, do desenvolvimento pessoal e colectivo, 

em que é indispensável a liberdade, espontaneidade e espírito criativo, até 

mesmo evolutivo, para uma superação dos dogmas e privatizações de todo o 

tipo que oprimem as nossas acções quotidianas, nossa espontânea 

necessidade de superação, de enriquecimento espiritual, de formação.  

 

Que cabe também num sentido formativo e criativo – de certa informalidade, de 

decisão pessoal como uma autodeterminação consciente e voluntária, 

responsável.  

 

A palavra pedagogia do ócio, do tempo disponível, do não-regulado 

rigidamente, como formação humana, com as duas decisivas vertentes: a 

pessoal, que conduz à consciência, responsabilidade e autodeterminação, e, 



juntamente, a social, que leva à convivência, solidariedade e verdadeiro 

entendimento.  
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