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APRESENTAÇÃO 

  

O S            E          L      SEL                              
surgimento do Grupo de Estudos do Lazer (GEL/CNPq). As trê            
        ocorreram na UniCesumar, de 2000 a 2002. E                      
              ,                                                           
                      

O                                                                     , 
numa perspectiva                 ,                                            
                 :                      ;                             
              ;                                                      N     
       ,                                                  ,               
                                                                 

D          ,   GEL                                    ,     
                 C      ,                                            
E           L        P       ELAP ,                             
                                        ,                               
                         

M  ,              ,   GEL                                      
                           ,                                        ;          -
     ;                            P       ,                            
           SEL  N         ,   V SEMIN RIO DE ESTUDOS DO LA ER,     
                    “LA ER COMO OBJETO DE EDUCAÇÃO SOCIAL”  

O público alvo do SEL é destinado aos alunos do Programa de Pós-
Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL e outros programas de 
Pós-Graduação, Graduandos em Educação Física e demais interessados na 
temática do Lazer. 

   

BOM EVENTO 
 
 
 

Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
Coordenador Geral do Evento 
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A UNIVERSIDADE TORNA-SE UMA PRAÇA AOS FINAIS DE 
SEMANA 

 
Renata Nascimento Duarte – renata_duarte05@yahoo.com.br  

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Prof. Dr. Andressa Aita Ivo – dessaaita@gmail.com  

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Prof. Dr. Elizara Carolina Marin – elizaracarol@yahoo.com.br  

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 

Categoria: Pós-Graduação 
 
Resumo: Santa Maria é uma cidade localizada no interior do Rio Grande do 
Sul, onde está instalada a Universidade Federal de Santa Maria, o seu campus 
aos finais de semana, está se tornando um espaço público de lazer. Esse 
trabalho tem como objetivo investigar as determinações que levaram a 
população de Santa Maria a utilizar o campus da UFSM aos finais de semana. 
Para alcançar os objetivos do trabalho optou-se pela pesquisa exploratória, e a 
coletada de dados ocorrerá através de observação, questionários e entrevista 
semiestruturadas, os dados serão analisados a partir de Análise de Conteúdo. 
 
Palavras- chave: Lazer; Campus Universitário; Políticas Públicas de Lazer;  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Esta pesquisa tem como foco o lazer, entendo-o, a luz de Mascarenhas 
    4,   97 , “                                                     
                      ”  S               ,                                 
no contexto da cidade de Santa Maria, mais especificamente, num dos 
espaços que têm assumido importância crucial no município, qual seja, o do 
Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Considerada uma cidade média e de grande influência na região central 
do estado, Santa Maria é um município brasileiro do estado do Rio Grande do 
Sul. Com 261.031 habitantes, segundo o censo IBGE/20101. Nos últimos anos 
o campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), localizado no 
Bairro Camobi tem atraído centenas de pessoas aos fins de semana para o 
seu campus universitário, o que levou a atual gestão da universidade (2014-
2017) a criar o Programa Viva o Campus, que busca promover além de 
integração e lazer, a oferta de atividades esportivas, artísticas e culturais. 
 Essa pesquisa tem como objetivo investigar as determinações que 
levaram a população de Santa Maria a utilizar o campus da UFSM como 
espaço de lazer aos fins de semana e as medidas adotadas pela gestão 
administrativa atual para tratar esta demanda social.  
  
METODOLOGIA 
 Com vistas a alcançar os objetivos desenvolveremos trabalho de campo, 
desenvolvido por meio de observações, questionário e entrevistas. Minayo 

                                                        
1
 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431690 

mailto:renata_duarte05@yahoo.com.br
mailto:dessaaita@gmail.com
mailto:elizaracarol@yahoo.com.br
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(2007, p.61) relata que o trabalho de campo aproxima o pesquisador à 
realidade sobre a qual formulou a pergunta e que, para compreendê-la, 
precisamos observá-la. Para o roteiro de observação, elencamos os seguintes 
elementos: configuração do espaço que a população utiliza; população 
frequentadora; usos realizados pelos frequentadores; e ações desenvolvidas 
pela instituição. As observações ocorrerão aos fins de semana (sábado e 
domingo) no campus da UFSM. 
 Outro caminho metodológico a ser desenvolvido na pesquisa é o uso de 
questionário. Utilizaremos também de entrevistas semiestruturadas. 
Pretendemos entrevistar os sujeitos que frequentam com assiduidade o 
campus da UFSM aos fins de semana e que se propõem a contribuir com o 
estudo. A seleção dos sujeitos será realizado através dos questionários e das 
observações. E também os gestores envolvidos nas propostas de lazer 
desenvolvidas pela atual gestão administrativa da UFSM. 
 Para análise dos dados utilizaremos os pressupostos de análise de 
conteúdo de Bardin (1977), que consiste em analisar, explorar, sistematizar e 
interpretar as mensagens obtidas.  
  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO E UFSM 
 
 Essa pesquisa não tem o objetivo de discutir ou narrar a historia de 
como surgiu às universidades, mas sim situar o leitor com um breve relato 
sobre a temática universidade, campus universitário ou cidade universitária, 
como descreve Sayegh (2009, p. 76) a universidade é uma criação ocidental 
com berço de origens francesas, italianas e inglesas, que disseminaram um 
sistema de ensino, que serviu de modelo para todos os continentes a partir do 
séc. XVI. Sendo uma instituição que perdura até os dias de hoje, com 
modificações ao longo do tempo.  
 Identificamos campus universitário a luz de Pinto e Buffa (2006, p. 57) 
      “                     ,                                             
espaços de ensino, aprendizagem e pesquisa, que reúne alguns poucos 
serviços fundamentais como refeitórios, lanchonetes, farmácias, xerox, 
         ”  O Plano Diretor do campus da UFSM demarcou uma zona urbana, 
contendo o setor básico, os setores profissionais, a área médica, cultural, a de 
educação física e de administração. Todos circundando os prédios da 
biblioteca, do restaurante universitário e dos alojamentos.  
 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER NO BRASIL 
 
 Segundo Gomes e Melo (2001), no Brasil, desde o século XIX as 
preocupações com o lazer da população já estavam presentes nos discursos 
de engenheiros e sanitaristas responsáveis pelas reformas urbanas típicas da 
modernidade. Ao tratar de lazer e políticas públicas, Santos e Amaral (2010) 
destacam que, o lazer ou está ausente de políticas ou, nas políticas sociais, 
está frequentemente subordinado a setores como saúde, educação, esportes e 
previdência social, como se não possuísse significados e sentidos nele mesmo.  
 Ao pensarmos uma política pública de lazer, não podemos pensar em 
uma política de atividades, em eventos isolados. Como sistematiza Marcelino 
    6,   86  “                                                             , 
incluindo aí os espaços e e                    ”  
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CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
 A atual gestão da UFSM ao propor o Programa Viva o Campus, 
demonstra certa preocupação com a apropriação do campus da UFSM como 
um espaço de lazer.  
 Os dados preliminares apontam que o Campus da UFSM, aos fins de 
semana recebe um número relevante de frequentadores, principalmente aos 
domingos, espalhados por diferentes espaços dentro do Campus. Sendo, o 
público frequentador caracterizado em famílias, grupos de amigos, praticante 
de esportes e atividades físicas.   
 É possível identificar que o Campus da UFSM não está preparado para 
receber os frequentadores, tendo condições precárias de infraestrutura 
(banheiros, lancherias, bebedouros, lixeiras). Também é necessário ressaltar a 
falta de espaços públicos de lazer no município de Santa Maria, o que resulta 
na apropriação do Campus da UFSM como espaço de lazer.  
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AS PRÁTICAS DESPORTIVAS E ARTÍSTICAS APLICADAS 
COMO FERRAMENTAS SOCIOEDUCACIONAIS 

 
 

Prof. Esp. Wagner Fernandes Pinto – wagner.fernandes@ifpr.edu.br   
Instituto Federal do Paraná (IFPR) 

Prof. Esp. Elaine Valéria Cândido Fernandes – elaine.fernandes@ifpr.edu.br   
Instituto Federal do Paraná (IFPR) 

 
Categoria – Graduação 

 
Resumo: O objetivo desse trabalho é ofertar práticas desportivas e artísticas 
como agentes socializadores junto aos estudantes do período vespertino do 
contra turno, como parte das atividades da Jornada Ampliada da EMEF Prof. 
Silvestre Marques em parceria com o Centro da Juventude José Richa, 
contribuindo na sua formação social e estudantil. Com isso, nosso projeto 
socioeducacional visa atender a comunidade escolar por meio de ações lúdicas 
exaltando as brincadeiras e o lazer, o convívio e o bem-estar, o 
autoconhecimento e os bons valores em prol da melhoria no rendimento 
escolar e da qualidade de vida para todos, uma vez que todo o aprendizado 
dos educandos envolvidos acresce no seu crescimento como cidadão, o 
fortalecendo para o seu próprio desenvolvimento e o de sua comunidade. 
 
Palavras-chaves: Desporto; Artístico; Socioeducacional. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O IFPR Câmpus Jacarezinho possui entre suas propostas as atividades 
de extensão voltadas a atender também o público externo, tendo como 
instrumento ações direcionadas à saúde e qualidade de vida, ao lazer e o 
desporto de acordo com o universo atendido. De acordo com (CEDAC, 2002), 
                            “                                            
espaço, interno ou externo. Não necessariamente, tem que ser um lugar 
                                  ” L   ,                                       
estabelecer um trabalho em conjunto com outros núcleos de educação 
beneficiando os estudantes a utilizarem esses espaços através de práticas 
desportivas e artísticas. Partindo desse pressuposto, foi observado que os 
alunos da EMEF Prof. Silvestre Marques que atende estudantes dos anos 
iniciais do ensino fundamental, frequentavam as aulas de reforço das 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática da Jornada Ampliada e tinham 
a carência de ações recreativas dentro dessa conjuntura, aonde vimos a 
oportunidade de ofertar tais atividades em parceria com o Centro da Juventude 
José Richa como complemento de seus compromissos escolares, contribuindo 
na disseminação de valores em prol da evolução de seu rendimento estudantil, 
com práticas desenvolvidas com os discentes do Ensino Médio Integrado. A 
melhoria comportamental foi atendida igualmente, uma vez que toda a 
disciplina e destreza dos mecanismos utilizados tinham como meta auxiliar os 
discentes nesses aspectos em favor de seu desenvolvimento. Assim, Santos 
(2012) afir       “            ,                                         

mailto:wagner.fernandes@ifpr.edu.br
mailto:elaine.fernandes@ifpr.edu.br
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educacional, que nos possibilita preparar os indivíduos, desde a infância, para 
                               ”  
 
METODOLOGIA 
 

O referido projeto ocorreu no decorrer do ano letivo de 2014 entre os 
meses de abril à dezembro, sendo realizado duas vezes por semana por 
quatro horas semanais na EMEF Prof. Silvestre Marques e no Centro da 
Juventude José Richa. As estratégias utilizadas para a elaboração das ações 
foram as mais diversas, contando sempre com a participação de alunos 
voluntários do Ensino Médio Integrado do IFPR Câmpus Jacarezinho, onde nas 
atividades artísticas foram consideradas as riqueza das datas comemorativas 
celebradas pelas unidades escolares como a Páscoa, o Dia das Crianças e as 
comemorações de final de ano através da realização de danças, cantos e 
exposição de desenhos e pinturas, além de atividades de recortes e colagens, 
também feitos em espaços ao ar livre. No que se refere às práticas desportivas 
e recreativas, foram realizados alongamentos e aquecimentos como 
conscientização corporal e preparação para as ações, junto à exercícios 
lúdicos de lateralidade com uso de materiais alternativos. Nas quadras 
poliesportivas de ambas as unidades parceiras, realizaram-se a 
fundamentação básica e intermediária das modalidades esportivas de 
atletismo, basquetebol, futsal e voleibol, todas adaptadas de acordo com o 
perfil e habilidade dos alunos, proporcionando a participação de todos e 
evidenciando os valores de socialização, amizade e respeito.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As atividades utilizadas nesta proposta atenderam de modo satisfatório às 
necessidades dos estudantes, colaborando com o crescimento individual, 
coletivo e para a aprendizagem no ambiente escolar, valorizando o seu 
desenvolvimento socioeducacional em sua formação enquanto cidadão 
observador, consciente e crítico baseado na descrição das necessidades da 
realidade abordada, de modo que nossa contribuição se tornou efetiva na 
busca por melhorias também no seu progresso intelectual, físico e social. 
Como consequência, o resultado desse trabalho favoreceu a construção de 
uma das propostas trabalhadas pela disciplina de Educação Física no IFPR 
Câmpus Jacarezinho, de acordo com o novo formato em que os eixos desse 
componente curricular vêm sendo trabalhado junto ao Ensino Médio Integrado 
        “A        Q      L     ”,                            
semestralmente e fundamentada em influências e conceitos realizados e 
constatados através das práticas desportivas desenvolvidas em nossa 
sociedade, contribuindo igualmente no enriquecimento do indivíduo.      
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As experiências e os ganhos obtidos com a realização desse projeto foram de 
grande importância para a prática voluntária promovida pelos jovens do Ensino 
Médio Integrado e para as unidades educacionais que puderam colaborar não 
só com os alunos no aprendizado das práticas dentro de sala de aula, nas 
áreas de convivência e nos espaços esportivos, mas principalmente no 
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rendimento escolar e no senso observador e crítico do estudante voltado a si 
mesmo e à realidade onde convive. 
 
REFERÊNCIAS 
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ATIVIDADES DE AVENTURA ENQUANTO CONTEÚDO DAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
Rafael Messias Teixeira – rafaelmessiastxr@gmail.com  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
Nágila Barros Santos – nagillabarrosef@gmail.com  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
Esp. Flávio Alves Oliveira – flaviooliveira_fao@hotmail.com  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
 

Categoria: Graduação 
 
 
Resumo: Na perspectiva de mudança de paradigmas, buscou-se através da 
disciplina Estágio Supervisionado I a diversificação dos conteúdos nas aulas de 
educação física escolar. O presente estudo se configura como um relato de 
experiência acerca da utilização de atividades de aventura, especificamente o 
Slackline, enquanto possibilidade pedagógica para as aulas de Educação 
Física, vivenciadas em uma escola estadual do município de Jequié-Bahia, e 
tem como objetivo compartilhar as experiências de como se deu o 
desenvolvimento das aulas de Educação Física, abordando tal conteúdo no 
âmbito escolar. A proposta levada a escola teve boa aceitação por parte dos 
alunos, e as atividades desenvolvidas se demonstraram significativas para o 
processo de aprendizagem, sem perder de vistas a estreita relação possível 
entre as atividades de aventura, a natureza e a educação ambiental, as 
atividades de aventura e a educação para o lazer, e as atividades de aventura 
e os benefícios à saúde. 
 
Palavras-chave: Conteúdos. Educação Física Escolar. Atividades de 
Aventura. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo Oliveira (2001) as quatro modalidades de quadra mais 
populares são voleibol, futsal, basquetebol e Handebol, sendo estas, 
conteúdos exclusivos ou prioritários para a composição das aulas de Educação 
Física na escola. Contudo, é necessária a diversificação dessas atividades, 
onde os professores utilizem um arcabouço de oportunidades oferecidas pela 
disciplina e oportunize aos seus alunos usufruírem do crescimento intelectual e 
cultural acerca de outras práticas corporais, tais como: ginástica geral, 
capoeira, entre outras, onde se é possível fugir de uma pedagogia tradicional, 
não se limitando às ferramentas didáticas específicas(PCN, 1997).  

Outra possibilidade de atuação no âmbito escolar são as atividades de 
Aventura, Marinho e Schwartz (2005) as definem como:  

práticas corporais, manifestadas principalmente no tempo destinado 
ao lazer, as quais requisitam a natureza para o seu desenvolvimento 
e representam, de alguma forma, práticas alternativas e criativas de 
expressão humana (p. 1). 
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Nessa perspectiva de mudanças de paradigmas na Educação Física 
escolar, foi proposta como variação nas aulas, através da utilização de 
atividades de aventuras, especificamente o Slackline enquanto conteúdo, com 
o intuito de promover reflexões acerca do lazer, bem como seus benefícios 
para a saúde dos participantes. O Slackline consiste em um esporte de 
equilíbrio sobre uma fita esticada entre dois pontos fixos que pode ser 
estendida em diferentes alturas, a depender do nível de habilidade e equilíbrio 
do praticante.  

Segundo Cássaro (2011), através do Slackline o praticante busca o 
equilíbrio físico e mental através da concentração exigida na sua prática, além 
disso, esse esporte pode proporcionar inúmeros benefícios, tais como 
desenvolvimento da consciência corporal, velocidade de reação e coordenação 
motora etc. Ainda, a prática do Slackline exige um trabalho intenso dos 
músculos estabilizadores dos membros inferiores e do tronco, o que em longo 
prazo pode beneficiar o praticante na prevenção de lesões e numa velhice 
mais segura, com menos riscos de queda. 

Por meio desse relato objetivamos compartilhar experiências de como 
se deu o desenvolvimento das aulas de Educação Física no âmbito escolar, 
utilizando-se da atividade de aventura Slackline como ferramenta pedagógica. 
 
METODOLOGIA 
 

O presente estudo se configura como um relato de experiência acerca 
da utilização de atividades de aventura enquanto possibilidade pedagógica 
para as aulas de Educação Física em uma escola estadual do município de 
Jequié-Bahia, através da disciplina Estágio Supervisionado I, que é 
componente curricular do curso de Licenciatura em Educação Física da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).  

