
Lazer e Educação Não Formal: Análise do Programa SESC 

Curumim na unidade Bom Retiro 

Leisure and non formal education: analysis of leisure activities of SESC 

Curumim at SESC bom retiro 

 

Luiz Roberto Borges de Miranda Lemos 

luizvrlemos@gmail.com 

Orientador: Luciane Carrasco Neves 

 

RESUMO: O artigo tem como objetivo estudar a relação entre o lazer e a 

educação não formal, tendo como objeto de estudo o programa SESC 

Curumim na unidade do Bom Retiro, o qual visa o desenvolvimento da criança 

através do lazer. Como metodologia foi levantada referencial teórico sobre os 

temas: lazer e educação não formal, além de visitas na unidade SESC Bom 

Retiro para analisar o programa Curumim, tendo em vista a compreensão da 

importância dessas atividades de lazer para os participantes do programa e a 

relação educação e lazer. 
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ABSTRACT: The article aims to study the relationship between leisure and 

non-formal education, having as object of study SESC Curumim program at 

Bom Retiro, which aims at the development of the child through leisure. The 

methodology has been raised about the theoretical framework themes: leisure 

and non-formal education, besides visiting the SESC Bom Retiro  to analyze the 

program Curumim in order to understand the importance of these leisure 

activities for the program participants and relationship education and leisure. 
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1 Introdução 

Entre todas as ocupações, o lazer assume uma importante função para o 

desenvolvimento do indivíduo na sociedade. É através do lazer que o ser 

humano pode explorar os seus gostos e a sua personalidade fora das 

obrigações do cotidiano.  

No período da infância, o lazer ligado ao entretenimento e a recreação 

compõem um dos elementos que farão parte no desenvolvimento da 

personalidade e da formação da criança. O lazer na infância praticado em 

conjunto com outras crianças permite uma troca que auxilia nessa formação, 

compartilhando informações e proporcionando um momento desinteressado, 

onde as experiências e aprendizagens fluem sem a interferência de uma 

metodologia formal, onde se determinam os momentos para o lazer que se 

tornam programados. Uma das formas utilizadas como alternativa da educação 

formal para a aprendizagem e que se apropria do lazer para transmitir 

informações com uma metodologia lúdica é a educação não formal, que abre a 

perspectiva para uma nova forma que foge dos métodos formais, predominante 

nos dias atuais. 

Tendo em vista este conceito e abordando outras funções ligadas ao lazer 

focado na criança, este artigo busca analisar as atividades do programa SESC 

Curumim, uma iniciativa do SESC (Serviço Social do Comércio) que visa 

através da educação não formal e do lazer auxiliar no desenvolvimento integral 

da criança através de diversas atividades que são propostas no programa 

como as ligadas à literatura, a música, ao cinema e demais atividades 

artísticas, além de atividades desportivas, visita a espaços culturais, excursões 

a cidades, este último com a finalidade de vivenciar outros lugares.  

Este trabalho tem como objetivo geral analisar as atividades de lazer do 

programa SESC Curumim na unidade Bom Retiro. Como objetivo específico 

procura-se refletir sobre a importância do lazer na infância; compreender as 

relações entre a educação e o lazer especialmente no âmbito do programa; 

descrever o Programa SESC Curumim, em relação a métodos, objetivos e 

atividades; verificar o perfil da demanda pelo projeto na unidade do SESC Bom 

Retiro.  
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O trabalho utiliza como metodologia um levantamento bibliográfico que aborda 

o lazer, a educação não formal e o brincar na infância. Além disso, realizaram-

se pesquisa documental sobre o programa do SESC Curumim através da 

análise do PIDI (Programa Integral de Desenvolvimento Infantil)1 e as 

informações cedidas no curso “A cultura do brincar no SESC” que abordou os 

conceitos e métodos utilizados no programa SESC Curumim e em outras 

atividades que envolvem o brincar dentro das unidades do SESC, realizado 

entre os dias 20 de Fevereiro de 2013 e 20 de Março de 2013 no Centro de 

Pesquisa e Formação, localizada no SESC Vila Mariana e visitas à unidade 

Bom Retiro para analisar os materiais e a infraestrutura utilizada no programa e 

o acompanhamento de algumas atividades específicas: atividades desportivas, 

jogos e brincadeiras, roda de conversa e o período do livre brincar, realizadas 

nos dias 18 de março, 16 e 24 de abril e 15 de maio de 2014 respectivamente, 

análise essa realizada com uma turma do programa no período vespertino e, 

por fim, uma entrevista com o responsável pelo programa na unidade 

escolhida. 

Com essa análise pretende-se compreender como e quais são os métodos e 

ações do programa e a sua importância para com o desenvolvimento dos 

participantes neste, através da aplicação das atividades de lazer e da 

educação não formal, realizando um estudo sobre o lazer, a educação através 

e para o lazer, a importância da educação pelo lazer na infância, os conceitos 

aplicados pela instituição SESC através do programa e, por fim, uma análise 

tendo como objeto de estudo uma unidade do SESC São Paulo: o SESC Bom 

Retiro.  