A disciplina se desenvolveu durante o segundo semestre do ano de 
2014. Vale ressaltar que a disciplina de Estágio Supervisionado I do referido 
curso tem como proposta de trabalho tudo que compreende o planejamento, 
organização e execução de planos de ensino em Educação Física para o 
desenvolvimento de aulas e outras atividades docentes, contudo esse Estágio 
buscou ainda relacionar os conteúdos à temática Atividade Física e Saúde.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Além de realizarmos um apanhado teórico sobre o Slackline, falamos 
também sobre sua origem, definição, o porquê praticá-lo e quais os objetivos 
de sua prática. Ao partirmos para a vivência, como esperado, todos os 
estudantes tiveram enormes dificuldades em se equilibrar na fita do Slackline, 
por ser uma prática que inicialmente é muito difícil de realizar e que requer 
enorme habilidade de equilíbrio.  

Apesar das dificuldades encontradas, nenhum dos estudantes se sentiu 
desestimulado por não conseguir se equilibrar na fita, muito pelo contrário, se 
sentiram desafiados em tentar mais vezes para conseguir, o que é uma 
característica interessante das Atividades de Aventura, diferentemente de 
muitos dos esportes tradicionais, onde geralmente a alta exigência técnica 
acaba por excluir os menos habilidosos (OLIVEIRA, 2001). 
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Na primeira aula, as atividades práticas foram realizadas em duplas e 
em trios, onde os próprios colegas se ajudavam dando suporte com as mãos 
para aquele que estivesse na fita conseguisse se equilibrar, como sugere 
Cássaro (2011). 

Nas aulas seguintes sempre acrescentamos novos elementos teóricos, 
tematizando a Atividade Física e a Saúde, como: conceitos, benefícios da 
prática de atividade física para a saúde, as valências físicas que eram exigidas 
na prática do Slackline, etc. Na medida em que as aulas iam acontecendo 
contemplávamos o avanço obtido pelos alunos na prática da Atividade de 
Aventura escolhida, onde ao fim do estágio compreendemos que o desafio que 
outrora parecia difícil ou desconhecidos aos estudantes, observava-se agora 
uma ruptura nessas limitações, tendo cada um maior motivação na participação 
dessas atividades e a certeza de que além do conhecimento obtido 
participaram de momentos de vivências e reflexões acerca do lazer e da saúde. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa vivência pedagógica através do estagio supervisionado, pudemos 
refletir a cercado nosso papel enquanto educador, junto a tudo que é inerente 
ao processo de ensino e aprendizagem, desde a nossa postura, as 
metodologias a serem adotadas, os conteúdos a serem trabalhados, até o tipo 
de sujeitos quais estamos nos propondo a formar. 

A partir da execução desse trabalho, compreendemos a importância da 
diversificação dos conteúdos, que apesar das dificuldades encontradas na 
maioria das escolar, constatamos que é possível a utilização de atividades 
alternativas, como as atividades de aventura enquanto proposta metodológica, 
capaz de trazer momentos prazerosos e significativos para o processo de 
formação dos sujeitos que tem a oportunidade de vivencia-las. Sem perder de 
vistas a estreita relação possível entre as atividades de aventura, a natureza e 
a educação ambiental, as atividades de aventura e a educação para o lazer, e 
as atividades de aventura e os benefícios à saúde. 
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Resumo: O propósito deste artigo é apresentar o trabalho com atividades 
lúdicas desenvolvido no P          E       : “G                T        
I    ”,                 D               E        F         U            
Estadual de Maringá, campus Maringá, em conjunto com a UNATI e 
PROCERE. Observou-se pelas experiências desenvolvidas e constatou-se a 
partir dos relatos dos idosos participantes do projeto que ao realizarem  
atividades lúdicas de característica gímnica os idosos estão mais inclinados a 
desenvolverem os aspectos socioafetivos e ao mesmo tempo, desenvolvem as 
capacidades físicas e funcionais, importantes nesta fase da vida. 

Palavras-chave: atividades lúdicas, ginástica, terceira idade. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante a vida adulta, com a exacerbação da produtividade do trabalho 
há o furto da apropriação e oportunidade de desenvolvimento das atividades 
lúdicas, recreativas e de lazer. Estudos, internacionais e brasileiros, mostram 
que a população idosa do mundo vem aumento significativamente, segundo 
dados do IBGE (2015) o número de pessoas com 90 anos ou mais em 2015 é 
de: Homens 0,08%, Mulheres 0,18%. Já em 2030 a projeção e de que Homens 
com 90 anos ou mais será de 0,18% e Mulheres 0,39%. Tendo como ponto de 
partida estudos como esse tem se tido uma preocupação muito maior com 
essa população e como proporcionar atividades que visam suprir suas 
necessidades.  

Após a constituição de 1988 e em 2003, com Estatuto do Idoso (Lei n. 
10.741) que é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o direito, com absoluta prioridade, 
entre outras as atividades culturais e de Lazer para os idosos passam a ser 
asseguradas e políticas públicas para esta população são desenvolvidas no 
Brasil, com o objetivo de valorizar o idoso e oportuniza-los a participação 
nestas atividades.  

A concepção de velhice pode variar de acordo com o período histórico, 
cultural e politico na Grécia antiga a velhice estava atrelada ao castigo e dessa 
mesma concepção partilhava o Egito, para Platão a velhice era, segundo 
Boccato e Franco (2014), sinônimo de liberdade. E na sociedade 
contemporânea tem-se um afastamento do envelhecimento buscando 
estratégias medicas e estéticas para retardar o processo. Tendo essa negação 
do envelhecimento essa população vem a cada dia ficando mais isolada e uma 
vez que, como afirma Vigotsky, o desenvolvimento do homem se da através 
das relações sociais espaços aonde esses sujeitos possam estar em contato 
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com outras pessoas e a partir disso se sentirem reinseridas e participantes da 
sociedade. 

As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos no projeto de Ginastica 
para a Terceira idade UEM/UNATI visam, entre outros fatores, propiciar aos 
participantes experiências lúdicas e recreativas por meio de brincadeiras 
cantadas, dança e jogos gímnicos, buscando resgatar cantigas e brincadeiras 
com o propósito de desenvolver as capacidades essencialmente humanas 
como a memória, a atenção, a percepção, capacidades físicas e funcionais 
como ritmo, agilidade, equilíbrio, resistência, entre outras e, as relações 
socioafetivas, relações estas fundamentais para os indivíduos idosos. 

O objetivo deste texto é relatar a experiência desenvolvida com idosos 
participantes do Projeto de Ginástica da UEM, na realização de atividades 
lúdicas, especialmente as brincadeiras gímnicas, danças e jogos. 
 
METODOLOGIA 
 
  Trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Estudos com abordagem 
qualitativa permitem descrever, analisar, compreender e classificar qualquer 
tipo de processo vivenciado por diferentes grupos sociais (Richardson, 1989). 
O processo aqui tomado como referência foi de desenvolvimento de atividades 
lúdicas com idosos participantes do projeto de Ginástica DEF, vinculado ao 
PROCERE – Programa do Centro de Referência do Envelhecimento da UEM 
durante o segundo semestre de 2014 e início de 2015. A observação 
sistemática das atividades, registradas em fichas de observação e de avaliação 
e o relato dos participantes após as atividades foram tomados como objeto de 
análise. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No decorrer do ano de 2014 e 2015 foram planejadas e desenvolvidas 
atividades lúdicas para os idosos participantes do projeto. Participaram do 
projeto 46 idosos na faixa etária de 60 a 85 anos, independentes e autônomos, 
a maioria mulheres. As aulas foram desenvolvidas duas vezes por semana 
durante 60 minutos, contemplando, entre outras atividades específicas, 
atividades lúdicas como: exercícios em pequenos e grandes grupos, 
brincadeiras de roda, circuitos, estafetas e, ainda, atividades de impacto, 
promovidas esporadicamente, cujo enfoque foi favorecer o desenvolvimento 
das relações socioafetivas, entre as quais: café matinal com atividades de 
integração; caminhada ecológica alternado com atividades em duplas; trios e 
grupos maiores e a escolha do nome do grupo; participação em campeonato 
de boliche; dança sênior; entre outras atividades.  
 Observamos a expectativa que os idosos criam ao se propor atividades 
desta natureza, a participação e a disposição para que se configure em um 
momento de integração e de interpelações sociais e o desejo de colaborar. 
Relatos dos idosos reafirmam o prazer e a alegria sentidos por eles durante 
estas atividades, tanto durante as aulas quanto nas atividades comemorativas 
e festivas Observamos também que estas atividades enriquecem as 
experiências corporais, cognitivas e afetivas e fortalecem a concepção e o 
sentido de grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As experiências desenvolvidas por meio das atividades lúdicas e de 
lazer para o grupo da Terceira Idade, participantes do Projeto de Ginástica 
PROCERE, demostraram ser enriquecedoras da cultura corporal dos idosos, 
ao mesmo tempo em que promoveram os laços de afetividade entre os 
participantes do grupo, em uma fase da vida em que, na maioria dos casos, 
são submetidos a condições desfavoráveis de relações sociais e afetivas, em 
face das concepções que norteiam as relações humanas na sociedade 
capitalista. Para além do direito assegurado, as atividades lúdicas, pelo seu 
potencial de desenvolver a subjetividade humana, as emoções e sentimentos 
como alegria e prazer, ao que se pode observar, devem estar presentes em 
programas direcionados aos idosos. 
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Resumo: O aumento nos anos adicionais de vida têm sido realidade na 
sociedade brasileira (VERAS, 2009). Logo, a busca pela prática de atividades 
físicas no lazer torna-se uma aliada no contexto de mudanças significativas na 
saúde dessa população. O presente estudo tem por objetivo descrever os 
benefícios e recomendações para a prática de atividade física no lazer de 
idosos. Caracteriza-se como uma revisão de literatura com análise qualitativa. 
Percebe-se que o lazer e o envelhecimento têm ganhado notoriedade no 
campo da investigação cientifica, contudo, ainda há poucos estudos que 
abordem a relação entre estes dois campos do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Atividade Física; Atividades de Lazer; Envelhecimento. 

 
 

INTRODUÇÃO  

O aumento nos anos adicionais de vida tem sido realidade na sociedade 
brasileira (VERAS, 2009). Assim, é possível notar na literatura o trato que os 
pesquisadores demográficos têm dado a esse fenômeno (CARVALHO; 
GARCIA, 2003; NESRI, 2008). Principalmente referentes às doenças crônicas 
não transmissívei   DCNT‟                                . Dessa forma, a 
melhoria na qualidade de vida dos idosos está ligada a diversos fatores, entre 
eles, o seu estilo de vida.  

Logo, a busca pela prática de atividades físicas no lazer torna-se uma 
aliada no contexto de mudanças significativas na saúde dessa população. Visto 
que, o lazer historicamente convencionou-se como um tempo livre de 
obrigações, responsável por um espirito prazeroso e desinteressado, trazendo 
resultados positivos nos aspectos físicos, além de proporcionar um vasto 
conhecimento cultural.  

 Assim, devido ao atual cenário vivenciado na sociedade brasileira de 
transformações demográficas, evidencia-se a necessidade de estudos que 
tratem de temas relevantes para a saúde, como a prática de atividades físicas 
e o lazer no envelhecimento, sendo essências na busca de melhoria do estilo 
de vida e consequentemente da qualidade de vida dos idosos. Dessa forma, o 
presente estudo tem por objetivo descrever benefícios e recomendações para 
a prática de atividade física no lazer de idosos. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura com 
análise qualitativa. A revisão de literatura é voltada para contextualização do 
problema, com intuito de apresentar hipóteses que fundamentam a pesquisa. A 
análise qualitativa, por sua vez, apresenta pressupostos que favorecem e 
direcionam a investigação da pesquisa. Além disso, esse tipo de pesquisa 
trabalha na perspectiva da contextualização do problema e de tudo que 
corresponde ao seu respeito (GIL, 2002).  

Dessa forma, a elaboração do presente estudo surgiu para responder ao 
seguinte problema: Quais os benefícios e recomendações para a prática de 
atividades físicas no lazer de idosos? Para tanto, foi realizada uma busca por 
artigos que descrevessem os benefícios da atividade física e sugerissem 
recomendações para uma prática exitosa e segura.  

Após a leitura do material levantado na revisão da literatura, foram 
divididas duas seções, a primeira referente aos benefícios da pratica de 
atividades físicas pelos idosos e a segunda referente as recomendações de 
atividades para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

RESULTADOS/DISCUSSÃO  

Com relação aos benefícios encontrados na literatura para a prática e 
permanência de idosos em atividades físicas, podem se considerar como os 
mais importantes os seguintes: 

Controle do nível de glicose (MATSUDO; MATSUDO, 1992). Estímulo 
para ativação de catecolaminas e melhoria na qualidade do sono (MOREIRA, 
2010). Melhoria no sistema cardiorrespiratório, flexibilidade, coordenação e 
equilíbrio (PACHECO NETO; LIMA, 2010). Melhoria da massa muscular, força 
e resistência (MOREIRA, 2010). Promove aumento do transporte de oxigênio 
para o cérebro (CUNHA JÚNIOR, 2008). Promoção e recuperação de funções 
orgânicas e musculares (MELLO; BAGNARA, 2011).  

Síntese e degradação de neurotransmissores, e ampliação da 
funcionalidade cognitiva (CUNHA JÚNIOR, 2008). Melhoria da saúde física e 
psíquica (COSTA et al, 2012). Prevenção da atrofia de músculos e articulações 
(NASCIMENTO et al, 2009). Previne a obesidade (PACHECO NETO; LIMA, 
2010). Mantém e promove a independência (MATSUDO; MATSUDO, 1992). 

Com relação às recomendações de atividades físicas para os idosos, 
foram encontradas no estudo de Takahashi e Tumelaro (2004) sugestões de 
atividades consideradas relevantes para a melhoria da qualidade de vida dos 
idosos, são elas: 

 
a) Recreativas: produzem endorfina e andrógeno responsáveis pela 
sensação de bem-estar e recuperação da autoestima. b) 
Sociabilização: grupo, com caráter lúdico. c) Moderadas e 
progressivas: preparam gradativamente o organismo para suportar 
estímulos cada vez mais fortes. Força com carga: para os músculos 
responsáveis por sustentação/postura, evitando cargas muito fortes e 
contrações isométricas. d) Resistência: reduzem as restrições no 
rendimento pessoal. Alongamento: ajudam no ganho de flexibilidade 
e de mobilidade. Relaxamento: diminuem as tensões musculares e 
mentais. 
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Contudo, apesar dos benefícios das atividades físicas no lazer de idosos 
evidenciados na literatura, está prática deve permanecer em consonância com 
às restrições e cuidados para que seja segura e prazerosa. 

CONCLUSÃO 

Ao analisar a literatura percebe-se que o lazer e o envelhecimento têm 
ganhado notoriedade no campo da investigação cientifica, contudo, ainda há 
poucos estudos que abordem a relação entre estes dois campos do 
conhecimento, o que faz com que haja uma necessidade de investigação mais 
detalhada. Principalmente, pelo fato de que na terceira idade os indivíduos têm 
um tempo livre das obrigações do trabalho e a possibilidade de descansar, isto 
é, o lazer implicitamente torna-se mais evidente, uma vez em que a 
rigorosidade do comprimento de horários torna-se mais amena na velhice.  

Conclui-se então, que fica cada vez mais evidente que estas atividades 
                                             “                                
ativo no envelhecimento, sendo considerada determinante na manutenção, 
promoção e recuperação de funções orgânicas e musculares, além de muitos 
                 ”  MELLO; BAGNARA,        

REFERÊNCIAS  

CARVALHO, J.A.M; GARCIA, R.A. O envelhecimento da população brasileira: 
um enfoque demográfico. Caderno de Saúde Pública. v. 19, n. 3, p. 725-733, 
2003. 

COSTA, L.M. et al. Importância da atividade física para a terceira idade. 
Revista Digital EF y Deportes, Buenos Aires, ano 17, n.170, jul. 2012.  

CUNHA JUNIOR, C.F.F. A história dos programas de atividades físicas para 
pessoas idosas no Brasil: um diálogo com Pedro Barros Silva. Revista Digital 
EF y Deportes, Buenos Aires, ano 13, n.120, mai. 2008.  

MATSUDO, S.M.; MATSUDO, V.K.R. Prescrição de exercícios e benefícios da 
atividade física na terceira idade. Revista Brasileira de Ciências e 
Movimento. São Caetano do Sul, v. 05, n. 04, p. 19-30, 1992. 

MELLO, R.G.; BAGNARA, I.C. A importância de atividades físicas recreativas 
adaptadas para grupos de terceira idade. Revista Digital EF y Deportes, 
Buenos Aires, ano 16, n.155, abr. 2011. 

MOREIRA, R.M. Contribuições da atividade física para o processo de 
envelhecimento saudável. Revista Digital EF y Deportes. Buenos Aires, ano 
15, n.150, nov. 2010.  

NASCIMENTO, B.P. et al. Melhoria da qualidade de vida e nível de atividade 
física dos idosos. Revista Digital EF y Deportes, Buenos Aires, ano 14, n.131, 
abr. 2009. 

NESRI, F. O envelhecimento populacional no Brasil. Einstein. 6 (Supl. 1):S4-
S6, 2008. 

PACHECO NETO, A. C.; LIMA, J. B. Os benefícios proporcionados pela 
atividade física em idosos. Revista Digital EF y Deportes, Buenos Aires, ano 
12, n.118, mar. 2008.  



23 
 

 
 

TAKAHASHI, S.R.S.; TUMELERO, S. Benefícios da atividade física na melhor 
idade. Revista Digital EF y Deportes, Buenos Aires, ano 10, n.74, jul. 2004.  

VERAS, Renato. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, 
desafios e inovações. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 3, p.548-55, 
Jun. de 2009.  



24 
 

 
 

BRINQUEDOTECAS EM UNIVERSIDADES E SUAS 
DIFERENTES FUNÇÕES 

 
Prof. Dra. Ercilia Maria Angeli Teixeira de Paula – erciliaangeli@yahoo.com.br  

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
Lucas Tagliari da Silva – lu.cas.ts@hotmail.com  

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
 

Categoria: Graduação 
 

Resumo: As brinquedotecas em universidades são espaços recentes no Brasil, 
em relação promoção do lúdico para crianças, e formação de educadores e/ou 
brinquedistas para atuarem nesses contextos. As brinquedotecas também são 
alternativas criadas para as crianças brincarem em um lugar protegido e ter 
acesso a diferentes brinquedos. Nas universidades, as brinquedotecas têm a 
função de atender as escolas e comunidades, assim como espaços de 
formação de educadores e brinquedistas. Os objetivos deste trabalho foram: 
realizar revisão bibliográfica dos estudos que abordam a questão das 
brinquedotecas nas universidades, analisar quais as universidades que têm 
brinquedotecas no Brasil, verificar quais as funções destas brinquedotecas e 
analisar as características dessas brinquedotecas. A metodologia deste 
trabalho foi pesquisa qualitativa, de cunho teórico e os procedimentos 
metodológicos foi à revisão bibliográfica. Analisamos nesse trabalho o papel 
das brinquedotecas nas universidades e suas contribuições para a formação 
dos estudantes e das crianças que as frequentam.  
 
Palavras-chave: Brinquedoteca em Universidade, Crianças, Formação de 
Professores. 
 
  
INTRODUÇÃO 
 

Entendemos que a infância e adolescência são etapas de fundamental 
importância para o desenvolvimento do ser humano. É nessa fase que se 
aprende a construir relações com outras pessoas por meio das interações 
estabelecidas no convívio familiar, na escola e em diferentes ambientes. É por 
meio das brincadeiras nas ruas, das brincadeiras nas escolas e em tantos 
outros lugares, que a criança e o adolescente aprendem a viver em sociedade 
e construírem conhecimentos. 

Sendo assim, é necessário que exista uma preocupação com essas 
fases. No entanto, essa preocupação pode ter acarretado, ao longo da história, 
grandes cerceamentos no que diz respeito ao protagonismo da criança e do 
adolescente na sociedade. Como nos afirma Cruz (2004), ao descrever sobre a 
condição das crianças, ele observa que as mesmas não eram consultadas 
sobre o que desejavam e esperavam enquanto crianças na sociedade.  

Compreendemos, portanto que, para fazer valer o protagonismo da 
criança na sociedade, devemos valorizar o que de fato a torna criança e a faz 
presente na sociedade que é o brincar. De acordo com Machado (1994, p.21):  
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“O                                          ”         
brincadeiras que a criança que se expressa, vive sua cultura e 
a reproduz. Brincar significa estar criativamente no mundo, 
estar em diálogo com o outro, com a natureza, com o social. 
Pois, experimentando a atividade lúdica a criança representa, 
cria, recria e se envolve nas complexas relações sociais de sua 
cultura. A infância é parte fundamental da sociedade e a 
criança é um cidadão ao brincar, pois está cumprindo seu 
papel social. 

  
Temos percebido o quanto é recorrente a preocupação das 

universidades com a fase da infância e adolescência. Tendo a infância e a 
adolescência o lúdico como seu elemento mais central, compreendemos que a 
brinquedoteca é um universo ímpar no tocante a pesquisa e a intervenção junto 
às crianças e os adolescentes, bem como uma extensão do saber formal, pois 
as crianças e os adolescentes que entram em contato, por diferentes motivos 
com a brinquedoteca, ampliam o seu desenvolvimento em vários aspectos.  

O objetivo central deste estudo é explicitar as diferentes funções das 
brinquedotecas em universidades, e a contribuição para a criança e o 
adolescente.  

 
METODOLOGIA 
 

Para a realização do estudo, fizemos um levantamento no site do 
Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos (LABRIMP) da 
Universidade de São Paulo (USP) e estudos bibliográficos sobre atuação nas 
brinquedotecas em universidades. As atividades tiveram início com um 
levantamento bibliográfico e na internet, sobre as produções e publicações a 
respeito da temática. Após levantamento e seleção de materiais, foram 
realizadas leituras de artigos e capítulos de livros, cujo intuito foi adquirir 
conhecimento sobre o assunto proposto no projeto.  

Ao concluir esta primeira etapa, iniciamos as analises dos dados para 
quantificar quantas brinquedotecas em universidades existem em nosso país. 
Nesta segunda etapa, buscamos informações no site do Laboratório de 
Brinquedos e Materiais Pedagógicos (LABRIMP) da Universidade de São 
Paulo (USP) cujo intuito foi adquirir conhecimento das brinquedotecas 
existentes no Brasil. 

 
Brinquedoteca em universidades um campo propício para estudos e 
discussões acerca do brincar 

Ao estudarmos a temática brinquedotecas, buscamos compreender 
primeiramente que a mesma está inserida em vários contextos, como nas 
escolas, hospitais, comunidades ou bairros. Todavia, acreditamos que o 
universo da brinquedoteca em universidades com suas diferentes funções é 
um campo propício para estudos e discussões acerca do brincar, visto que 
dentro das universidades podemos trabalhar com o ensino, a pesquisa e a 
extensão. 

De acordo com Friedmann (1998) podemos diagnosticar, por meio de 
estudos e análises de documentos que, no decorrer do século, o brincar sofreu 
grandes mudanças principalmente nos grandes centros urbanos, não só em 
nosso país como em outros países. Dentre as inúmeras causas significativas 
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para tais transformações no brincar em nossa sociedade durante esse século, 
em especial nas grandes cidades.  

De acordo com Kishimoto (1998) o Brasil e a África do Sul são países 
que figuram entre os primeiros a instalarem brinquedotecas dentro das 
universidades na busca de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos 
para o trato com a comunidade tanto interna como externa das universidades. 
Portanto, as brinquedotecas dentro das universidades devem ser encaradas 
como um espaço de aprendizagem, tal como uma sala de aula da 
universidade, visto que os acadêmicos podem estar inseridos dentro desses 
espaços, com o intuito de apenas observar como são desenvolvidas as 
atividades, como também desenvolver atividades para intervir no espaço e 
aperfeiçoar-se profissionalmente. 

Em cada instituição universitária, as brinquedotecas assumem 
características diversas, tanto na elaboração das atividades, como na formação 
dos brinquedistas. Esses aspectos também são decorrentes do curso nos quais 
as brinquedotecas estão inseridas dentro de cada instituição universitária. Em 
meio a nossa revisão de literatura, encontramos áreas recorrentes como a 
Psicologia, Pedagogia, Terapia – Ocupacional, Educação Física, também 
encontramos na área da Física. 

Percebemos com isso que, nos cursos de Pedagogia, as concepções 
sobre o brincar estão voltadas para brincadeiras livres, jogos de faz de conta, 
brincadeiras com fantasias e contação de histórias infantis. Nos cursos de 
Educação Física, as brincadeiras estão voltadas para jogos, atividades 
interativas e que trabalhem com os movimentos. Nas brinquedotecas dos 
cursos de Terapia Ocupacional e Psicologia são consideradas brinquedotecas 
terapêuticas, pois têm como objetivo analisar os comportamentos das crianças 
através das brincadeiras. Já na brinquedoteca do curso de Física o objetivo era 
o ensino dos conceitos básicos da área em questão por meio de brinquedos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    
Diagnosticamos que as brinquedotecas em universidades além de 

garantir uma formação de qualidade, têm proporcionado para inúmeras 
crianças e adolescentes a garantia do direito de brincar, que em muitos 
momentos lhe é tirada devido as condições sociais na qual os mesmos estão 
expostos, sendo assim, entendemos que as brinquedotecas em seus diferentes 
locais e com suas diferentes funções, em especial nas universidades, têm 
contribuído para a defesa do direito do brincar para as crianças e adolescentes. 
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Resumo: O Sesc – Serviço Social do Comércio – desenvolve uma ação de 
educação não-formal e permanente com o objetivo de valorizar as pessoas ao 
estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato com expressões e 
modos diversos de pensar, agir e sentir. D                                    
                         ,             espaços que foram concebidos para 
além de apenas a diversão. O Parque Lúdico une aspectos de educação e arte 
à necessidade de expressão físico-corporal da criança, além de incentivar a 
participação coletiva e estimular a sociabilidade entre gerações. Assim, dois 
anos após a inauguração do Sesc Itaquera em 1992, foram abertos os dois 
primeiros espaços lúdicos Orquestra Mágica e Bichos Da Mata e em 1998 foi 
inaugurado o Espaço de Aventuras. Pensando nos parques enquanto 
equipamentos de lazer autogeridos, não havia até então a necessidade de 
mediação educativa no espaço. Porém, foi observado ao longo dos anos um 
grande número de frequentadores que buscavam visitações orientadas, o que 
levou a equipe técnica do Sesc Itaquera a contratar, no ano de 2011, 
educadores com um novo perfil de trabalho a ser desenvolvido. Após estas 
contratações, estes profissionais iniciaram a elaboração de uma metodologia 
para desenvolver atividades educativas nesses espaços. Para construção 
desta nova forma de atuação, o perfil do público teve papel fundamental. 
Durante a semana os parques tem a frequência em maior número de escolares 
da faixa dos quatro aos doze anos de idade, enquanto que nos finais de 
semana o público se apresenta mais heterogêneo, com predominância de 
famílias. A metodologia construída teve como fundamentação o jogo do faz de 
conta, no qual os educadores criam e recriam histórias e personagens 
inspirados na literatura, filmes e em mitos e lendas que favorecem um 
ambiente misterioso e desafiador para a exploração do Parque Lúdico, 
potencializando a ampliação do repertório motor e sociocultural, por meio de 
outras vivências. Essa metodologia permeou o desenvolvimento das seguintes 
atividades: Ação nos Parques, Expedição Lúdica e Gincana Lúdica. A Ação 
nos Parques se caracteriza como uma ação educativa pontual, pois possibilita 
a integração dos visitantes com o ambiente e com as outras pessoas ao redor. 
Além disso, também desperta a curiosidade, estimulando o imaginário do 
público para com os brinquedos no espaço. Na Expedição Lúdica, as crianças 
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percorrem os três equipamentos do Parque Lúdico: a Orquestra Mágica, o 
Bichos da Mata e o Espaço de Aventuras. Nesta atividade, para cada parque 
há uma ou mais histórias que são planejadas, mas ao mesmo tempo 
improvisadas a depender da faixa etária e interesse do grupo. Já a Gincana 
Lúdica, tem como objetivo a exploração do espaço através do desenvolvimento 
de uma atividade lúdica dirigida, que incentiva o público a experimentar a 
instalação e conhecer o ambiente no qual está inserido. A partir dessa 
descrição, o trabalho tem como objetivo apresentar e discutir a metodologia 
construída por esses educadores e a prática do seu desenvolvimento. 

Palavras-chave: Ludicidade; Mediação educativa; Metodologia. 
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Categoria: Graduação  
 

Resumo: O rapel consiste na utilização de técnicas verticais, as quais são 
utilizadas em escaladas, obstáculos naturais, penhascos, resgates entre 
outros. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo: investigar os riscos 
que o rapel pode oferecer a integridade física do praticante. Para isto, o 
delineamento metodológico utilizado, está assegurado na revisão bibliográfica. 
Após o levantamento dos dados, pode-se constatar que o praticante está 
sujeito a quedas, contaminações por bactérias e em raros casos rabdomiólise. 
Para controlar os riscos da modalidade, o praticante necessita treinar, dominar 
algumas técnicas de segurança, saber de suas limitações físicas, conhecer a 
localidade e saber utilizar os equipamentos. Portanto, há necessidade de que o 
praticante conheça as regulamentações da modalidade e empresas 
especializadas, além da regulamentação por meio dos órgãos competentes. 
 
Palavras-chave: Controle de Risco; Descida a Rappel; Natureza. 

 

INTRODUÇÃO 

   O rapel é a utilização de técnicas verticais, utilizadas para vencer 
obstáculos naturais, montanhas, cachoeiras, penhascos, além de servir, para a 
prática de escalada, resgates, entre outros (NAZARI, 2004).  

Desta forma, a prática pode ocasionar uma circunstância de perigo. 
Segundo Silva e Freitas (2010), a prática de esportes na natureza possibilita o 
risco imaginário regado de doses de emoções.  

Com o aumento da prática do rapel, relatar as causas dos acidentes e 
precauções dos praticantes durante a atividade, pode vir a ser alternativa de 
orientação para aquelas pessoas que são profissionais dos esportes de 
aventura além, dos simpatizantes da modalidade. Assim, o objetivo do 
presente estudo consiste em: investigar os riscos que o rapel pode oferecer a 
integridade física do praticante.  
 
METODOLOGIA 
 

O presente estudo apresenta-se como uma revisão de literatura, que 
surgiu a partir do seguinte questionamento: Quais os tipos de riscos que o 
rapel pode ocasionar em seus praticantes, e como estes, podem fazer para 
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lidar com o problema. Assim, buscou-se em bases de dados eletrônicas artigos 
que analisassem o rapel e os riscos provenientes dessa prática.  

O levantamento dos dados ocorreu entre os meses fevereiro e abril de 
2015. Como critério para a busca dos artigos foram utilizados cruzamentos dos 
seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Descida a Rapel; 
Montanhismo, Risco, e Natureza. Os artigos selecionados tiveram como critério 
de inclusão: estudos originais, indexados em periódicos, teses, dissertações e 
publicados entre os anos 2000 a 2014. Foram excluídas resenhas e notas 
científicas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dentre os estudos pesquisados, foram analisados os Anais do 
Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA), artigos que tratam dos 
riscos ao praticante do rapel e capítulos de livros. Demais estudos foram 
encontrados, porém, não se adequaram aos critérios de inclusão e também 
não correspondiam aos descritores utilizados no estudo. 

Desta forma, os riscos que se apresentam aos praticantes de rapel são: 
queda, possibilidade de chuva (PEREIRA, 2009), riscos epidemiológicos como: 
doenças causadas por bactérias e parasitas, além, de edema cerebral e edema 
pulmonar que podem ser ocasionados pela altitude (SILVA e FREITAS, 2010). 

Contudo, Botton et al. (2011) relata a presença da Rabdomiólise em 
atletas que praticam atividade física extenuante como trekking e rapel  
ocorrendo necrose muscular, liberação de conteúdo intracelular, como 
mioglobina e creatinoquinase fazendo com que a demanda energética 
necessária exceda a demanda energética corporal.  

Como controle de risco, Pereira (2009) afirma que treinamento, 
experiência, técnicas de segurança, capacidade física, informações sobre a 
via, utilização dos equipamentos e a análise meteorológica são essenciais.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
     Após o delineamento do estudo, constatou-se que os praticantes podem 
se envolver em riscos oferecidos pela natureza ou por falha humana. Desta 
forma, para a prática de tal atividade, é necessário frisar a importância da 
utilização de equipamentos de segurança, que sejam de boa qualidade na 
qual, os profissionais que executem a ação, detenham o conhecimento e 
formação adequada na área. 

Para isto, é necessário que o interessado em praticar o rapel, pesquise e 
consulte empresas especializadas, regulamentadas em órgãos competentes, 
que administram e fiscalizam os locais apropriados para a modalidade, onde o 
praticante tenha mais segurança durante a prática da referida modalidade. 
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Resumo: O presente ensaio aborda questões das diferentes facetas da 
educação física para/pelo lazer, enquanto instrumento educacional. Tendo 
como objetivo apropriar-se dos conceitos atribuídos ao lazer, bem como, refletir 
acerca da cronologia histórica da educação física e sua relação com o lazer. A 
abordagem do estudo se fez a partir de um estudo bibliográfico através de 
meios eletrônicos e impressos. Ao findar a pesquisa, obteve-se como primeiras 
considerações a possibilidade da existência do "lazer" desde os primeiros 
movimentos da construção histórica da educação física, estando atrelado às 
principais características de cada época. Considera-se ainda a construção da 
terminologia lazer a partir do contexto histórico, social e ou cultural em que se 
está inserido. 

Palavras-chave: Lazer; Educação Física; Atuação. 

 

INTRODUÇÃO 

O lazer esta presente na educação física desde os primórdios. Seguindo 
uma ordem cronológica, tem-se a presença do lazer desde o período higienista 
até os dias atuais. Inicialmente considerado um instrumento mantenedor da 
saúde dos trabalhadores, com o passar dos tempos, torna-se a ocupação do 
tempo livre do sujeito, apropriando-se das esferas sociais e culturais. 

Assim, a compreensão do lazer só se torna possível quando inserido em 
um contexto. Em relação ao contexto social, o lazer é "instrumento" de 
expressão, significação e re-significação de vivencias, representando a 
possibilidade de questionamento e resistência à ordem social, favorecendo a 
aprendizagem, estímulo à criatividade, reflexão crítica nas mais diferentes 
faixas etárias e classes sociais, tornando-se um dos fatores para a melhoria da 
qualidade de vida dos sujeitos (ISAYAMA, 2002). 

Contudo, o lazer na atualidade encontra-se consolidado na área da 
Educação Física, possuindo um aspecto educativo duplo - educar-se pelo lazer 
e educar-se para o lazer. É nesta perspectiva que surgem lacunas atreladas ao 
ensinar "para" e ensinar "pelo", indagações simples, mas, com complexidade 
em suas respostas, a exemplo do como utilizar-se do lazer (ocupação do 
tempo disponível) como recurso educativo em espaços abertos e de convívio 
social dos sujeitos? 