2 O lazer: Conceituação e importância 

O lazer é um fenômeno que foi ganhando espaço a partir dos estudos 

desenvolvidos por sociólogos e pesquisadores no início do século XX, que 

reconheceram a sua importância para o equilíbrio e o bem estar em uma 

sociedade onde o trabalho ocupava uma posição que impedia um verdadeiro 

                                                 
1
 O programa integral de desenvolvimento infantil (PIDI) é um documento criado em 1985 com o 

objetivo de ser o norteador dos meios e das metodologias utilizadas pelo SESC Curumim em suas 

atividades ligadas ao lazer e a educação não formal 
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descanso. O alerta sobre as condições de trabalho e a importância do 

descanso se inicia no final do século XIX na França, onde Paul Lafargue 

apontava o trabalho e suas horas excessivas como uma loucura que  

Arrasta consigo misérias individuais e sociais que há dois séculos 
torturam a triste humanidade. Esta loucura é o amor ao trabalho, a 
paixão moribunda do trabalho, levado até ao esgotamento das forças 
vitais do indivíduo e da sua progenitora (LAFARGUE, 2000). 

As jornadas de trabalho eram árduas e longas e, antes da diminuição de suas 

horas, alguns sociólogos como Karl Marx entendiam que o repouso era 

importante para a reprodução da força de trabalho e que o lazer constitui “o 

espaço que possibilita o desenvolvimento humano”. Entre os primeiros 

estudiosos ligados ao trabalho, Georges Friedman (1972) considerou certas 

atividades fundamentais para a sociedade, as quais eram denominadas como 

“hobbies”, que compreende diversas atividades, sejam elas fúteis ou 

importantes em relação com a sociedade e com a formação da personalidade e 

da cultura do indivíduo livre de suas obrigações. As atividades que são 

ocupadas pelas obrigações são visualizadas e classificadas por Friedmann em 

três categorias: as tarefas habituais, que se repetem no cotidiano; as 

necessidades, ligadas ao corpo como a alimentação e o descanso; e as 

preocupações, ligados ao trabalho. 

O lazer explora o tempo livre das obrigações do indivíduo na sociedade. Dentre 

os estudiosos do lazer e da sua conceituação, o sociólogo Joffre Dumazedier 

se destaca entre os mais importantes. Segundo ele, o lazer é:  

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se 
e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou 
formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua 
livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2003, 
p.34). 

Segundo o conceito de Dumazedier (2003), o lazer possui três finalidades: 

diversão, entretenimento e recreação, que são atividades que buscam apenas 

a ocupação desse tempo sem a obrigação de aprender, como por exemplo, o 

ato do brincar; o descanso, que procura repor as energias durante esse tempo 

livre para o lazer; o desenvolvimento, que tem como principal objetivo a 

aprendizagem e a formação da personalidade do indivíduo nesse período por 

livre e espontânea vontade.   
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Esses aspectos podem ser visualizados de forma mesclada, onde as atividades 

de lazer contenham em si duas ou três combinações das finalidades citadas. 

Além disso, Dumazedier classifica essas atividades em categorias: os 

interesses físicos, que envolvem o cuidado e a estética com o corpo; os 

interesses manuais, que são as atividades executadas através da manipulação 

de objetos; os interesses artísticos, ligados diretamente com a arte em espaços 

culturais; os interesses intelectuais, buscando o conhecimento; e os interesses 

sociais, incorporando questões que envolvem o convívio na sociedade 

(DUMAZEDIER, 1980). Sobre as classificações do lazer, Luiz Octávio de Lima 

Camargo (2003) considera também os interesses turísticos, com o objetivo de 

viajar . 

A análise do conceito de lazer é sempre vista em conjunto com o contexto 

social e cultural, pois sem esses elementos é difícil compreender a sua 

importância, como é observado por Marcellino (2000, p. 14), quando afirma que 

“[...] não é possível entender o lazer isoladamente, sem relação com outras 

esferas da vida social. Ele influencia e é influenciado por outras áreas de 

atuação, numa relação dinâmica”. Dessa forma, a sociedade interfere 

diretamente através de seu sistema, onde o tempo para as atividades de lazer 

no cotidiano se torna escasso, em novas alternativas para suprir a sua 

necessidade. 

O lazer, com o passar dos anos, foi reconhecido como uma rota de fuga das 

obrigações e como uma necessidade de repor as energias, se socializar, se 

divertir e, em conjunto, desenvolver-se a partir do momento em que novos 

conhecimentos são adquiridos de maneira voluntária. As relações criadas entre 

as pessoas no período de lazer oferecem um momento de convívio e de 

experiências que, por fim, se encontram em uma cultura resultante dessas 

relações vividas em sociedade.  

3 A educação através do lazer e para o lazer 

Uma das ferramentas que podem ser aliadas aos métodos de educação, 

criando uma dinâmica diferenciada de aprendizagem e estímulo se encontra 

nas variadas abordagens que o lazer pode oferecer. A educação aplicada 

através das possíveis formas de lazer proporciona a aprendizagem de maneira 
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descontraída, criando um novo meio de passar o conhecimento fazendo com 

que o indivíduo receba as informações espontaneamente, além de atribuir 

novos valores funcionais. 