Na tentativa de responder tal lacuna, o objetivo deste ensaio consiste 
em apropriar-se dos conceitos e reflexões do lazer e relacioná-los a cronologia 
histórica da educação física em suas diferentes áreas de atuação. Para tal, fez- 
se uso da pesquisa bibliográfica. 
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O DUPLO ASPECTO EDUCATIVO DO LAZER 
 

O lazer pode ser considerado um veículo de educação, aflorando 
elementos fundamentais, a exemplo da formação crítica e humanizante. 
Conforme constatado por Marcellino (1987, p. 58) o lazer é privilegiado de 
educação. Para sua fluência torna-se necessário o aprendizado, estímulo e a 
possibilidade de transgressão de um nível simples a um mais complexo, "com 
espírito crítico, na prática ou na observação". 

Desse modo, torna-se necessário compreender o lazer enquanto 
tempo/espaço de vivências lúdicas, realizações pessoais, o conjunto de 
expressões do indivíduo em seus diversos sentimentos (alegria/tristeza, 
euforia/desânimo, limitações/potencialidades), a ponto de educar-se durante o 
desenvolvimento das experiências de lazer. 

O lazer ao ser entendido como tempo livre é uma apropriação da cultura 
industrial, mas, com características ligadas ao trabalho, formando um par 
dialético na qual um se contrapõe ao outro, ao mesmo tempo em que suas 
existências são decorrentes um do outro. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Frente as primeiras considerações acerca do lazer, este ensaio 
possibilitou a compreensão dos distintos conceitos terminológicos atribuídos ao 
momento de lazer do sujeito, ora "tempo livre", ora "tempo disponível" ou até 
mesmo "tempo ocioso", não distante a esses termos, também apresenta-se a 
complexidade e buscas de avanço na compreensão da educação para/pelo 
lazer. 

Autores que discutem as questões do lazer (embora não apresentados 
neste estudo) fomentam as diferentes relações e facetas tanto no Brasil quanto 
na América Latina, todavia, o lazer ainda pode ser considerado uma 
apropriação da cultura industrial, se configurando nos mais diversos contextos 
(social, político, econômico, educacional, entre outros). 

Desta forma, o estudo compreende que o lazer só se faz a partir da 
inserção de um contexto, com presença marcante na cultura, propiciadora de 
vivencias diferenciadas e voltadas principalmente aos anseios dos próprios 
sujeitos. 
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Resumo: Este estudo tem por objetivo apresentar um panorama da distribuição 
dos equipamentos físicos esportivos de lazer na cidade de Barra-do-Garças. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória que identificou uma 
distribuição desigualitária dos equipamentos físicos esportivos de lazer. 
 
Palavras-chave: Equipamentos de lazer; políticas públicas; Município. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Este ensaio é resultado de uma análise acerca dos equipamentos físicos 
esportivos de lazer existentes na cidade de Barra do Garças - MT. O estudo se 
torna relevante na medida em que analisa a má distribuição e conservação 
desses espaços e equipamentos em nosso Município dando suporte para que 
o poder público possa planejar e programar políticas públicas mais efetivas no 
que diz respeito à distribuição dos equipamentos físicos esportivos de lazer na 
cidade. O lazer passou a ser fruto de estudo a partir do séc. XVIII como 
advento da Revolução Industrial, que mantinha uma grande concentração de 
pessoas trabalhando por várias horas, gerando grande quantidade de 
estresses e por consequência desses acontecimentos começou-se a reivindicar 
por tempos de descanso, como por exemplo, finais de semana remunerados e 
direito a férias, entre outros. Com a aquisição destes direitos, surgiu o tempo 
livre e a necessidade de criar espaços de lazer. Esses espaços são de grande 
importância, pois segundo Santini (1993), é possível se exercer atividades de 
lazer sem um equipamento, mas não é possível o lazer sem a existência de um 
espaço, para suprir esse tempo disponível. 

Marcellino et al. (2007,p.16), diz  que “se a questão for colocada em 
termos de vida diária da maioria da população, não há como fugir do fato: o 
espaço para o lazer é o espaço urbano”. Mesmo aquelas regiões que contam 
com um razoável número desses equipamentos, nem sempre têm seu uso 
otimizado, seja pela falta de conhecimento do dos moradores ou pela falta de 
divulgação. (MARCELLINO et al.,2007). Estes equipamentos quando 
existentes, na grande maioria, são feitos e mantidos com investimentos da 
iniciativa privada. Com essa escassez de equipamentos e espaços públicos de 
lazer as pessoas cada vez mais ficam isoladas e acabam gastando seu tempo 
disponível no ambiente doméstico. 
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METODOLOGIA 
 

Esse trabalho foi realizado por meio de uma combinação de 
levantamentos bibliográficos e estudo de campo de forma descritiva. Para que 
fosse possível este levantamento o município foi dividido em quatro partes 
sendo região sul, leste, norte e oeste, como forma de melhor verificar a 
distribuição desses espaços e equipamentos públicos de lazer físicos 
esportivos. A pesquisa de campo foi realizada através de observações 
sistemáticas registradas em diário de campo e registro fotográfico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o levantamento realizado nas quatro regiões do 
município de Barra do Garças-MT, foram encontrados sessenta e sete bairros, 
em que somente treze apresentam algum equipamento público de lazer físico 
esportivo, dentre estes equipamentos foi encontrado uma Vila Olímpica, dois 
ginásios poliesportivos (um deles interditado), duas quadras de areia, quatro 
quadras poliesportivos sendo uma delas em total abandono “sucatead ”, 
somente uma apresentando cobertura, três campos gramados, quatro 
playgrounds, sendo três em péssimo estado de conservação, uma pista para 
caminhada ao lado do ginásio, seis conjuntos de barra paralelas dentre elas 
três enferrujadas, duas rampas de skate e doze ATIs (Academia para terceira 
idade). Na tabela a seguir, ilustra de uma forma geral a distribuição e o que foi 
encontrado de equipamentos públicos físicos esportivos de lazer em cada 
região de acordo com os dados coletados. 

 

Tabela 01: Distribuição dos equipamentos públicos de lazer físico esportivo por regiões. 

Regiões\ equipamentos Sul  Leste  Norte  Oeste 

ATI 02  03  03  04 

Pista deskate 01  01      

Conjunto de Barras 

Paralelas 
05     01    

Pista de caminhada 01        

Playground 02  01  01    

Campo gramado 01       02 

Quadra poliesportiva    03     01 

Quadra de areia 01  01      

Vila olímpica       01 

Ginásio de esporte 01     01    

Total 14  09  06  08 

 

A partir do levantamento de campo, podemos verificar na tabela, que há 
uma concentração dos equipamentos na região sul que corresponde os bairros 
centrais de Barra do Garças. Com a centralização desses equipamentos a 
população periférica, mais carente ou as que não dispõem de um equipamento 
público físico esportivo de lazer em seus bairros, ficam privadas desses 
momentos de lazer, uma vez que têm que dispor de tempo e investimento extra 
no orçamento familiar para pagar o transporte e ter acesso ao mesmo. Outra 
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questão observada é a falta de conhecimento da comunidade em relação aos 
equipamentos e espaços e consequentemente dos seus direitos ao acesso. 
Existe uma distribuição desigualitária dos equipamentos públicos físicos 
esportivos por bairros, pois dos 13 bairros que apresentam equipamentos de 
lazer, sete possuem somente um equipamento de lazer, ficando um grande 
número de bairros sem ter algum espaço ou equipamento público físico 
esportivo de lazer.  

Os bairros que apresentam algum equipamento público de lazer, a 
grande maioria fica exporto ao sol e a chuva, ficando restrito ou só somente no 
período da manhã e finais de tarde. Como consequência desta exposição, às 
intempéries, alguns equipamentos apresentam ferrugens e até mesmo faltam 
partes em sua estrutura. Identificou-se que são os próprios moradores que 
cuidam dos equipamentos, procurando mantê-los bem conservados. Para 
Marcellino, Barbosa e Mariano (2006), “iniciativas particulares vêm sendo 
tomadas e devem merecer apoio, mas o poder público não pode ficar ausente. 
  6 ”  N  entendimento de Silva  et al. (2009), esses espaços e equipamentos 
quando conservados e mantidos contribuem de forma expressiva para vivência 
da sociedade, despertando um interesse da população na utilização dos 
mesmos. Para Marcellino et al. (2007, p.24), “mesmo aquelas cidades que 
contam com um razoável número desses equipamentos nem sempre têm seu 
uso otimizado”. Tornando-se meramente um lugar de passagem para os 
pedestres, ao invés de um lugar de descanso, contemplação e entretenimento. 
Diante disso, torna-se necessário cada vez mais às reivindicações da 
sociedade, as quais são importantes para a busca da manutenção, construção 
e melhoramento dos espaços para as comunidades. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há um acúmulo de equipamentos de lazer na região central da cidade. 
Neste caso é fundamental que a Prefeitura Municipal disponha mais atenção 
para o planejamento dos espaços e equipamentos físicos esportivos de lazer 
através de políticas públicas que beneficiem toda a comunidade. Acredito que 
com o conhecimento dos dados apresentados pode ser de grande importância 
e utilidade para a elaboração de políticas mais efetivas e justas. 
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Resumo: A presente pesquisa teve como intuito analisar a estrutura 
administrativa e financeira destinada ao lazer no município de Itapetinga/BA. 
Enquanto procedimento metodológico trata-se de uma pesquisa exploratória de 
abordagem qualitativa. Logo, para a coleta de dados utilizou-se a análise 
documental e aplicação de questionário junto aos gestores locais. Nesta 
perspectiva, os resultados apontaram que as estruturas vigentes não atendem 
a demanda populacional existente bem como não minimizam as barreiras 
sociais, necessitando assim, de aumento na alocação de recursos para o 
fomento de ações ligadas a tal fenômeno, além da implantação de órgãos 
relacionados à questão. Sendo assim, evidenciou-se que a estrutura 
administrativa e financeira destinada ao lazer de Itapetinga/BA se apresentam 
de maneira verticalizada e focal.  

Palavras-chave: Politica Pública; Lazer; Itapetinga. 

 

INTRODUÇÃO 

 O M             E          B     ,              4            “I 
C           N           E      ”                                      
participativa no processo de planejamento das políticas públicas do fenômeno 
em questão. Este evento, contou com a participação de diversos setores do 
seguimento esportivo e de lazer. Logo, tal encontro resultou na criação de um 
              ,                     “P        N           E            L    ”  
Dois anos depois, em maio de 2006, realizou-     “II C           N           
E      ”,                    “S       N           E         L    ”,            
base alguns eixos, entre eles: a política nacional de estrutura e o 
financiamento. Ao mesmo tempo, Starepravo (2011, p. 76) cita que a produção 
científica sobre políticas públicas de esporte e lazer no Brasil tem uma história 
relativamente curta. Desta forma, partindo da premissa que os aspectos legais 
por si só não garantem a efetivação de uma determinada ação em âmbito local, 
eis que surge a seguinte questão: até que ponto as políticas públicas de lazer 
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implantadas no município de Itapetinga/BA, entre os anos de 2007 à 2014, 
foram efetivamente baseadas nas recomendações estabelecidas em âmbito 
nacional acerca desta matéria? Assim, o presente estudo faz parte de uma 
pesquisa realizada no grupo de estudos em gestão do esporte e lazer da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  

METODOLOGIA 

Enquanto procedimento metodológico trata-se de uma pesquisa 
exploratória com abordagem qualitativa (GIL, 2010), a qual busca compreender 
os meandros da atuação do poder público no período investigado. Para tal, 
foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: questionários junto aos 
gestores públicos esportivos e análise documental. As fontes coletadas foram 
categorizadas e sua interpretação deu-se a partir da análise crítica de seu 
conteúdo buscando identificar os sentidos e significados, a fim de relacioná-los 
com os aspectos apontados no referencial teórico, o qual se encontra 
fundamentado, entre outros autores, na teoria do campo esportivo 
desenvolvida pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu (1983) bem como nos 
estudos realizados por Fernando Mezzadri e Fernando Starepravo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados encontrados na pesquisa apontam que na estrutura 
administrativa destinada ao lazer no município investigado, existe apenas um 
setor responsável pelo planejamento, execução e avaliação das políticas 
relacionadas ao fenômeno em questão. Possivelmente, tal ação estaria 
correlacionada a disputas dos campos existentes na administração pública 
 BOURDIEU,  983   D          , S            7,                 : “   
ações e os programas a serem elaborados devem ter considerações políticas 
intersetoriais, pontuando uma necessidade de estabelecimento de parceria 
c                            ”  A             , S         ; S    ; M      
J       ,     34             : “                                                 
mais visível de todo processo desenvolvido em espaço social específico, que 
comporta disputas, relações, alianças, decisões estratégicas e também não 
          ”  N           ,                  estrutura financeira destinada ao 
lazer constatou-se um número reduzido de recursos financeiros atribuídos a 
pasta, comparando com outros setores do governo. Além disso, tal recurso 
serve basicamente para o pagamento de funcionários e manutenção da 
entidade. Logo, Silva; Abreu (2013, p. 172) apontam para a necessidade de 
entender tal fenômeno, enquanto política pública de estado. Portanto, baseado 
em Mezzadri (2011), tal política se caracteriza como: emergencial, focalizada e 
distributiva. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estrutura administrativa e financeira destinada ao lazer de 
Itapetinga/BA se apresentam de maneira verticalizada e focal. Logo, a falta de 
solidez destes dois elementos refletem diretamente na materialização do lazer 
enquanto direito social, no que diz respeito a comunidade local. Todavia, 
necessita-se de outras investigações para aprofundamento sobre a temática. 
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Resumo: O lazer é um dos instrumentos da educação social, pois por meio 
dele a ação educativa pode fomentar nos sujeitos participantes da educação 
social o interesse, a disponibilidade em conhecer, a criatividade para aprender 
e produzir conhecimento e ainda ter acesso aos seus direitos. Este texto 
objetiva apresentar uma ação da educação social que tem o brincar como meio 
para se discutir e promover os direitos das crianças e adolescentes. Esta ação 
se dá no contexto da região pantaneira, mais especificamente com as 
         “                  ”                                            
proposta metodológica. A ação apresentada tem como resultado possibilitar, 
em cada intervenção, com as crianças, o acesso aos seus direitos, entre eles, 
o direito à educação e ao lazer.  

Palavras-chave: Educação Social; Lazer; Brincar. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é apresentar a ação da educação social, que tem 
o brincar como meio para se discutir e promover os direitos das crianças e 
adolescentes. Para se alcançar este escopo é necessário esclarecer o que 
entendemos por educação social, por lazer e ainda o contexto em que se 
realiza este trabalho.  

A educação social é uma prática educativa que se apresenta em 
diferentes contextos e tem como foco, principalmente, as crianças e 
adolescentes com direitos violados. O discurso da educação social se volta 
para a justiça social, os direitos humanos e a participação social como 
princípios básicos para a formação dos sujeitos (NUÑEZ, 1999).  

Neste sentido a ação da educação social se faz efetiva, legítima e 
necessária no processo de formação das crianças e adolescentes, pois há a 
necessidade de se aprender para além do que a escola tem ensinado, é 
                               “        ”                               
conhecimentos (Freire, 1987).  

No exercício de promover esta tarefa, entendemos o lazer, também, 
como um objeto da educação social, pois atua como um instrumento que pode 
se apresentar em diferentes experiências, práticas educativas e culturais, como 
por exemplo, no brincar. Sendo assim, a brincadeira enquanto prática cultural é 
uma categoria que pode ser entendida como experiência de lazer (GOMES, 
2004).  

A ação que apresentamos é uma práxis que tem o brincar como 
estratégia pedagógica e se realiza no contexto pantaneiro do Brasil, mais 
                    “                  ”,                               
parte de uma das comunidades ribeirinhas da cidade de Corumbá – MS e são 
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participantes de uma proposta de educação social em parceria com a UFMS, 
com o Projeto ACAIA, com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua e outros grupos sociais. Esta ação tem por objetivo brincar de maneira 
orientada com as crianças das águas para a promoção e garantia dos direitos 
destes meninos e meninas na cidade de Corumbá.  

 
METODOLOGIA 
 

A ação educativa apresentada tem o discurso e a práxis freireana como 
proposta metodológica, ou seja, considera os diferentes saberes para se 
produzir novos conhecimentos e a compreensão do contexto é fundamental 
para a possibilidade de transformação da realidade em que vivem os 
participantes da prática educativa.   

A prática realizada é fruto de uma pesquisa participante que reverbera a 
relação de envolvimento entre a autora/pesquisadora e o objeto de pesquisa.  
A autora/pesquisadora está envolvida com o objeto de estudo no cotidiano de 
suas ações profissionais (THIOLLENT, 1998).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
   O                “                  ”,                        
legitimação de um direito que é essencial para a formação e desenvolvimento 
destas crianças e, para além disso, essa ação possibilita o acesso a outros 
direitos fundamentais, como a educação e o lazer. 
 O lazer como estratégia pedagógica, como direito, como instrumento 
que fomenta princípios e como ferramenta que permite uma formação política, 
é resultado constatado nesta ação da educação social. A prática desenvolvida 
                                                    “        ”    
contexto pantaneiro e que promove nos participantes o conhecimento sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda o acesso à discussão de 
princípios como respeito, diálogo, participação, inclusão e compromisso 
(MULLER E RODRIGUES, 2002).  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
     O resultado desta intervenção pedagógica é cotidiano e se dá 
principalmente por meio de um princípio fundamental que é a persistência, pois 
uma ação de educação social não apresenta resultados imediatos, os 
resultados são de médio a longo prazo, podendo ser identificado até ao longo 
de uma vida e constatado de maneiras diferentes nos sujeitos que participam. 