Marcellino (1998) considera a intima interligação que o lazer tem com a 

educação, tendo em vista a importância das duas áreas e da sua combinação 

de valores. Ele verifica a existência de um duplo processo educativo: o lazer 

como veículo, utilizando-se da educação pelo lazer, e como objetivo de 

educação, ou seja, a educação para o lazer. Segundo Marcellino, as atividades 

de lazer pautadas na educação pelo lazer consideram:  

[…] suas potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social 
dos indivíduos. Tanto cumprindo objetivos consumatórios, como o 
relaxamento e o prazer propiciados pela prática ou pela 
contemplação, quanto objetivos instrumentais, no sentido de 
contribuir para a compreensão da realidade, as atividades de lazer 
favorecem, a par do desenvolvimento social, pelo reconhecimento 
das responsabilidades sociais, a partir do aguçamento da 
sensibilidade ao nível pessoal, pelo incentivo ao auto-
aperfeiçoamento, pelas oportunidades de contatos primários e de 
desenvolvimento de solidariedade (MARCELLINO, 1998, p. 60).  

Analisando o alto potencial educativo que o lazer possui como ferramenta da 

educação, Renato Requixa considera que “começa a ampliar-se o 

dimensionamento do lazer, no momento em que vislumbramos suas 

possibilidades na área da educação” (REQUIXA, 1980, p. 27).  

A eficiência de utilizar o lazer como meio de criar uma forma descontraída e de 

caráter livre como veículo de educação transforma o crescimento dos jovens. 

Analisando sobre o assunto e contrastando com o trabalho, Luiz Octávio de 

Lima Camargo afirma que: 

 
 […] nos países ocidentais, a maioria dos jovens confia no tempo 
livre, mais do que no tempo de trabalho, como campo de realização 
pessoal. Ou seja, ao ingressar no mercado de trabalho, os jovens, 
hoje, sabem de antemão que o emprego a eles reservado dificilmente 
será uma oportunidade de criatividade, de enriquecimento da 
personalidade. Esta realização deverá ser buscada, assim, nas ações 
cotidianas que o rendimento do trabalho poderá proporcionar como 
um filme, uma peça de teatro, uma viagem, um curso (CAMARGO, 
2003, p. 33). 

Para que essas atividades sejam valorizadas pela sociedade, existe a 

necessidade de conscientizar sobre a sua importância. Nesse sentido, a 

educação para o lazer atua como um método para o reconhecimento dos 

aspectos positivos e como forma de melhorar o aproveitamento do lazer, da 
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criatividade e do senso crítico, se apropriando dos processos educativos para 

incentivar o aumento do conhecimento em relação ao desenvolvimento cultural 

do indivíduo, privilegiando o exercício do lazer. Requixa (1980, p. 27) destaca a 

“importância de ser o homem educado para racionalmente preparar para si 

mesmo uma arte de viver, em que não se perca o equilíbrio necessário entre o 

trabalho e o lazer, em que se antecipe a vida de lazer”. 

O aproveitamento do tempo livre e a administração do mesmo para balancear 

em meio as obrigações diárias são vistos e considerados por Gaelzer, quando 

afirma que 

[…] o desenvolvimento da capacidade seletiva da consciência exige 
exercício e esclarecimento, força de vontade e caráter. O caráter é 
suscetível de progresso pela educação. O jovem pode aprimorar o 
caráter como treina um músculo (GAELZER, 1979, p. 21) 

A aprendizagem na educação para o lazer assume um papel fundamental, pois 

mesmo para uma atividade voltada para o lazer e que surge de forma 

espontânea, o preparo para elas se torna necessário com o objetivo de otimizar 

as atividades realizadas e passar o entendimento e a diferenciação entre os 

tipos de lazer que existem. Marcellino (2000, p. 50) considera que ““[...] para o 

desenvolvimento de atividades no “tempo disponível”“ de atividades de lazer, 

quer no plano da produção, quer no do consumo não conformista e crítico, é 

necessário aprendizado”.  

O lazer tendo como apoio a educação se mostra como uma combinação com 

objetivos específicos que não pode ser separado da educação em geral, 

principalmente a educação aplicada nas escolas e aquela que ocorre nos 

ambientes do cotidiano e que influenciam na cultura do indivíduo, pois ela é o 

principal elemento que sustenta a educação através e para o lazer. 

 

4 A Educação não formal 

Sendo um complemento para a educação e auxiliando com outras 

características distintas da educação formal, a educação não formal procura 

por meios que não são os convencionais, utilizados pelas escolas para 

alcançar o objetivo de educar e interagir com os educandos. Ela se confunde 

em muitos aspectos com os focos de educação pelo lazer e para o lazer que 
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são semelhantes aos da educação não formal. Segundo a professora Maria da 

Gloria Gohn (2008, p. 98), a educação não formal se define em um processo 

com campos ou dimensões de acordo com a sua área de abrangência, 

envolvendo: A aprendizagem política dos indivíduos na sociedade, 

conscientizando os mesmos sobre os interesses do meio social através da 

participação de atividades em grupos; a capacitação dos indivíduos para o 

mercado de trabalho através do ensino de habilidades e o desenvolvimento do 

potencial; o exercício de práticas para capacitar os indivíduos com objetivos 

comunitários voltados para encontrar soluções de problemas coletivos e 

cotidianos; a aprendizagem do conteúdo da educação escolar em formatos e 

espaços diferentes do padrão escolar formal com o objetivo de tornar o ato de 

ensinar numa prática mais espontânea; a educação pela mídia e na mídia, 

principalmente a eletrônica, se utilizando desses recursos para transmitir o 

conhecimento.  