O exercício constante entre a ação e a reflexão nos traz alguns 
caminhos a serem seguidos para a realização e continuação da ação o que 
nos leva a concluir que há muito a ser percorrido para se atingir o objetivo que 
é o alcance de justiça social, de participação social e de legitimação de direitos 
e temos consciência de que o lazer como objeto da educação social é uma 
estratégia importante e que pode contribuir em muito para a realização deste 
escopo. 
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Resumo: Os megaeventos mobilizaram de formas diferentes vários grupos de 
atuação no país. Segundo Brasil (2014), foram inscritos 46 mil pessoas no 
processo de voluntários para a copa do Mundo no Brasil. Destes, Belo 
Horizonte/MG é a cidade com mais inscrições (3.420). Esse grupo passou por 
um treinamento online obrigatório para atuação nos jogos da Copa. Coghlan e 
Fennell (2009) fizeram uma pesquisa com voluntários e os resultados sugerem 
que, os voluntários podem se comportar de maneira altruísta, mostrando que 
os benefícios pessoais são decorrentes da experiência em geral. A ideia de 
voluntário pode ser associada a um elemento que diferencia esse sujeito do 
grupo de profissionais ou trabalhadores, mas que ambos atuam na sociedade. 
Segundo Coghlan e Fennell (2009) existem bases motivacionais que 
influenciam a ação de ser voluntário. Entretanto existem situações que 
                       “              ”  P         3                       
2002 houve uma série de influências da mídia geral brasileira apontando a 
necessidade de se voluntariar. Naquele ano criou-          “O     
                           ”,                                ,               
alguns méritos, como os trabalhos sociais. E, segundo o autor, ainda cunhou 
                        “                   ”                cotidiano. A 
               “          ”,                                          
sentidos e também a atuação desse grupo frente a esse grande evento. As 
diversas abordagens sobre os megaeventos não impediram que fossem 
mobilizados mais de 3000 voluntários para atuar no evento só na cidade de 
Belo Horizonte. Dessa forma, duas perguntas que regem esse projeto são: 
Qual a concepção de megaevento os voluntários têm? Por que se voluntariar 
para um megaevento? Desse modo o objetivo geral dessa pesquisa em 
andamento é: Investigar as representações sociais atribuídas pelas pessoas ao 
voluntariado nos megaeventos esportivos em Belo Horizonte. Os objetivos 
específicos consistem em: Analisar as concepções e conceitos dos autores 
atuais sobre megaeventos e voluntariado nos megaeventos esportivos; Traçar 
o perfil do estudante de Educação Física e de outros cursos da UFMG 
voluntários da Copa de 2014; Analisar as concepções de megaeventos; 
descrever e analisar os discursos sobre voluntariado e megaeventos 
esportivos.Como metodologia buscaremos entre os estudantes universitários 
de graduação da UFMG que foram voluntários dos megaeventos esportivos – 
Copa do Mundo em Belo Horizonte. A coleta de dados será realizada mediante 
entrevista estruturada e questionário. Os questionários serão analisados com 
base na estatística não paramétrica, por meio do uso do software SPSS e pela 
técnica da Análise de Conteúdo com categorização definida a posteriori (para 
as questões abertas) (BARDIN, 2010; LUDKE E ANDRÉ, 1986; VALA, 1986).  
Os resultados esperados direcionam para a geração de oportunidade para que 
as pessoas tenham oportunidade de conhecerem e vivenciarem os 
megaeventos e o voluntariado, se envolverem no fenômeno social esportivo 
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atual, bem como para a estruturação de uma política de esporte e lazer que 
vise o desenvolvimento humano e a paz, para os próximos anos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El escrito que se presenta a continuación es el resultado de un trabajo 
indagativo relacionado con las actividades en contacto con la naturaleza 
 ACN ,                 “                                                  
                                                  ,             ”  C        y D  
Haro, 1993) y personas con necesidades educativas especiales (NEE). El 
objetivo de este estudio ha sido identificar la influencia que este tipo de 
actividades ejerce sobre los estudiantes con NEE y de qué forma afecta su 
entorno cercano y las relaciones sociales que sostiene en su diario vivir. Los 
resultados permiten concluir que el acercamiento y relación de los estudiantes 
con NEE a los espacios naturales tiene una influencia positiva y colabora 
asimismo en su autoconocimiento, autoestima y mejora de sus relaciones 
sociales con su entorno cercano y familiar, permitiendo con esto, la entrada a 
otra forma de ver y vivir los procesos educativos a partir de las propias 
experiencias (Castillo, 2011). De esta manera, se entrega la posibilidad de 
ejercer el derecho a las personas con NEE puesto que, en esencia, el proceso 
de desarrollo y aprendizaje de personas con déficit no es distinta al resto de la 
población (Puigdellivol, 2001). 
 
Palabras clave: Necesidades educativas especiales, actividades em La 
naturaleza, Educación Física. 

 

METODOLOGÍA 

  Para observar si las actividades en contacto con la naturaleza son una 
oportunidad y posibilidad cierta de formación para los alumnos con NEE, se 
realiza una investigación cualitativa que proporciona datos descriptivos, vale 
decir, las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable (TAYLOR Y BODGAN, 1987). Se utilizó como técnica de 
recolección de datos la entrevista en profundidad semi-estructurada y la 
intervención se realiza una vez por semana durante dos horas pedagógicas 
con 13 alumnos de una escuela especial. Este procedimiento es para recoger 
datos sobre las vivencias, necesidades, valoraciones y sugerencias, además 
de la mejora de los procesos expresados por los diferentes actores sociales 
(MELLA, 2003). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los actores sociales participantes de esta investigación, corresponden a 
individuos que indirectamente se ven afectados por la intervención de las ACN 
en esta escuela especial, puesto que los alumnos no tienen las capacidades 
cognitivas para entregar la información relevante al estudio. Influencia de las 
actividades en contacto con la naturaleza en alumnos con NEE: 
 Esta investigación permitió identificar, describir y analizar cómo las ACN influyen 

positivamente en alumnos con NEE, evidenciado esto en la mejora de la interacción 
en el contexto social y familiar, provocando una posibilidad de integración en su 
diario vivir.  

 Se puede observar y afirmar que las ACN y de deporte al aire libre tienen un valor 
educativo, personal y social que trae consigo múltiples beneficios y según González 
(1995), el deporte bien hecho mejora no solo el cuerpo sino la persona completa. 
Así mismo Aparicio (2000) plantea que los espacios naturales se transforman en un 
medio educativo toda vez que permiten una vida más pura y unas oportunidades de 
rehabilitación física y psíquica, de convivencia y de conocimiento. 

 La entrevista en profundidad semi-estructurada permitió recoger datos y obtener 
información de personas en un mismo lenguaje y ligado a los planteamientos 
sociológicos y culturales que encarnan, aportando a esta investigación la 
descripción de la manera que se han desenvuelto los jóvenes durante la 
intervención, recolectando datos claros que concluyen que las actividades en 
contacto con la naturaleza influyen en los aspectos sociales observables de los 
alumnos con NEE. 

 El grupo focal permitió extraer información relevante acerca de las vivencias 
personales de los diferentes actores involucrados, aportando datos anecdóticos 
confiables que contribuyen a la resolución de las preguntas planteadas en la 
investigación, en donde los actores secundarios (apoderados), entregaron relatos 
claves para subrayar que las ACN fueron beneficiosas para las habilidades 
comunicacionales de los alumnos, en especial en el hogar y con los más cercanos. 

 Finalmente, a través de la investigación se establece que las ACN influyen 
positivamente en aspectos de las conductas sociales observables por parte del 
círculo cercano y denotado por la mayor comunicación familiar, mejora en la 
convivencia escolar, el interés de generar temas de conversación, mayor 
autoconfianza al dirigirse a grupos de personas, mayor interés de asistencia a la 
escuela y junto con esto, a la integración e inclusión en la sociedad. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

  Durante el transcurso de la intervención del Taller de ACN, existió un 
cuantioso número de elementos que redundan en la significancia de cada 
actividad planteada y que los alumnos vivenciaron, en donde se pudo analizar 
de qué forma esta intervención influyó en los alumnos con NEE. Se observa 
que un aspecto relevante es la motivación de los alumnos por asistir a las 
clases impartidas en el taller, puesto que éstas les causaban expectativas y 
curiosidad, en donde se les sacaba de la rutina diaria a lugares que 
comúnmente no visitan, entregándoles una visión más amplia del mundo que 
los rodea. 
  Cobra real importancia el desplante reflejado en el rol familiar y escolar 
que ellos representan, manifestando un cambio significativo en el interés de 
comunicar sus experiencias a las demás personas, lo que se ve evidenciado en 
una mejora de su autoconfianza en situaciones diversas del diario vivir 
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afectando positivamente la personalidad de cada sujeto en cuestión. Los 
actores sociales cercanos a los protagonistas, en unanimidad acordaron que 
las ACN influyen positivamente en todos los puntos mencionados con 
anterioridad. 
  Sumado a eso, un elemento trascendente es la participación que se 
demostró por parte de los alumnos en cada una de las actividades de la 
intervención, como otras fuera de éste, en donde auto-regulaban su conducta 
para ser partícipes y no quedar excluidos de las actividades, puesto que el 
buen comportamiento era uno de los requisitos que los profesores exigían para 
estar presentes en el taller de ACN. 
  Es importante destacar que dentro de los objetivos transversales de las 
ACN, se encuentran el trabajo en equipo y el compañerismo, los que se vieron 
reflejados en las actitudes de los alumnos durante la realización de las diversas 
actividades, siendo un punto que favorecía la convivencia en el contexto 
escolar. 
  Finalmente y tomando en cuenta lo anterior, se demuestra que las ACN 
son una fuente no explotada en la Educación Especial, teniendo un gran 
potencial como taller alternativo, toda vez que adquirir conocimientos y 
destrezas mediante la experiencia es la forma más antigua de aprendizaje 
según Builes (2003). Desde allí, se transforma en un aporte a la inclusión e 
integración social, fortaleciendo lazos familiares e inculcando valores positivos. 
  A modo general, esta investigación genera un punto de encuentro, 
discusión, interés y concordancia entre temas nuevos en el contexto educativo, 
en este caso, la Educación Física Adaptada, las actividades motrices en 
contacto con la naturaleza y los alumnos de Escuelas Especiales, permitiendo 
con ello el establecimiento de nuevas metodologías de trabajo y aportes 
significativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje desde una mirada 
interdisciplinar y hacer carne el discurso tan conocido sobre las alternativas de 
una real inclusión, con procesos integrales y patentes posibilidades para las 
personas con NEE. 
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Resumo: A dança de salão atrai pessoas ao redor do mundo. Este contexto 
levou a problemática sobre o significado da dança de salão por seus 
praticantes. Este estudo teve por objetivo analisar o discurso de praticantes da 
                           „N  R    ‟,    Apucarana – PR. A compreensão 
dos significados desta prática permitirá a implementação de intervenções 
profissionais adequadas. Esta foi uma pesquisa qualitativa de caráter 
exploratório. Sua amostra foi composta por seis indivíduos, sendo três homens 
e três mulheres com idades entre 18 e 45 anos. Realizou-se entrevistas semi-
estruturadas, com cinco perguntas o significado da dança na academia. 
Observou-se que os significados da dança de salão na academia ambientam-
se dentro de quatro categorias: lúdico/prazer, sociabilização, qualidade de vida 
e conhecimento sistematizado. Conclui-se que a percepção e a compreensão 
dos praticantes da dança de salão na academia promovem benefícios para a 
saúde, proporcionando inúmeras situações favoráveis. 
 
Palavras-chave: Dança de Salão, Academia, Significado. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 A dança é uma atividade envolvente, que fascina os mais variados tipos 
de pessoas, porém, não foi sempre bem vista por todos. Os movimentos 
sensuais ou mesmo a aproximação do corpo do outro fez com que estivesse 
                                “O                                            
                             ”  SBORQUIA; GALLARDO 2006 apud 
FERREIRA, 2012, p. 9).  

 Este contexto levou à seguinte reflexão: O que a dança de salão 
significa para os                         „N  R    ‟,    A        -PR. É 
dentro deste ambiente que o presente estudo procura uma compreensão sobre 
o discurso das pessoas que praticam a dança na academia. 

 Desta forma, os objetivos deste estudo é analisar o discurso sobre a 
dança de salão por praticantes, ao mesmo tempo, desvelar quais as 
motivações para a sua prática e os significados oriundos da dança. 
  
 
METODOLOGIA 
 

 Esta é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório. O universo da 
pesquisa foi constituído por pratic                                    “N  
R    ”,    A         – PR. Assim, a amostra foi composta por seis 
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participantes, sendo eles três homens e três mulheres, com idade entre 18 e 45 
anos, com tempo de experiência de um ano e 10 meses a 9 anos.  

 Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, 
                                         “N  R    ”,              
Apucarana, Paraná.  

 O tratamento dos dados obtidos seguiu os princípios da análise de 
conteúdo, a qual consiste em uma técnica de pesquisa com suas 
características metodológicas: objetividade, sistematização e inferência 
(BARDIN, 1977). O tratamento dos dados coletados seguiu um processo de 
interpretação, o qual implica um constante movimento entre as partes e o todo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para que fosse possível tentar compreender o significado da dança de 
salão na academia, os entrevistados foram indagados com cinco 
questionamentos.  

 Por meio da análise das respostas a estes questionamentos, percebeu-
se que alguns temas que eram pertinentes a todas as falas, sendo estes: 
Lúdico/ Prazer; Sociabilização; Qualidade de Vida e Conhecimento 
Sistematizado. 

 Categoria 1 - Lúdico / Prazer: em todas as respostas proferidas pelos 
entrevistados, em algum momento, retratou-se a alegria de dançar. 
Sentimentos ligados ao prazer, ao lúdico. 

 Ao tentar compreender os jogos, Roger Caillois (1990) categoriza 
algumas sensações obtidas durante as práticas de diferentes jogos. Segundo 
Pimentel (2010), dentro dessas características o autor oferece a organização 
do lúdico em relação ao tipo de experiência que este proporciona, atendo-se a 
quatro categorias fundamentais: competência (Agon), sorte/azar (Alea), 
representação (Mimicry) e vertigem (Ilinx). 

 Categoria 2 – Sociabilização: a sociabilização foi outro fator fortemente 
identificado nas falas dos entrevistados.  Quando indagados, a sociabilização 
fez parte de todas as respostas. 

 Categoria 3 - Qualidade de Vida: para pensarmos em qualidade de vida 
é quase que inevitável pautar-se no conceito da Organização Mundial da 
Saúde, a OMS, de que saúde é um completo bem estar físico, mental e social. 

 Categoria 4 - Conhecimento Sistematizado: a dança de salão é uma 
atividade cuja complexidade pode se adaptar às habilidades individuais, é 
acessível a qualquer sexo e faixa etária, podendo proporcionar situações de 
experiência máxima (VOLP; DEUTSCH; SCHWARTZ, 1995).  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A dança de salão adquire diversos significados quando praticada no 
ambiente de academia. Verificou-se que neste ambiente ela é procurada para 
melhoria da saúde, por possibilitar relações interpessoais e um aprendizado 
das técnicas referentes à atividade. Contudo, estes fatores estão inter-
relacionados, dentro da academia, o que proporciona uma grande harmonia 
entre os praticantes, independendo do foco com que este foi levado até lá. 
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Resumo: O presente texto procura discutir o papel das cidades como cenários 
onde é cada vez mais evidente a desigualdade em termos econômicos, sociais, 
culturais, educacionais e também geográficos. Pretende-se explicar a intima 
relação dos seres humanos com o território e a importância do lazer como fator 
construtor da identidade (individual e social), promovedor do pertencimento e 
fator chave na apropriação (através dos percursos e dos lugares que cada 
indivíduo possui na sua cidade) do território por parte dos seus habitantes. A 
cidade neste modelo neoliberal capitalista se transformou num espaço de 
dicotomias, de distanciamentos e o que é pior de segregação e violência social. 
Perante esse cenário o lazer vem ocupar um papel chave na identificação que 
os habitantes fazem das suas cidades. Desse modo, a partir da atuação dos 
diferentes agentes (setor público, setor privado, cidadania) sobre a cidade, é 
onde o lazer traça seus percursos afetivos em prol da criação das cidades 
palpáveis.   
 
Palavras-chave: Lazer; Cidades; Geografia cultural. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente estudo está focado sob a seguinte questão: é possível 
explicar a relação intima entre os seres humanos e o território através do 
conceito de lazer?  

Desse modo, se busca problematizar o conceito de lazer a partir do 
parâmetro do território, com o intuito de aportar outros pontos de vista para 
discutir e refletir sobre o lazer. A partir do entendimento do lazer de Gomes 
(2014:11), “                                                          
como dimensão da cultura caracterizada pela vivencia lúdica de manifestações 
                                ”, o propósito é refletir se o lazer pode ser 
compreendido como a maneira na qual as pessoas se conectam e 
intercambiam, entre elas e com o espaço social, experiências e vivencias 
culturais caracterizadas pelo lúdico dentro da cidade onde elas vivem. 

Entendendo que o território é simultaneamente suporte material e 
referencial simbólico para a construção/afirmação de identidades culturais 
(BARBOSA, 2004), é possível falar que os seres humanos constroem um 
vinculo com o território e que ao mesmo tempo influem e são influídos por ele. 
Então, por um lado, o objetivo é investigar como o território constrói sua própria 
identidade em estreita relação com os seres humanos em termos culturais, 
perspectivas ideológicas e experiências de lazer, e quão profunda é a 
influencia do território na cultura e nas práticas de lazer dos indivíduos. E por 
outro lado, pretende-se descobrir se por trás da relação entre os seres 
humanos e o território, existe algum tipo de união filantrópica/empática 
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sustentando e caracterizando dito vinculo. Portanto, se procura identificar que 
tipo de apropriações do lazer os habitantes desenvolvem na configuração 
territorial da cidade de Belo Horizonte.  
 
METODOLOGIA 
 

Tomando como base o entendimento de Barbosa sobre o território e a 
compreensão do lazer de Gomes, mencionados no item anterior, chegamos a 
um conceito de lazer como necessidade humana e dimensão da cultura 
caracterizada pelas vivencias e experiências afetivas e emotivas que os 
indivíduos tecem e constroem para se apropriar, se identificar e se conectar 
com o território onde moram e desenvolvem suas vidas.  

Entretanto, como o foco deste texto são as apropriações do lazer e as 
forças coercitivas/hegemônicas que atuam na cidade de Belo Horizonte, é 
necessário contextualizar desde a perspectiva da Nova Geografia Cultural, com 
o intuito de discutir as forças de poder que toda grande metrópole possui e 
refletir sobre a forma na qual os habitantes influenciam e são influenciados em 
termos culturais, políticos, econômicos e espaciais. A partir, sobretudo, dos 
pensamentos de Antoine Berque, Denis Cosgrove e Paul Claval, enxergamos o 
território urbano como um espaço onde convivem diversas relações de poder 
articuladas pelos grupos dominantes e dentro do qual a cultura e o lazer 
tornam-se mais um elemento de controle e dominação. Cada um dos três 
geógrafos aprofundou, desde seus respectivos pontos de vista, nas duas 
dimensões (simbólica e funcional) e começaram a enxergar essas relações de 
poder do território e a forma em que elas influíam na configuração do espaço e 
na interdependência dos indivíduos.  

A partir daí, através de um mapeamento das manifestações do lazer no 
território metropolitano de Belo Horizonte, se analisaram as dimensões 
simbólica e funcional considerando a interdependência dos indivíduos e as 
relações de poder dentro do território. Nesse sentido, foi fundamental conhecer 
os bairros de origem das pessoas que participaram nas experiências de lazer e 
também, identificar os percursos que ditas pessoas faziam pela cidade. A esse 
respeito, a pesquisa desenvolvida por Norbert Elias e John Scotson no livro Os 
estabelecidos e os outsiders (2000) foi de fundamental importância e ajudou a 
direcionar a pesquisa. Sobretudo, serviu para compreender que toda 
comunidade traz de forma mais ou menos implícita determinadas 
configurações sociais que se acabam materializando através de uma força 
coercitiva resultante da interdependência entre os indivíduos que conformam 
dita comunidade. E por último, se buscou interpretar como os percursos que os 
habitantes fazem dentro da cidade funcionam como reflexo das características 
pessoais, econômicas, ideológicas, idiossincráticas, históricas, que cada um 
traz e como tudo isso determina, de certa forma, a maneira como eles se 
apropriam e constroem sua própria cidade considerando as barreiras 
simbólicas e econômicas que dificultam e até limitam o acesso aos diferentes 
equipamentos e bens culturais distribuídos pela cidade (PERES; MELO, 2006; 
LOUREIRO, 2004). Nesse sentido, se considera que a forma de circular pela 
cidade está influenciada fortemente, entre outros fatores, pela classe social, 
pelo bairro onde mora e pela ideologia de cada indivíduo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A cidade vai configurando-se através dos percursos, de como cada 
individuo se identifica com os recortes que faz dela e, sobretudo, da maneira 
em como percebe sensorial e afetivamente a cidade numa relação de troca, de 
ida e volta, na qual ao mesmo tempo o individuo e a cidade são influenciados e 
influídos de forma constante. Considerando que é no território que os grupos 
sociais imprimem os aspectos simbólicos (valores, utopias, cultura, lazer, entre 
outros) e por outro lado, entendendo que o aspecto simbólico que possui o 
território é um fator determinante na constituição do indivíduo social, é possível 
compreender também que a cultura e o lazer são elementos cruciais na 
construção e configuração pessoal que cada indivíduo faz da cidade onde 
mora. Dessa forma, concordamos com Martin Jacques (em HALL, 1997), 
quando ressalta que existe uma cultura oficial e convencional e outra não 
oficial e subterrânea, que atuam ambas de forma simultânea incidindo nos 
indivíduos que compõem uma determinada sociedade, fazendo com que, por 
um lado, exista um mínimo denominador comum de características culturais 
que representam esse grupo social, e, por outro, que cada indivíduo seja único. 
Então, extrapolando essa dialética para o território, é possível estabelecer que, 
de forma concomitante, cada indivíduo constrói, por um lado, sua própria 
cidade e, por outro, participa da construção das cidades dos outros habitantes.  

Apesar da dupla construção da cidade, se faz necessário observar que 
dita dinâmica acontece em grande medida de maneira unilateral. Ou seja, são 
os grupos dominantes que influem e promovem essa construção/configuração 
das cidades de maneira arbitraria, baseando-se em interesses econômicos, 
políticos e imobiliários. Um claro exemplo disso é o fenômeno de gentrificação 
cada vez mais presente no cotidiano das cidades. Dessa maneira e como 
forma de reivindicação, o trabalho procurou lançar luz na configuração afetiva 
(a nível individual e social) que cada habitante faz da cidade a partir das 
próprias experiências e vivencias do lazer.    
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Entendendo que as cidades são uma mera invenção da burguesia 
emergente da Revolução Industrial e que foram criadas para organizar 
economicamente às sociedades pré-industriais (BENEVOLO, L. 1999; DOBB, 
M. 2012; MUMFORD, L. 1998), é apropriado pensar que essas cidades na 
verdade são diferentes configurações que cada indivíduo faz, a partir da sua 
subjetividade que está definida por um conjunto de fatores, que vão desde o 
social, político, econômico até o filosófico, cultural, geográfico, entre muitos 
outros.  
 Desta maneira, cada indivíduo configura sua cidade a partir da forma em 
que ele se identifica, se senti representado, se apropria e experimenta a 
cidade. Toda essa identificação subjetiva e singular que cada indivíduo 
estabelece com a cidade, determina ou delimita um território específico e 
particular que ao mesmo tempo influi na personalidade do indivíduo e é influído 
por ele, em uma troca constante e enriquecedora. Então, o individuo imprime 
na cidade características próprias fazendo com que a cidade simultaneamente 
seja sua e compartilhada, seja subjetiva e objetiva, num intercâmbio que 
acontece a um nível afetivo, sensorial e emocional, e que através do qual a 
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cidade e os indivíduos são constantemente modificados, transformados e 
influenciados.   

Reforçando a ideia introduzida pela Nova Geografia Cultural, na qual o 
território refleti as forças dos grupos dominantes e a forma como influenciam 
nas interpelações dos seus habitantes, o que se almeja como cidadão é 
vivenciar a cidade em sua completitude, na busca de uma identificação 
ontológica e filantrópica mais que econômica e capitalista, como propõe 
R       F              “Las ciudades creativas”     9   A “       ”        
cidade para morar, em última instancia, passa por uma questão irracional, que 
não precisa ser explicitada nem exteriorizada em palavras. Corresponde a um 
fator afetivo, sentimental, que faz com que as pessoas teçam e construíam um 
vínculo estreito e pessoal com o território. Com isso não quero dizer que a 
dimensão econômica não seja relevante, tudo pelo contrário. Ela de fato possui 
um peso determinante. Mas o que movimenta ao ser humano, antes que 
qualquer outra coisa é o sentimento de pertencimento, de identificação e de se 
sentir acolhido pelo território e pelos grupos sociais que nele moram.  

Em definitiva, se trata de construir dentro do núcleo urbano denominado 
cidade nossa/s cidade/s pessoal/is, intima/s, particular/es através dos nossos 
sentidos, percepções, sentimentos. Criar nossas próprias cidades palpáveis é 
esse o direito à cidade que todo indivíduo possui. 
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Resumo: O estado do Amazonas possui a maior extensão territorial em nosso 
país. As cidades do interior são em grande maioria, muito pequenas e ficam a 
dias de distância da capital. Dessa forma, o estudo objetivou descrever a 
concepção de lazer da população da cidade de Tonantins, no alto Solimões. 
Por meio de entrevista semiestruturada, foram entrevistados 79 participantes, 
entre dez e oitenta anos de ambos os sexos. Os participantes definiram lazer 
como sair da rotina, se divertir e interagir socialmente, citando atividades 
esportivas e os chamados banhos, como as principais práticas de lazer. Os 
locais mais utilizados para essas práticas foram os ginásios, campos, praças e 
balneários, denotando a adequação da população com base nos espaços 
disponíveis no município. Por conseguinte, tais informações podem ser 
utilizadas pelo público municipal para ações futuras.  
 
Palavras-chave: Banhos; Ginásios; Alto Solimões. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

No estado do Amazonas encontra-se a maior bacia hidrográfica do 
mundo, sendo a navegação pelos rios, a principal forma de transporte no maior 
estado do país e, viagens até a capital Manaus podem levar até uma semana. 
Dessa forma, o objetivo desse estudo foi descrever a concepção de lazer da 
população, as principais atividades de lazer praticadas, bem como os espaços 
mais frequentados na cidade de Tonantins, região do alto Solimões. 

 
METODOLOGIA 
 

O presente trabalho é um estudo descritivo, realizado por meio de 
entrevista semiestruturada feita aos habitantes entre dez e setenta anos de 
idade, residentes há mais de dois anos na cidade de Tonantins-AM. As 
entrevistas ocorreram ao longo de quatro dias, ao final das tardes (17:00h-
18:00h), em espaços públicos localizados no centro da cidade. Os 
entrevistados foram divididos por sexo e em quatro grupos de acordo com a 
faixa etária: Entre 10 e 18 anos; 19 e 30 anos; 31 e 49 anos; e acima de 50 
anos. Após a entrevista, foi realizada a análise do discurso e as respostas 
tabuladas e agrupadas pelos critérios citados anteriormente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram entrevistadas 79 pessoas, sendo os participantes do sexo 

masculino categorizados da seguinte forma: 14 sujeitos entre 10 e 18 anos; 15 
entre 19 e 30 anos; 5 entre 31 e 49 anos; e 5 indivíduos acima de 50 anos, 
totalizando 39 participantes. Já o grupo do sexo feminino seguiu a seguinte 
categorização:  12 participantes entre 10 e 18 anos; 15 entre 19 e 30 anos; 7 
entre 31 e 49 anos; e 6 indivíduos acima de 50 anos, totalizando 40 
entrevistadas. 

Tanto os entrevistados do sexo masculino quanto os do sexo feminino 
definiram o lazer como momento de descanso em que se pode fazer o que se 
gosta, sair da rotina, se divertir e interagir socialmente. Entretanto, enquanto os 
sinônimos mais utilizados pelos entrevistados entre 10 e 30 anos eram 
relacionados à diversão e fuga da rotina, os participantes acima de 50 anos 
usaram palavras relacionadas ao descanso, tranquilidade.  

Ambos os grupos em todas as faixas etárias, exceto os homens acima 
de 50 anos, elencaram atividades físicas (futebol, futsal, dança, caminhadas, 
ginástica em grupo de convivência) como as principais atividades de lazer 
praticadas. Passeios pela cidade e banhos em igarapés e rios também foram 
os mais citados pelos entrevistados de ambos os sexos na faixa etária até os 
49 anos. Os homens acima de 50 anos entrevistados citaram passar o tempo 
com a família e amigos, passear pela cidade e jogar dominó como as principais 
práticas de lazer. 

Os entrevistados mencionaram os dois ginásios municipais, além de 
campos de futebol, as duas praças e balneários como os principais locais para 
a prática de lazer. Os participantes de ambos os sexos até os 39 anos citam os 
ginásios e campos como os locais mais frequentados, dando destaque para os 
balneários. Já as praças, são espaços utilizados por toda a população 
entrevistada para o lazer. 

Tais respostas, corroboram com a concepção de lazer segundo Salgado 
(1982), que considera o lazer como sendo aquele produzido pelo interesse do 
próprio sujeito, sendo resultado de diversão, repouso e contato social. Nesse 
sentido, é imprescindível destacarmos os banhos em rios e igarapés; herança 
dos povos nativos da região, como a principal forma de lazer, sendo praticada 
pela grande parte dos entrevistados (MOTA, 2006). Em relação aos locais 
frequentados pela população, as praças se destacam por serem um espaço 
comum a todas as faixas etárias e sexos, sendo utilizada para encontro sociais 
e práticas esportivas, apesar de não ter um espalho adequado (ROTTA, 2009). 

        

Figura 1. Habitantes de Tonantins passeando pelos rios da região e jogando futebol em uma 
das praças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora haja uma diferença no tipo de lazer praticado, dependendo do 
sexo e da faixa etária, todos os grupos convergiram em suas respostas sobre o 
lazer. O destaque dado pelos entrevistados para as atividades de lazer 
realizadas nas praças e balneários, pode ser usado para orientar a 
administração pública municipal para a melhoria desses espaços para a 
população. 
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Resumo: Este projeto de doutorado tem como objetivo analisar o processo de 
pedagogização do judô através do lúdico. Dessa forma, definimos as seguintes 
premissas para nosso estudo: primeiramente, destacaremos as relações 
existentes entre religião, estado e formação do sujeito social no Japão.  
Posteriormente a isso, a próxima etapa seria entender como o judô foi sendo 
apropriado e naturalizado como prática corporal no Brasil e, como ele foi 
apropriado pela educação física, coincidindo com a regulamentação da 
profissão em 1998, com a criação do sistema CONFEF-Conselho Federal de 
Educação Física. E, finalmente relacionar e entender como a dimensão lúdica 
se apropriou do ensino do judô, se integralizando e se naturalizando nesta arte 
marcial. Também será realizado um estudo empírico, com entrevistas e 
questionários com mestres de judô formados e não-formados em educação 
física. A metodologia utilizada será a análise de conteúdo e a abordagem do 
fenômeno situado. Ao final, pretende-se analisar e compreender o processo de 
pedagogização do judô no Brasil.  

Palavras-chave: Judô; Lúdico; Pedagogização. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O judô é uma das artes marciais orientais mais praticadas no Brasil e no 
mundo. Muito conhecida por seus benefícios, principalmente por sua filosofia e 
disciplina. Apesar de ter sido criada no século XIX, seus ensinamentos 
continuam sendo valorizados  até os dias atuais. A partir desse entendimento, 
suscitamos as premissas de nosso estudo. Primeiramente, destacaremos as 
relações existentes entre religião, estado e formação do sujeito social no 
Japão. Trabalharemos especificamente com o budismo e xintoísmo, religiões 
predominantes no século XIX e presentes até hoje na sociedade japonesa.  

Para entendermos a concepção do judô e o sujeito japonês vamos fazer 
um recorte histórico a partir do século XIX. Escolhemos especificamente este 
período histórico, a Era Meiji (1868 à 1912), pois este foi um dos  períodos 
mais importantes para a sociedade japonesa. Neste período surge também o 
judô, em 1882 com Jigoro Kano.  

Dessa forma, o entendimento da transformação que ocorreu neste 
período se faz necessário para compreender o sujeito social japonês da época 
e os conceitos morais e éticos que estão presentes até hoje no judô através de 
sua prática. 

Como visto anteriormente, a Era Meiji foi um período de transformação 
para o Japão. Apesar de manter o sistema imperialista, o monarca aboliu o 
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sistema de feudos e liberou a mão de obra. A unificação do país permitiu a 
intervenção do governo em todos os setores, economia, política, cultura, 
educação e religião. Também possibilitou a assimilação de novas tecnologias 
ocidentais, tais reformas, principalmente no setor econômico prepararam o 
Japão para uma nova fase da economia: o capitalismo. (PONT E VIEIRA, 
2012). 

É importante observar alguns movimentos que aconteceram neste 
período pois, é nossa premissa também que o judô teve uma influência direta 
dos aspectos religiosos da época. 

Em nossa fundamentação teórica desta primeira parte, estaremos 
utilizando autores como Ortiz (2000); Gaarder (2001); Masakatsu (2002); Pont 
e Vieira (2012); Kikuchi (2012) que escrevem sobre este período do Japão, 
além de Foucault e Weber para as análise e reflexões sobre a temática.  

Outra premissa de nosso estudo é que o judô foi sendo incorporado e 
naturalizado pela educação física. Isto parece acontecer mais evidentemente a 
partir da regulamentação da profissão e com o surgimento do sistema 
CREF/CONFEF em 1998.  Neste tópico discutiremos a influência e importância 
da educação física no judô. Serão utilizados como fundamentação teórica 
documentos do Confef-Conselho Federal de Educação Física, do MEC-
Ministério da Educação e Cultura; autores como Said (1991); Marques, 
Gutierrez e Almeida (2005); Correia e Franchini (2010); Drigo (2011) e autores 
específicos do judô como: Virgílio (1986); Suzuki (1994) Kano(2009); Kawanichi 
(s/d); Franchini (2010). 

Por fim, nossa última premissa, discute a introdução do lúdico na 
pedagogia de ensino do judô. Nesta fase, tentaremos discutir e entender a 
conceituação do lúdico, e entender como o lúdico, sendo um aspecto agonista 
em relação à disciplina, hierarquia, respeito e tradição, se infiltrou no ensino do 
judô, e, que hoje, parece estar naturalizado na prática com crianças e com 
adultos também. Nesta fase da pesquisa estaremos utilizando autores como 
Bruhns (1997); Huizinga (1996 e 2000); Marcelino (2003); Luckesi (2005); 
Pimentel (2010). 