Uma das características marcantes da educação não formal é o espaço onde a 

mesma é praticada, que são diferentes da sala de aula de uma escola. Sobre 

esses espaços, Gohn (2008) explica que a educação não formal pode ser 

aplicada em organizações não governamentais, sindicatos, espaços culturais e 

nos espaços interativos que as escolas possuem. Esse método de 

aprendizagem não prevê um tempo fixo e respeita as diferenças que existem 

para assimilar o conteúdo em relação a cada indivíduo. Essa forma de 

educação provém de processos espontâneos, podendo essa espontaneidade 

agregar valores e representações. Essa possibilidade de educação possui um 

grande potencial para a formação do indivíduo, como é argumentado por Lola 

Cendales e German Marino (2006, p. 16) em relação aos projetos da educação 

não formal e que os mesmos: 

Possibilitam mudanças nos sistemas de conhecimento e valores das 
pessoas, criando espaços de encontro que permitem ir alem dos 
próprios limites, com o reconhecimento e a valorização dos 
aprendizados gerados na experiência, e contribuem para tornar mais 
complexa a interpretação da realidade e para enquadrar a vida e a 
experiência em contextos mais amplos. 

Outra característica muito importante para a educação não formal é o 

desenvolvimento pensado de forma coletiva com o objetivo focado na 

cidadania, como é destacado por Gohn (2008, p. 104):  
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[...] a educação não formal tem sempre um caráter coletivo, passa por 
um processo de ação grupal, e vivida como práxis concreta de um 
grupo, ainda que o resultado do que se aprender seja absorvido 
individualmente. O processo ocorre a partir das relações sociais, 
mediadas por agentes assessores, e profundamente marcadas por 
elementos de intersubjetividade à medida que os mediadores 
desempenham o papel de comunicadores.  

Na educação não formal, o fator de maior importância está na possibilidade de 

aumentar a criatividade do indivíduo através de novos conhecimentos 

provenientes do ato de criar. Dentro desse parâmetro, outro fator que se torna 

espontâneo quando se amplia o contexto e as formas de educação e o 

desenvolvimento da inteligência. Esse desenvolvimento como observa Piaget 

(1985, p. 37): 

 [...] provem de processos naturais ou espontâneos, no sentido de 
que podem ser utilizados e acelerados pela educação familiar ou 
escolar, mas que não derivam delas, constituindo, pelo contrario, a 
condição previa e necessária da eficiência de todo o ensino.  

A educação não formal se torna uma ferramenta importante para complementar 

os moldes de educação e estimular, de várias formas, o senso crítico e criativo 

do indivíduo que usufrui a mesma. A sua construção beneficia na busca da 

espontaneidade e em adquirir novos conhecimentos que agregam valores ao 

indivíduo. 

 

 

5  A Cultura presente nas atividades de lazer   

De um modo geral, a definição de cultura possui varias interpretações e valores 

por conta de sua abrangência em todos os âmbitos da sociedade. Gohn (2008, 

p. 22) faz uma analise sobre a cultura e observa que: 

  

No senso comum, o termo é associado a estudo-educação-
escolaridade, ou ao mundo das artes, aos meios de comunicação em 
massa, ao mundo do folclore, lendas, crenças e tradições passadas 
ou, ainda, a períodos ou etapas da civilização humana. 

Os indivíduos interpretam as diferentes culturas existentes a partir da sua, 

observando as tradições e costumes dos quais não estão habituados, 

encontrando novos significados para alguns hábitos da cultura da qual entra 

em contato. Touraine (1997, p.107) afirma que: 
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Reconhecemos a presença de culturas diferentes das nossas, sua 
capacidade de enunciar um discurso sobre o mundo, o ser humano e 
a vida, e a originalidade dessas criações culturais nos impõe respeito 
e nos incita ademais a conhecê-la. 

Dentre as formas de encontro entre diferentes culturas, o lazer em coletivo 

proporciona a oportunidade de vivenciar novas experiências através do contato 

com indivíduos de diferentes formações. A possibilidade de entretenimento e 

desenvolvimento em conjunto vão de encontro à aproximação de culturas 

diferentes. Essa aproximação entre culturas gera o que pode ser chamado de 

cultura vivida. Encarando como um processo cultural da sociedade, 

Dumazedier (2003, p. 143) diz que: 

A cultura vivida, em certos aspectos, é o modo como uma sociedade 
ou um indivíduo se comportam e é no estudo desse processo que se 
poderá reencontrar os modelos, a representação e os valores que 
formam as camadas do campo cultural. 

 

Sobre as camadas do campo cultural abordadas pela cultura vivida, 

Dumazedier (2003) explica que elas são englobadas aos “tipos de 

conhecimento prático, técnico, artístico e filosófico”. Dentro dessa proposta, a 

cultura vivida através do lazer enriquece o repertório cultural e de vivência dos 

indivíduos que se apropriam da mesma. Cada atividade de lazer possui esses 

tipos de conhecimento de forma balanceada, sendo que um desses 

conhecimentos pode ser mais ressaltado do que os outros dependendo da 

atividade proposta.  

As atividades de lazer possuem contato direto com a cultura vivida pelos 

participantes da mesma, além de proporcionar novas vivências com diferentes 

culturas. 