Ao finalizarmos a parte teórica, trabalharemos na parte empírica da 
pesquisa que consiste em coletar dados sobre o entendimento dos mesmos 
sobre os diversos aspectos da pedagogia do ensino do judô. Serão 
selecionados os mestres de judô mais graduados do Paraná, sendo que os 
mesmos serão categorizados em mestres com formação em educação física e 
mestres sem formação em educação física. 

A    ,                                            “                    
de pedagogização do judô pelo lúdi   ” 
 
METODOLOGIA  
 

Como ferramentas metodológicas serão utilizadas a análise de conteúdo 
e a abordagem do fenômeno situado. Além do aspecto teórico, também será 
realizado um estudo empírico, com entrevistas e questionários com mestres de 
judô formados e não-formados em educação física.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acreditamos que este estudo, ao seu final, pode representar uma nova 
visão e um novo entendimento no ensino do judô e de outras artes marciais. 
Dessa forma, é nosso intuito esclarecer e compreender, senão totalmente, mas 
parcialmente o processo de pedagogização do judô pelo lúdico, e quem sabe, 
instigar novas investigações sobre esta temática carente de pesquisas 
científicas.  
 
 
REFERÊNCIAS 

KANO, Jigoro. Energia mental e física: escritos do fundador do judô. 
Tradução para o português Wagner Bull. São Paulo, SP: Pensamento, 2008. 

MASAKATSU, U. Do fim da Era Tokugawa até a segunda grande guerra, 
passando pela Restauração Meiji. Fundação Japão. São Paulo, 2002. 

ORTIZ,R. O próximo e o distante: Japão e modernidade-mundo. Brasiliense; 
São Paulo, 2000.  

PIMENTEL, G. G. A. (Org.). Teorias do lazer. Maringá, Eduem, 2010. 

SUZUKI, L.  A história do judô no Paraná. Dissertação de Mestrado, Unaerp. 
Ribeirão Preto 1994. 

VIRGILIO, S. A arte do judô. Papirus, Campinas-SP 1986. 

WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito do capitalismo”. Tradução e 
Organização de Antonio Flávio Pierucci. São Paulo, SP: Companhia das 
Letras, 2005. 



62 
 

 
 

OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL 

 
Prof. Esp. Evelyn Mayara Da Silva - evelynmayarafn@hotmail.com   

Faculdade Fasipe 
Prof. Ms. Andresa Cristina Damaceno Liberali – andresa.snp@uol.com.br  

Faculdade Fasipe 
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Resumo: O presente estudo apresentou uma análise da aplicação dos jogos e 
das brincadeiras tradicionais nas aulas de Educação Física Infantil sabendo da 
relevância desta no desenvolvimento emocional, físico e cognitivo das crianças. 
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa em caráter descritivo, sendo o 
método utilizado à pesquisa ação, onde além de observar o pesquisador teve 
como objetivo trazer melhorias para solucionar o problema para a situação 
investigada. A população analisada são crianças de 3 e 4 anos, matriculados 
regularmente em uma Creche Municipal da cidade de Sinop. Por fim foi 
constatado que os jogos e brincadeiras tradicionais são aceitos pelas crianças, 
todavia existe a falta de estímulo de profissionais da área de Educação Física 
infantil.  

Palavras chave: jogos e Brincadeiras Tradicionais, Educação Física, Escola. 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa objetivou aplicar em uma creche da rede municipal da cidade 
de Sinop/Mato Grosso alguns jogos e brincadeiras tradicionais com crianças de 
3 e 4 anos,  como: balangandã, peteca, pipa, pular corda, amarelinha, 
esconde-esconde e brincadeiras de roda com a intenção de compreender os 
benefícios da construção e da prática dos mesmos nas aulas de Educação 
Física e verificar o comportamento e as atitudes dos alunos. Sabe-se que são 
jogos e brincadeiras que passam de geração a geração. Trabalhar com o jogo 
tradicional é uma forma de aprendermos sobre nossa cultura, pois esses jogos 
não trazem consigo apenas o divertimento, apresentam também 
conhecimentos culturais. As transformações no jogo pode acontecer  mas tem 
o mesmo significado e o mesmo sentido, pois, com o passar do tempo vão se 
aperfeiçoando de acordo com cada geração. Para Kishimoto (2003), os jogos 
tradicionais, devem ser preservados na educação contemporânea. 

É preciso ressaltar que apesar da cidade de Sinop /MT apresentar 
espaços que favorecem a brincadeira e jogo tradicional, o seu crescimento 
populacional e econômico tem inviabilizado tais práticas livremente e as 
escolas deixam de trabalhar por considerá-los menos importantes do que 
outros tipos de jogos e brincadeiras infantis. 
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa é de cunho qualitativo, sem a intenção de utilizar dados 
numéricos em sua análise, interpretando os fatos descritos no campo de 
estudo. 
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Para o estudo foi utilizado à pesquisa- ação onde se observou como 
ocorreram as aulas de educação física na creche e posteriormente foram 
realizadas 18 intervenções pela pesquisadora, de 1 hora cada aula, divididas 
entre confeccionar os brinquedos, jogar e compreender a reação dos alunos 
com os jogos tradicionais. A escolha da pesquisa-ação se deu pelo fato de 
identificar através de um questionário com perguntas abertas que o trabalho 
com jogos tradicionais não era realizado nas aulas de educação física nesta 
creche. Foi encaminhada para a instituição pesquisada uma carta de 
apresentação da Faculdade Fasipe, posteriormente as devidas autorizações de 
estudos e de imagens aos pais dos alunos por se tratarem de menores de 
idade. A fotografia incorporou o trabalho como uma das técnicas de pesquisa. 

A pesquisa foi realizada com 3 turmas, aproximadamente 45 crianças, 
que estavam matriculadas no ano de 2014,  na creche municipal da cidade de 
Sinop/Mato Grosso, com idades de 3 e 4 anos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este estudo compôs um trabalho de conclusão de curso contendo 
diversas categorias temáticas como se propõe na perspectiva de uma pesquisa 
qualitativa, porém foi realizado um recorte de uma das categorias para a 
apresentação deste texto. 

As cenas descritas apresentarão momentos das crianças com os 
brinquedos Balangandã e Peteca, e brincadeiras como: pular corda, 
amarelinha, esconde-esconde, brincadeiras de roda 
A construção da peteca levou as crianças a associar as etapas da construção 
com outros objetos como bolas, ovos de páscoa, como não conheciam a 
peteca, iam fantasiando e comparando com outro objeto que eles já 
                “A                                       S              
                     ;    :                              ”  BORGES,  987, 
p. 24).  

A construção do Balangandã foi realizada pelas crianças com o auxílio 
de 3 adultos, os materiais foram, jornal, papel crepom e barbante, propiciou o 
estímulo motor, socialização e encantamento com a brincadeira. 

 
[...] Quando estimulamos a confecção do brinquedo por meio do jogo 
de construção, a criança pode refletir sobre as melhores adaptações 
para esse material no ato de brincar. Nos jogos de construção, a 
criança desenvolve habilidades para medir, imaginar e planejar suas 
ações, bem como compreender tarefas colocadas pelos adultos  
(TONIETTO, 2008, p. 22). 

Outra intervenção propôs pular corda, amarelinha, esconde-esconde, 
brincadeiras de roda e na aplicação pode-se identificar dificuldades iniciais de 
algumas crianças na execução, um dos motivos, pode ser pela falta de 
oportunidade de vivenciar os jogos e as brincadeiras, que foi constatada 
durante o questionário com as professoras, onde apontaram que os momentos 
das aulas de educação física- nesta creche- eram livres, somente no parquinho 
da instituição, referente ao comportamento pode-se perceber que houve 
interesse e motivação na execução. Sobre a brincadeira de pular corda e as 
lembranças da infância Freire (1997, p. 86), relata, 
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A corda é um dos objetos de brinquedo que mais povoam nossas 
lembranças de infância. Quase todo mundo sabe brincar de varias 
maneiras com uma corda [...] faz parte de nossa cultura. 

Os jogos tradicionais além de desenvolver as habilidades motoras é um 
conteúdo que trabalha com a manutenção da cultura cada criança se 
expressará de maneiras diferentes, com sua identidade nas formas de cantar, 
de rodar, de se movimentar.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Verificou-se neste estudo que as brincadeiras e os jogos tradicionais não 
são aplicadas pelas professoras durantes suas aulas de educação física na 
creche em que foi realizada o estudo, conforme resposta apontadas por elas 
em questionário. Na aplicação dos jogos e brincadeiras tradicionais, houve um 
encantamento e uma motivação por parte das crianças, acreditamos que pelo 
fato da construção dos brinquedos e a brincadeira com os objetos, além dos 
benefícios motores que não objetivou relatar em primeiro plano neste estudo. 
Ao final do estudo os objetivos propostos foram alcançados, aplicar o conteúdo 
de jogos e brincadeiras tradicionais através da intervenção do pesquisador em 
uma creche municipal na cidade de Sinop/ Mato Grosso e perceber o 
comportamento das crianças de 3 e 4 anos diante das atividades. 
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Resumo: Este estudo objetivou constatar, através das atividades lúdicas da 
infância nos espaços informais da escola como pátios, horário do recreio, quais 
as implicações sociais que se efetivam, segundo as atitudes dos alunos na 
perspectiva dos estudos de Roger Caillois e também classificar as brincadeiras 
dentro das categorias elencadas por ele. Para a pesquisa de cunho qualitativo 
nos moldes de uma pesquisa de campo, foram feitas 20 incursões com sujeitos 
de 5 anos de idade e com apoio do estudo bibliográfico proposto, foram 
analisados os momentos do recreio e outros oportunizados pelos educadores 
durante o período de aulas destinado para brincadeiras. Neste estudo pode-se 
constatar a importância de classificar os jogos infantis praticados nas escolas 
em consonância com as quatro rubricas propostas por Caillois (agôn, álea, 
mimicry e ilinx) e assim visualizar as implicações educativas para uma 
compreensão comportamental das crianças nos micros espaços escolares. 
 
Palavras-chave: Atividades lúdicas; Callois; Escola. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Este estudo objetivou visualizar, através das atividades lúdicas na 
infância, ou seja, o brincar e o jogar livremente nos espaços escolares, quais 
as implicações sociais que se efetivam, segundo as atitudes dos alunos na 
perspectiva dos estudos de Roger Caillois (1990) e classificar as brincadeiras 
nas categorias apontadas pelo autor: Agôn – grupo de jogos que surgem sob a 
forma de competição, Álea –                 “                               
        ”    36                                                      
jogador e sim do acaso, Mimicry – termo em inglês que significa mimetismo 
(muito usado na natureza) são aspectos voltados para a transformação, ilusão, 
adoção de um personagem ilusório e Ilinx – adequam-se aqui os jogos que 
buscam a vertigem, desequilíbrio. 

O comportamento dos alunos durante atividades lúdicas na escola em 
espaços informais (pátios, gramados, quadras) podem servir de parâmetros 
para compreensão de atitudes dos mesmos em sala de aula, na realização de 
suas atividades de interação com os colegas e nas cognitivas. Sabe-se que 
Caillois (1990), não subestima em suas posições o poder que as atividades 
lúdicas exercem na configuração da formação humana. 

 
METODOLOGIA 
 

O estudo utilizou-se da abordagem qualitativa e da pesquisa de campo 
para explorar, coletar e analisar os dados no ambiente escolar.  
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Após autorização e apresentação dos pesquisadores, foram realizadas 
observações nos espaços informais de uma escola particular da cidade 
Sinop/Mato Grosso através de 20 incursões de tempos variados que consistiu 
em elaborar um diário de campo e registrar através de fotos as atividades 
lúdicas experimentadas e criadas pelas crianças, que aqui fizeram parte alunos 
de 5 anos. As fotos foram feitas com as devidas autorizações dos pais ou 
responsáveis. 

Com o apoio no estudo bibliográfico proposto que foi analisar as 
contribuições sociais e classificar os jogos na perspectiva de Caillois (1990), 
foram acompanhados os seguintes espaços escolares, 8 momentos na hora do 
recreio que possui o tempo de quinze minutos aproximadamente e 12 
momentos oportunizados pelos educadores durante o período de aula de 40 
minutos aproximadamente. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Iniciando a discussão dos dados e fazendo a analogia proposta na obra 

de Roger Callois (1990), identificamos uma aproximação da teoria com a práxis 
observada na escola, quando verifica-se um momento de extrema riqueza 
organizado pelas professoras da educação infantil, para os alunos de 5 anos 
diante da oportunidade de brincar livremente, e desenvolver-se nos campos 
afetivos, sociais, intelectuais e motores, onde em muitas instituições o 
momento da brincadeira não é explorado com seriedade. 

Durante a observação, ressalta-se os momentos de criação das próprias 
regras, combinando entre eles – jogadores -  o que é permitido ou proibido no 
    , “                                                                     
    ”  CALLOIS, 1990, p. 11), e que não deve ser violado, o que caracterizaria, 
uma corrupção ao jogo. No jogo proposto pelas próprias crianças, deveria 
haver uma respeitos pelas regras e também a liberdade de permanecer nele, 
assim nos remete aos aspectos da sociedade, somos autônomos e 
respeitamos voluntariamente as regras, leis e podemos escolher a nossa 
permanência ou não neste modelo de vida. 

Após esta análise inicial e geral dos dados coletados, os momentos 
observados foram categorizados de acordo com a proposição do autor, 
sabendo que não há uma pureza diante das categorizações e sim uma 
prevalência de uma sobre a outra: 

AGÔN: formas de competições que surgem nas brincadeiras infantis, 
“                                                             
artificialmente p                                                       ” 
(CALLOIS, 1990, p.33-34). Mesmo nesta tentativa de igualdade de equivaler-se 
na competição, é importante salientar que muitas vezes isso não acontece pois 
                P           8,    3  “       interfere de diferentes maneiras na 
                     ”  N                                                   
jogos de lutas, pular corda -  quando as crianças criaram formas diferentes de 
pular corda, ou seja, apenas um pé, em dupla, com os pés juntos, sair e entrar 
na corda com ela em movimento, e todos estes momentos deveriam ser 
julgados pela professora. 

ÁLEA: jogos do acaso como jogos de dados, lance de objetos ao 
espaço: neste campo de estudo averiguou-se os jogos de cartas, como super-
trunfo que h                                   ,      C         99 ,   36  “    
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depende do jogador, e na qual ele não poderia ter a menor das participações 
[   ]                                                       ”  

MIMICRY: encarnação de um personagem provisório, são os jogos de 
aceitação de personagens ilusórios, aceitações temporárias (CAILLOIS 1990), 
aqui as atividade idealizadas pelos alunos foram imitar o palhaço, a babá, mãe, 
filhos, polícia e ladrão, brincadeira de casinha, fazendeiros com caminhões de 
brinquedo, brincadeiras que imitam a vida real, provavelmente momentos 
vivenciados em suas famílias. 

 ILINX:                    , “                                    ,     
           ,                            ”  CAILLOIS,  99 ,    43 ,            
nas brincadeiras de rodar no próprio eixo, balanço pendurado na árvore, a 
brincadeira consistia em empurrar um ao outro por um tempo determinado 
pelas próprias crianças, um tempo imaginário. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
           Neste estudo pode-se constatar a importância de classificar os jogos 
infantis praticados nas escolas em consonância com as quatro rubricas 
propostas por Roger Caillois (agôn, álea, mimicry e ilinx) e assim visualizar as 
implicações sócio educativas para uma compreensão comportamental das 
crianças nos micros espaços escolares, que aqui denominamos recreio e 
momentos oportunizados por professores onde as crianças podem livremente 
criar suas brincadeiras. 
 Na analogia dos dados coletados cujos objetivos de compreensão do 
comportamento e atitudes das crianças diante dos jogos e pensando na obra 
   R     C      , “O                ”                                      
jogos como importante contribuição na vida pessoal de seus praticantes. 
Existe, da mesma forma, referências aos jogos de azar, competições, 
vertigens, simulacros e disfarces quanto as implicações no comportamento da 
sociedade moderna, uma vez que evidencia os diferentes aspectos 
comportamentais, inclusive aqueles que corrompem e contaminam os 
princípios iniciais do jogo. 
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Resumo: A dinamização de tempo e espaço nas cidades amazônicas produz 
características que se diferem de outras regiões do Brasil, natureza e cultura 
estão presentes no cotidiano dessas cidades. Dessa forma, a valorização do 
patrimônio local, potencializada com a educação para e pelo lazer em cidades 
amazônicas, constitui grande potencialidade de desenvolvimento local e 
regional das comunidades, contribuindo para sua autonomia e gestão de 
recursos. Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar as vivências da 
comunidade local no Museu Professor Antonio Gonzaga da Rocha, em 
Portel/Marajó/PA. O estudo apresenta uma análise do espaço a partir de 
experiências vivenciadas pelos moradores no local. A metodologia utilizada 
teve caráter qualitativo; para coleta de dados utilizou-se entrevista 
semiestruturada e entrevista grupo focal. O tratamento dos dados foi feito por 
análise de conteúdo. A pesquisa revela que o museu é visto como patrimônio 
cultural pela comunidade local, contudo há pouca visitação, o espaço não 
chama atenção por fatores como sacralidade do lugar, questões de acesso e 
falta de atividades criativas que envolvam o patrimônio local. 
 
Palavras-chave: Museu; Lazer; Marajó/Pará. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa objetiva investigar a relação dos moradores do município 
de Portel/Marajó/PA e suas vivências no museu municipal Professor Antonio 
Gonzaga da Rocha, analisando possíveis entraves que dificultam essa relação. 