 

6  O SESC e o SESC Curumim 

O Serviço Social do Comercio (SESC) é uma instituição regional que atende a 

população, principalmente os comerciários, do estado em que se encontra 

oferecendo atividades socioeducativas, com as varias formas de conteúdos 

ligados as atividades artístico-culturais e de lazer dos mais diversos gêneros. O 

diretor do departamento regional do SESC de São Paulo Danilo Santos de 

Miranda observa que "no que diz respeito ao SESC, e sua historia cotidiana 



 10 

facilmente o comprova, ele nasceu de uma opção política que busca a inclusão 

social e o enriquecimento cultural e educativo das maiorias" (SERVICO 

SOCIAL DO COMERCIO, 1985). Criado em 1946 pelo empresariado do 

comércio, o SESC procura inovar em novos modelos de ação cultural que 

envolve desde atividades artísticas, atividades desportivas e atividades de 

inclusão de grupos sociais nessas atividades que são principalmente ligadas a 

cultura.  Agregando esses aspectos, o SESC “desenvolve, assim, uma ação de 

educação informal e permanente com intuito de valorizar as pessoas ao 

estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato com expressões e 

modos diversos de pensar, agir e sentir” (SESC, 2014). Ele atende as 

necessidades de atividades de lazer e cultura principalmente das famílias dos 

comerciários e dos próprios, oferecendo diversas atividades durante o 

funcionamento de suas unidades através de programas e projetos oferecidos. 

Voltados para diversos públicos, dentre eles o público infantil, o SESC 

desenvolve projetos que é baseado “a partir de uma concepção não escolar, 

centrada fundamentalmente em atividades de lazer [...]” (SERVIÇO SOCIAL 

DO COMÉRCIO, 1985, p.8).  

Um dos programas que o SESC oferece para esse público é o SESC Curumim. 

Através do documento que contem os objetivos do programa, o Programa 

Integral de Desenvolvimento Infantil (PIDI) descreve que o SESC Curumim 

visa:  

[...] promover o desenvolvimento integral da criança suprindo as 
lacunas deixadas pela escola e pela família, relativizando o peso das 
desigualdades sociais no acesso à produção e usufruto dos bens 
culturais, no sentido da formação de cidadãos conscientes e 
participativos da vida em sociedade, num contexto de mudança 
fortemente marcado por novos valores e pelo impacto das 
transformações tecnológicas. (SERVICO SOCIAL DO COMERCIO, 
1985, p.20). 

Nesse contexto, o programa também prevê atividades de lazer que auxiliam na 

formação e no desenvolvimento físico e mental além de estimular o senso 

crítico. O SESC valoriza o trabalho direcionado ao público infantil, buscando a 

estruturação de atividades pautadas na educação não-formal e no lazer para 

suprir outros aspectos que não são abordados na educação formal. 

Atualmente, o programa ocorre em 26 das 34 unidades do SESC, sendo que 
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cada uma delas adequam o programa a sua infraestrutura e equipamentos 

disponíveis. 

O Programa SESC Curumim foi criado em 1987 através de projetos ligados a 

educação não formal e ao lazer, tendo como princípio o desenvolvimento da 

criança através da brincadeira. O programa surgiu da necessidade de atender 

as crianças nas unidades depois de um período de aplicação de atividades 

pontuais em algumas unidades do SESC São Paulo e de pesquisas que 

captavam a falta de um programa que suprisse com o que as escolas não 

abordam com a educação formal e que, da mesma forma, incentivasse a 

criança a aprender e a se desenvolver através do livre brincar, promovendo a 

ampliação do repertório cultural do participante do programa, considerando que 

a criança também produz e consome cultura.  Sendo assim, o SESC Curumim 

visa o tratamento da criança como um cidadão, respeitando as suas idéias e 

propondo a relação de troca de informações e não de um ensino direto, como é 

feito pela educação formal. Além disso, o programa se utiliza da educação não 

formal para criar novos caminhos que buscam o desenvolvimento integral da 

criança fora do ambiente escolar e familiar.  

O SESC Curumim tem como compromisso garantir para as crianças o espaço 

e o tempo para o lazer e a convivência entre elas trabalhando com o conceito 

de comunidade educativa, cultivando valores como a autonomia, a ética, a 

inclusão social, entre outros que tem como característica a crítica. O programa 

tem como orientadores os arte-educadores, que tem como função mediar às 

atividades propostas. Os arte-educadores dialogam com os partipantes do 

programa buscando relações de forma horizontal, a participação efetiva, a 

acessibilidade, a segurança, a possibilidade de escolher o que fazer em 

relação às atividades de lazer, a gratuidade, a diversidade e a pluralidade. 

Mostrando que existem outras formas e possibilidades de propor atividades, o 

arte-educador busca sempre a promoção da ludicidade, ou seja, a forma de 

provocar a atração pela curiosidade, pela experimentação e pela vivência livre, 

a coerência e o equilíbrio em tudo que é dialogado com as crianças do 

programa, fomentando um ambiente cooperativo que facilita as relações 

pessoais. Além disso, é utilizada também como metodologia para a aplicação 

das atividades do programa a continuidade progressiva do que é realizado no 
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SESC Curumim, o desenvolvimento da autonomia e da participação de cada 

criança e a ação em grupo, ou seja, as realizações dos objetivos gerais e 

específicos do programa são feitas em grupo. Cada turma formada no SESC 

Curumim possui em média 25 crianças, sempre na faixa etária dos 7 aos 12 

anos de idade que, segundo as pesquisas realizadas pelos idealizadores do 

programa, é a faixa onde as crianças se encontram no ápice de sua 

inquietação e vontade de investigação do novo. Essa curiosidade aflorada e 

combinada a automotivação e a expansividade em relação às novas 

descobertas é vista como um grande potencial para despertar o senso crítico e 

o reconhecimento da criança como parte das relações dentro de uma 

sociedade. 

As atividades do programa são divididas em dois momentos: as atividades 

dirigidas, que são propostas e pensadas previamente pelos arte-educadores e 

as atividades denominadas como livre brincar, onde as mesmas são decididas 

em roda com a mediação dos arte-educadores. Dentro dessas atividades, elas 

são divididas em três grupos distintos: as atividades permanentes, as 

atividades de apoio e os eventos e projetos especiais. 

 As atividades permanentes que são as principais abordadas pelo programa. 

Nelas, são desenvolvidas atividades ligadas à expressão física, com o objetivo 

de inicialização aos esportes como a natação, o atletismo, o futebol, o 

basquete, entre outras, além de estimular a ginástica; as atividade que são de 

expressão da sensibilidade, ou seja, das artes plásticas, artes visuais, música, 

literatura, teatro, cinema; as atividades que tem relação com a natureza, como 

a jardinagem, a horticultura, a informação sobre a vida animal, a fauna e a 

flora; as relações com a tecnologia, que aborda as inovações tecnológicas, o 

manuseio de ferramentas, a produção de pequenos aparelhos eletrônicos, 

princípios de física e de química; as relações com a sociedade, abordando os 

processos sociais e políticos presentes no contexto social.  

As atividades de apoio são aquelas que auxiliam o participante do programa a 

se manter fisicamente, dando a oportunidade de acesso, se necessário, ao 

tratamento odontológico, aos cuidados com relação à saúde e a alimentação. O 

SESC Curumim se responsabiliza de forma contínua pelos participantes do 

programa, acompanhando-os desde o primeiro dia que iniciam as atividades.  
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Os eventos e projetos especiais são aqueles que agregam valores as 

atividades realizadas dentro do programa em um período fora das atividades 

normais realizadas pelo SESC Curumim. Normalmente são eventos e projetos 

promovidos em período de férias, de finais de semana ou em feriados. 

 

 

7  Análise do objeto de estudo: SESC Bom Retiro 

O SESC Bom Retiro é uma das unidades do SESC São Paulo na capital, 

localizada na Alameda Nothmann, n°185 no bairro Campos Elíseos. 

Inaugurada em 27 de Agosto de 2011, a unidade conta com uma infra-estrutura 

voltada principalmente para o lazer, contando com um teatro, uma biblioteca, 

espaço de ginástica multifuncional, uma piscina semi-olímpica, ginásio 

poliesportivo, sala de oficinas, sala de múltiplo uso, comedoria, café do teatro, 

internet livre, espaço de exposições, praça interna, espaço de brincar, loja 

SESC, estacionamento, além de possuir espaços adaptados para pessoas com 

mobilidade reduzida, como vestiários, banheiros e elevadores.  

As atividades que ocorrem na unidade possuem diversos focos, tendo a cada 

mês uma programação diferenciada onde estão presentes diversas linguagens 

como as artes visuais, as artes manuais, artemídia e cultura digital, cinema e 

vídeo, dança, esporte e atividades físicas, literatura, música, teatro, circo, meio 

ambiente, saúde e uma programação voltada para públicos específicos como 

as empresas do comércio, os idosos, os jovens e as crianças, além de 

atividades intergeracionais.  Através de oficinas, vivências, espetáculos, 

palestras e debates, o SESC propõe o contato com os diferentes meios 

artísticos, desportivos e manuais que transmitem a informação de diversas 

vertentes culturais. 

Na unidade do Bom Retiro o programa contemplou diferentemente das outras 

unidades do SESC que tem o programa, crianças que possuem poucas 

condições de acesso ao lazer e a outras formas de educação que não fossem 

a formal. O programa como um todo tem como prioridade atender aos filhos 

dos comerciários, que auxiliam no crescimento do SESC anualmente e que em 

sua maioria conhecem o trabalho feito pelas unidades para o desenvolvimento 
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das crianças e de outras faixas etárias, além de interesses diversos ligados ao 

lazer e ao tempo livre.  

O diferencial do programa na unidade Bom Retiro é que as crianças vêm de 

famílias de classe média baixa e algumas em situações precárias, que moram 

na região onde a unidade se encontra que possui ocupações, favelas e em 

locais marginalizados. Além disso, por ser uma região que possui imigrantes de 

diferentes lugares, como os bolivianos e os sul-coreanos que trabalham pela 

região, o programa no Bom Retiro lida com culturas diferentes no mesmo 

espaço, onde os desafios encarados pelos atritos causados pelo choque entre 

as culturas diferenciadas que envolvem as classes sociais e os históricos 

específicos torna o programa na unidade um caso especial que lida com essa 

situação.  

O projeto de revitalização da região onde a unidade se encontra afastou 

algumas das crianças participantes, o que causou uma evasão de crianças nas 

turmas formadas até então. 

Segundo a entrevistada responsável pela programação do programa Curumim 

na unidade e também pela programação relacionada às atividades desportivas, 

Sílvia Mayeda D’Angelo, cerca de 60% dos participantes atuais do programa 

tem como renda familiar máxima de até três salários mínimos, e seus pais 

trabalham nas proximidades do Bom Retiro e região, 38% das famílias dos 

participantes ganham mais de três salários mínimos. Especificamente no caso 

dos bolivianos, eles trabalham nas confecções de tecidos e roupas que tem no 

bairro, onde muitas delas não são legalizadas no país. Mesmo nesse contexto, 

os pais que colocaram suas crianças no SESC Curumim as colocaram também 

em escolas para terem um estudo focado na educação formal. As crianças do 

programa estão estudando principalmente em escolas públicas que, como 

afirma a entrevistada, mais de 70% das crianças freqüentadoras do Curumim 

são de escolas públicas, sendo que 30% estudam em escolas particulares e 

algumas dentro dessa porcentagem possuem bolsas de estudo nessas 

escolas. 

O complexo onde se encontra a unidade tem essas escolas localizadas nas 

proximidades da mesma, o que facilita a chegada das crianças para participar 
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do programa. As atividades começam por volta das 13h e se encerram por 

volta das 17h, onde todos os participantes chegam e se reúnem nos locais 

determinados pelo arte-educador responsável por aquela determinada turma. 

Atualmente no Bom Retiro existem 4 turmas que freqüentam a unidade de 

segunda a sexta, sendo que em alguns casos existem atividades especiais no 

sábado. Nessas turmas se encontram mescladas as diferentes etnias 

presentes na unidade que tem como predominantes os bolivianos, brasileiros e 

sul-coreanos. As atividades são divididas em duas partes, onde a primeira 

abordada são as atividades dirigidas e a segunda parte são as atividades 

livres. 

Durante o ano todo são escolhidos temas que são distintos em cada uma das 

unidades do programa. O Curumim do Bom Retiro tem como tema norteador 

desse ano a comunicação, que faz com que as atividades de lazer com esse 

caráter dirigido sejam todas voltadas para esse tema. 

Nesse contexto o educador, depois de um período de planejamento, criação e 

adaptação das atividades com o auxílio de outro educador, propõe as 

atividades diárias com o foco no tema anual. Essas atividades dirigidas têm a 

duração de, no mínimo, 3 horas do dia no programa, sendo que a outra parcela 

que completa o dia no programa que está por volta de 1 hora é dedicada as 

atividades denominadas de livre brincar, onde as crianças decidem o que fazer 

e qual serão as brincadeiras e como irão aproveitá-las. Sem depender do tema 

escolhido no ano para o programa e com pouca interferência do arte-educador. 

Ele interfere apenas quando se trata do espaço em que a turma irá utilizar para 

brincar, podendo delimitá-lo e sugerir alguns materiais para que elas sejam 

executadas. Como observa a responsável pelo programa na unidade, as 

atividades do livre brincar não são totalmente livres por terem essas 

delimitações de espaço e que a própria infraestrutura da unidade influencia nas 

decisões de qualquer atividade aplicada. 

Em relação aos principais locais, ela explica, dentro da infraestrutura utilizada 

para que as atividades ocorram, contemplando o espaço de oficinas, que 

possui mesas e cadeiras para realizarem, principalmente, trabalhos manuais e 

atividades de caráter artístico; a sala de múltiplo uso, um dos principais locais 
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para as rodas de conversas previstas pelo programa; o ginásio poliesportivo, 

onde acontecem todas as atividades que utilizam as bolas, arcos, fitas e outros 

materiais destinados a atividades desportivas que a unidade possui; a internet 

livre para as atividades ligadas a tecnologia; a biblioteca, onde ocorrem as 

atividades ligadas à literatura e a leitura em si; a praça de convivência 

localizada no centro da unidade, onde as atividades de livre brincar ocorrem, 

assim como os jogos e as brincadeiras. 

Um espaço utilizado de forma rotineira pelo programa é o museu da energia, 

localizado na frente da unidade do Bom Retiro e que, além de exposições, 

possui um espaço aberto adequado para determinadas atividades de lazer. O 

programa prevê duas saídas ao ano para visitar outros lugares da cidade, 

tendo em vista sair do espaço de rotina do programa. 

Dentro das atividades que foram acompanhadas estão duas atividades de 

caráter livre, que foram as atividades desportivas e a realização de jogos e 

brincadeiras, além de uma atividade de caráter dirigido que foi uma roda de 

conversa.  

Nas atividades desportivas, o educador propôs um jogo de queimada com as 

crianças que logo se animaram em participar delas. Boa parte da turma estava 

presente e a atividade inicial logo se tornou livre do que o educador havia 

proposto inicialmente. Os meninos queriam jogar uma partida de futebol e 

assim ela ocorreu, enquanto as meninas decidiram pular corda e ficar nas 

arquibancadas do ginásio. O arte-educador se encontrava próximo durante 

todo esse processo, que se mostrou natural por parte das crianças que se 

estimulavam a partir da única atividade que foi proposta. 

Nos jogos e brincadeiras, o arte-educador reuniu todas as crianças da turma e, 

com os materiais disponíveis, sugeriu a utilização deles para elas brincarem. 

Havia jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, arcos e cordas. Antes disso, o 

educador propôs uma atividade de mímica, onde os demais participantes 

deveriam adivinhar o que estava sendo imitado. Foi observada a integração 

que aquelas crianças tinham umas com as outras e como a brincadeira fluía 

sem muitas interrupções do mediador. As crianças logo se espalharam e foram 

brincar com os jogos que estavam por toda a área de convivência. Elas se 
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espalhavam em meio ao público da unidade, que respeitava o espaço de cada 

uma delas.   

A roda de conversas ocorreu na sala de múltiplo uso e era focada no tema 

proposto do ano, a comunicação. Cada criança colocava a sua idéia na roda 

sem ser criticada por sua opinião e sem que elas fossem contrariadas. O arte-

educador além de expor as propostas para um amistoso debate sobre a 

comunicação que as pessoas têm umas com as outras, ele mediava toda a 

roda. Observou-se que todos estavam interessados durante a conversa e que a 

roda auxiliava para que todos estivessem integrados, pois todos conseguiam 

se enxergar e interagir uns com os outros. Não houve discussões fora do 

debate proposto e ocorreu durante boa parte do tempo previsto para o dia na 

unidade. 

Quando conversado sobre os objetivos que são buscados pelo Curumim, a 

responsável afirmou que a equipe de arte-educadores busca o respeito à 

individualidade da criança, conhecendo na medida do possível a sua história 

com relação a sua vivência até a chegada no programa e reconhecendo que 

esse repertório formado até então pode se manifestar durante as atividades e 

que é um reflexo do que a criança quer expor. Sobre as brincadeiras em si, ela 

observa que não é necessário ensinar através da educação não formal a 

criança a brincar e que já é de sua própria natureza. Com relação às diferentes 

culturas, os arte-educadores da unidade procuram sempre o diálogo 

independente da formação que aquela criança teve até aquele momento, 

buscando compreender o que aquela criança traz naquele momento e o que 

ela realmente quer expressar com as suas atitudes e comportamentos em 

determinadas situações diárias enquanto estão realizando as atividades do 

programa. Todo o acompanhamento em relação aos pais é feito no final de 

cada semestre, onde ocorre um bate papo com os responsáveis. 

O papel do Curumim no Bom Retiro, tendo em vista a situação das crianças 

que participam é, segundo a entrevistada, ceder um espaço seguro e que 

possui uma infraestrutura adequada para que elas possam se divertir, se 

desenvolver e aproveitar a oportunidade de brincar oferecida através do 

programa Curumim e pela unidade. 
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8  Considerações Finais 

A análise da unidade do SESC Bom Retiro mostra que a vivência entre as 

diferentes culturas e a mediação feita no programa Curumim auxilia no 

crescimento e desenvolvimento da criança em diferentes níveis, sendo o social 

um dos mais valorizados pelos responsáveis das atividades de lazer do 

programa. Tendo em consideração o espaço reduzido, o programa na unidade 

encontra outras formas de promover o livre brincar e propõe diferentes formas 

de se divertir e de aprender, utilizando da educação formal e dos métodos de 

educação através do lazer e para o lazer com o objetivo de alcançar o 

desenvolvimento integral da criança participante do programa. 

O lazer se torna, nesses moldes, uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento do senso crítico, da participação, da valorização do indivíduo 

e de suas próprias vontades, além de ser também uma forma de educação fora 

do ambiente formalizado pela sociedade. Além disso, o lazer é um processo 

contínuo que acompanha o desenvolvimento do indivíduo não só na infância 

mais em todos os seus momentos livres de obrigações. 

O brincar na infância aparece de forma natural na criança, que além de ter a 

livre vontade de brincar se realiza quando esse período se torna viável em 

todas as suas questões, seja pelo tempo livre, pelo espaço que promove essa 

possibilidade do brincar ou pela manifestação dessa vontade da criança. No 

brincar, o brinquedo se mostra apenas como um meio e que, na verdade, a 

brincadeira já se encontra com a criança. 

O contato com diferentes culturas criam novas vivências que geram a formação 

de indivíduos na sociedade, que ao longo do tempo podem discernir as suas 

próprias diferenças entre si e buscar a convivência do ambiente em sociedade. 

As vivências criadas pelo lazer na infância auxiliam na formação das crianças e 

se mostra como um caminho interessante pelo qual ela pode participar como 

um indivíduo que possui um senso crítico para a avaliação de idéias e decisões 

dentro de uma sociedade. 
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O lazer se torna uma importante ferramenta para a educação não formal, pois a 

busca pelo desenvolvimento livre das obrigações e de livre vontade mostra um 

caminho diferente do proposto pela educação formal e encontra novas 

possibilidades para a educação de uma forma geral, assim como os métodos 

utilizados pela educação não formal permitem a aprendizagem de forma 

descontraída e em coletivo com outros indivíduos, o lazer complementa esse 

enriquecimento através de valores como o entretenimento, o divertimento e a 

recreação, que também podem ser usados a favor da educação na infância e 

nas relações com o cotidiano. 
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