Portel localiza-se na Mesorregião do Marajó, distante 278 quilômetros da 
capital paraense, tem população de 52.172 habitantes, está situado em uma 
área 25.498,1 km². (IBGE 2001-2014). Em 2006 o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) realizou visita técnica ao município, 
encontrando material arqueológico na área urbana da cidade. Conforme 
Schaan e Martins (2010) foram achados fragmentos de cerâmica indígena, 
louças, frascos de vidro, moedas, colheres, estribo e crucifixos. Alguns desses 
artefatos contribuíram para a formatação do Museu Professor Antonio da 
Rocha Gonzaga, objeto deste estudo. 

Para Pacheco e Silva (2013), as representações de patrimônio 
existentes nas cidades marajoaras estão ligadas às representações de poder, 
cujo edificado muitas vezes carrega consigo uma memória social dominante e 
excludente. Nesse sentido, para o visitante, esses prédios são vistos como 
referências do patrimônio local, contudo para o morador podem representar 
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símbolo do poder sobre a cultura do lugar, por isso o patrimônio amazônico 
abrange saberes, produções, modos de viver que se relacionam com a 
natureza e paisagens que não se limitam as edificações erguidas no período 
da colonização da região.  

Conforme Sampaio (2008) o processo de ocupação da Amazônia, desde 
a migração dos povos pré-históricos, europeus e povos da África construíram 
grande valor histórico, assim como a produção de pinturas rupestres, cerâmica 
arqueológica, edificações militares e religiosas, práticas coletivas, saberes 
tradicionais. Todo esse material representa potencialidade de desenvolvimento 
local e regional, a partir de ações de valorização, articuladas em rede. Por isso, 
entende-se que o aspecto educativo do lazer contribui para o fortalecimento do 
patrimônio cultural. 

Pinto (2008), afirma que a educação para e pelo lazer deve considerar 
três tipos de acesso: 1) acesso pelo diálogo, em que as ações devem ser 
ajustadas aos interesses, necessidades, referências culturais daqueles que 
irão praticar as atividades, considerando faixa etária, sexo, manifestações 
culturais entre outras necessidades; 2) aceso pela interatividade e participação 
dos sujeitos envolvidos no planejamento das ações de lazer, identificando as 
possibilidades de vivências de lazeres, definindo objetivos a alcançar e 
atividades a serem realizadas; 3) acesso pelas ações educativas 
sensibilizadoras, ações planejadas e organizadas a partir das necessidades e 
possibilidades de intervenção. Nesse sentido, os museus podem ser 
considerados importantes equipamentos de lazer, pois possibilitam vivências 
lúdicas, por meio de elementos culturais.  
 
METODOLOGIA 
 

Utilizou-se a pesquisa de campo qualitativa, pois se optou por ouvir 
relatos e opiniões de moradores do município de Portel sobre o Museu 
Professor Antonio Gonzaga da Rocha. O embasamento teórico foi 
desenvolvido pela pesquisa bibliográfica sobre o tema. Para o levantamento de 
dados utilizou-se observação, entrevista grupo focal com 15 alunos de bairros 
periféricos do município, na Escola Municipal Professora Julia Barbalho e 
entrevista semiestruturada com a coordenadora do museu. No tratamento de 
dados foi utilizado análise de conteúdo, com as categorias analisadas: acesso 
ao museu, conhecimento do lugar, importância social da instituição. 
 
RESULTADOS E DISCURSSÕES 
 

A análise de conteúdo foi feita por três categorias que serão analisas a 
seguir, de acordo com as respostas datas pelos entrevistados: 

Categoria 1- Conhecimento do espaço/museu. Ao serem questionados 
se conhecem o museu e o que tem no espaço, todos responderam que sim, 
contudo apenas 08 sujeitos visitaram o local, dos que estiveram na instituição 
apresentaram como motivos: curiosidade, levar os filhos para conhecer, ida 
com a turma da escola e convite de conhecidos. Embora muitos não tenham 
frequentado o museu, todos souberam dizer o que tem no espaço.  

Categoria 2 - Importância social do Museu. Todos expressaram que o 
museu é importante, pois ligaram a instituição a ideia de patrimônio, cultura, 
                                ,                    S        : “         
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      ô             ”  A                                                
faz parte de sua cultura. 

Categoria 3 - Acesso. Para os entrevistados existem aspectos que 
dificultam a relação do museu com os moradores, pois fatores como a falta de 
divulgação, o aspecto de sacralidade do lugar, a localização do prédio, 
conhecimento do horário de funcionamento, atrapalham a visitação ao local. 
Outro fator detectado nas falas foi a carência de ações educativas e de 
sensibilização sobre o patrimônio cultural de Portel e a importância de sua 
preservação. Essa situação é expressa em diversas falas, a exemplo do Sujeito 
 : “V      ! E       entrei lá! Eu nunca entrei porque toda vez que passo lá ta 
       ”  O       -se, também, em algumas declarações a existência de uma 
ideia de sacralidade que distancia a comunidade do museu, declarada no 
                           S       4: “[   ]        alunos, jovens, ai diz: Ah, mas 
                                                ,     !”   
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa de campo indica que os moradores locais são conscientes 
da importância o social e cultural do museu, contudo trás a tona dificuldade 
quanto à visitação da comunidade ao espaço. O problema refere-se à falta de 
conhecimento dos horários de funcionamento, forma de entrada, ideia de 
sacralidade e falta de um planejamento participativo. Assim, sugerem-se 
algumas ações que possam contribuir com processo de aproximação do museu 
e moradores locais, baseados na educação para e pelo lazer: o planejamento 
de atividades de educação patrimonial, como roteiros percorrendo o sítio 
arqueológico existente da área urbana da cidade, ações artísticas envolvendo 
jovens e crianças, como produção de pinturas e histórias a partir do 
entendimento dos envolvidos. Além disso, é importante a produção de 
pesquisa e levantamentos dados sobre a memória local, com produção de 
cartilhas e revistas sobre patrimônio cultural do município. 
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Resumo: A brincadeira, a ludicidade é condição fundante e                  
                                                   ,                     
                                               . Este estudo objetiva 
explicitar um caminho metodológico de pesquisa com crianças. Esta 
experiência foi realizada com crianças moradoras de uma região de Jardim 
Alegre-PR acerca do lazer numa pracinha localizada na cidade. Concluiu-se 
que intervenções lúdicas e brincadeiras são uma excelente ferramenta de 
abordagem para construir uma afinidade e processos interacionais com as 
crianças antecedendo uma pesquisa que utilizará de entrevistas semi-
estruturadas, como técnica de coleta de dados.  
 
Palavras-chave: M          , L    ; I          
  
 
INTRODUÇÃO 
 

Este estudo trata do caminho metodológico de uma investigação sobre o 
lazer infantil no espaço urbano, um processo com a finalidade de estabelecer 
uma aproximação e garantir a confiança das crianças, estas que frequentam 
uma pracinha situada na cidade de Jardim Alegre-PR. Ele constitui um trabalho 
                                            “J        ,                  , 
brinco com meus amigos”: O                                   J      A        

O brincar da criança, traço inerente a esta geração está presente em 
nossa organização social, podendo estar configurada no espaço urbano e no 
espaço rural. No caso deste estudo, voltamos nosso olhar para o brincar no 
espaço urbano, em uma cidade pequena: Jardim Alegre, a qual segundo o 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), possui 12.324 mil 
habitantes numa área de 405.548 m².  

Existe um espaço na cidade de Jardim Alegre chamado pela população 
   “        ”,               P     E   rdo Tôtolo, local definido como o 
lócus para a realização desta pesquisa. O espaço não possui nenhum 
equipamento de lazer construído, apenas bancos, árvores e um monumento de 
bolas gigantes de concreto. No entanto, essa escolha é justificada por haver 
maior concentração de crianças brincando neste local da pequena cidade. 
 Müller e Delgado (2005) afirmam que o campo sociológico da infância 
tem ocupado um espaço significativo no cenário atual, por propor o importante 
desafio teórico-metodológico de considerar as crianças atores sociais plenos. 
Essa visão moderna de socialização considera os fatos: as crianças negociam, 
compartilham e criam culturas com os adultos e com seus pares. 
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 O objetivo central deste estudo é explicitar um caminho metodológico de 
pesquisa com crianças, sendo este uma abordagem inicial por meio 
intervenções lúdicas com jogos e brincadeiras afim de garantir afinidade e 
confiança para posteriormente entrevista-las com maior proximidade.  
  
METODOLOGIA 

 
O estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa, Godoy (1995, p.62) 

apresenta um conjunto de características capazes de identificar esse tipo de 
        , “[   ]                                                               
                            ”,                          ,             
significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida como preocupação do 
investigador.  

Como técnica de coleta de dados foram realizadas 4 intervenções com 
jogos e brincadeiras na pracinha. Nestas intervenções as crianças foram 
convidadas à brincar, e então elaborados 4 relatórios sobre como se sucedeu 
este contato e estas ações educativas e que são elucidadas neste estudo. Este 
contato inicial fez parte do processo de coleta de dados de uma pesquisa 
maior, onde foram realizadas 16 entrevistas semi-estruturadas. 
  
As intervenções, jogos e brincadeiras como caminho metodológico de 
pesquisa com crianças 
 

Este estudo justifica-se pois, entendemos que a pesquisa com crianças 
deve respeitar o tempo de aproximação necessário, bem como ser realizado 
pelo que consideramos o cerne da cultura infantil, a cultura lúdica. 

A primeira intervenção foi um contato com sete meninos que estavam 
jogando bola em uma parte da pracinha que é feita de concreto, eles 
adaptavam as traves de um gol entre duas árvores, dos sete meninos que 
                               ,            : “                  ?”,    
                     “    ,                    ”  E                         
eles, jogamos durante uns 30 minutos. Depois que brincamos, eu expliquei o 
motivo de eu estar ali, falando que era um trabalho da faculdade que eu tinha 
que fazer com crianças, brincar com elas e depois escrever algumas coisas 
sobre as brincadeiras e mais adiante faria uma entrevista perguntando algumas 
coisas. Eles gostaram da ideia e ficaram empolgados para que o dia da 
entrevista chegasse. 
 Na segunda intervenção estavam presentes oito meninos jogando bola e 
apenas quatro eram os que estavam no dia anterior. Sem precisar dizer nada, 
                                         : “A R y                   é do 
          ”,                           ,                           ,         
                                  ,              “                !” “       
   ” “         ” “     ,          !”  N       ,                         
cansados chegou uma menina, mas não quis jogar, então eu sentei no 
banquinho da pracinha e conversei um pouco com ela, enquanto isso os 
meninos brincavam livremente com a bola. 
  No terceiro dia de intervenção cheguei à pracinha e havia vários 
meninos jogando bola, nesse dia eu es                          “             
            !”,                                                             , 
separando times certos, delimitando o espaço do jogo e um deles perguntou 
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“                                        ?”  D                  po apitando 
e brincando com eles, chegaram uns meninos com bicicletas que gostam de 
fazer manobras na pracinha, então os meninos quiseram assistir os outros com 
as bicicletas, ficamos mais um tempo por ali e aproveitei o tempo que eles 
estavam parados para explicar um pouco mais sobre a pesquisa. 
  No quarto dia de intervenção estavam na pracinha duas meninas e um 
menino. Quando cheguei, fui conversar e brincar com as meninas, elas logo me 
perguntaram se eu podia ensinar elas a fazer alguma coisa de ginástica e 
começaram a fazer um passos semelhantes aos do balé e depois começaram 
a fazer alongamentos, percebi que o conceito que elas têm de ginástica é uma 
mistura de movimentos de alongamento e passos de dança do balé. Então as 
ensinei a fazer rolamento, parada de mãos, roda, vela, etc. Dessa maneira, o 
menino que estava brincando nas bolas de concreto que tem na praça foi se 
aproximando, chamamos ele para brincar e ele já realizou uma estrelinha para 
mostrar que sabia fazer. Brincamos de pega-pega, de barata no ar, dentre 
outras brincadeiras. Eles adoraram, depois disso pude fazer a entrevista, eles 
responderam às perguntas do roteiro muito empolgados. 
  A partir desta abordagem baseada em jogos e brincadeiras 
desenvolvemos 16 entrevistas semi-estruturadas com crianças de 07 a 11 anos 
seguindo um roteiro com questões sobre o que elas faziam durante a semana 
e nos finais de semana, o que elas faziam no seu tempo livre, o que elas 
gostariam de fazer e o que ela gostaria que tivesse na sua cidade como 
equipamentos e espaços de lazer, ou seja, suas propostas e expectativas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    
O presente trabalho teve como eixo central a discussão sobre um 

caminho metodológico para uma abordagem inicial de pesquisa com crianças, 
baseado em jogos e brincadeiras. Assinalamos então que esta abordagem 
através das intervenções com jogos e brincadeiras foi um excelente caminho 
afim de estabelecer uma relação mais próxima entre a pesquisadora e as 
crianças, pois foi estabelecido afinidade e simpatia excelente para em seguida 
realizar entrevistas, discutir questões com o público infantil, buscando o 
respeito a cultura do grupo a ser pesquisado, a cultura lúdica. Este caminho 
metodológico entendemos como um elemento fundamental num processo de 
investigação que parte do princípio do respeito e do diálogo entre os pares 
implicados no processo do estudo. 
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Resumo: A presente pesquisa teve como intuito analisar as políticas públicas 
de lazer implementadas no município de Itaquara/BA, no que diz respeito à: 
estrutura administrativa, a estrutura financeira bem como os projetos 
executados. Enquanto procedimento metodológico, trata-se de uma pesquisa 
exploratória de abordagem qualitativa. Logo, para a coleta de dados utilizou-se 
a análise documental e aplicação de questionário junto aos gestores locais. 
Nesta perspectiva, os resultados apontaram uma insuficiência administrativa 
destinada ao lazer; carência de alocação de recursos para o fomento de ações 
ligadas a tal fenômeno e falta de abrangência das atividades implementadas 
através dos projetos existentes. Sendo assim, evidenciou-se que as políticas 
públicas de lazer de Itaquara/BA se apresentam de maneira unilateral, 
caracterizando-se enquanto uma política de governo, na qual, as ações são 
focalizadas e emergenciais. 

Palavras-chave: Política Pública; Lazer; Itaquara. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos acerca das políticas públicas de lazer ganham visibilidade 
com a abertura política no Brasil após o fim da ditadura militar, através da 
instauração do processo de redemocratização do país. Nesta perspectiva, para 
M                 S                ,         “        ”                     
série de sentidos e significados, absorvendo assim, todas as dimensões 
possíveis do ato de governar. Neste contexto, Botelho (2007, p.113) afirma 
   : “U                       formula a partir de um diagnóstico de uma 
         ,                                                               ”  
Desta forma, evidencia-se a necessidade do diagnóstico da realidade do 
município de Itaquara/BA, no que diz respeito às políticas públicas de lazer, 
para que se possam promover intervenções pautadas num planejamento 
significativo, permitindo assim, avaliar tal processo.  
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METODOLOGIA 
 

Este estudo configurou-se como uma pesquisa exploratória de 
abordagem qualitativa (GIL, 2006). Enquanto técnica de coleta de dados 
utilizou-se a análise documental de diversos materiais, tais como: o plano 
diretor municipal; o plano plurianual; os relatórios de execução financeira; a lei 
orgânica; os registros em arquivo relacionados à entidade responsável pelo 
fomento das ações de lazer. Além disso, aplicou-se um questionário junto ao 
gestor público esportivo do município em questão.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados encontrados apontaram uma insuficiência administrativa 
destinada ao fenômeno em questão, além da falta de alocação de recursos 
financeiros bem como a existência de poucos projetos relacionados a temática. 
Logo, tais dados, corroboram com os estudos de Suassuna (2007) a qual 
aponta que, as políticas públicas brasileiras são autoritárias, sendo elaboradas 
de forma setoriais, não havendo o estabelecimento de diálogo entre órgãos 
governamentais. Em consoante a este pensamento, Marcellino (2002) aponta 
que o lazer deve ser encarado como algo que ultrapassa uma política de 
atividades. Neste sentido, Correia (2008) afirma que, a idealização e realização 
de projetos sociais nas áreas de lazer deveriam assumir a vontade de 
emancipação pela óptica das comunidades vulneráveis. Desta forma, ao 
correlacionar os dados coletados na pesquisa aos estudos de Amaral (2009) 
percebe-                       “    -       ”                ,            
respeito ao município investigado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização desta pesquisa, acredita-se que as políticas públicas 
de lazer de Itaquara/BA se apresentam de maneira unilateral, caracterizando-
se enquanto uma política de governo, na qual, as ações são focalizadas e 
emergenciais. Entretanto, torna-se necessário novos estudos, no intuito de 
aprofundar o debate sobre a temática em questão e ao mesmo tempo 
possibilitar uma reflexão sobre tais ações, junto a comunidade envolvida no 
processo. 
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Resumo: Este trabalho objetiva a análise de alguns dados do estudo referente 
à visão dos pais e/ou responsáveis em relação às contribuições que o 
Programa Segundo Tempo-Forças no Esporte (PROFESP) traz para a vida dos 
discentes participantes do núcleo da Estação Radiogoniométrica da Marinha 
em Belém do Pará (ERMBe). A metodologia usa no trabalho foi pesquisa 
qualitativa; para coleta de dados na pesquisa de campo utilizou-se entrevista 
semiestruturada e entrevista grupo focal, o tratamento dos dados coletados foi 
feito a partir da análise de conteúdo, a amostra da pesquisa contou com 53 
(cinquenta e três) pais e/ou responsáveis dos alunos que participam do 
programa. Notou-se que os alunos melhoraram tanto no ambiente familiar 
quanto no escolar, além do aumento de suas relações sociais e suas 
interações com os demais. Diante disso, acreditamos que o esporte e o lazer 
pode ser alicerce para atividades extracurriculares e uma possibilidade para o 
desenvolvimento integral dos partícipes.  
 
Palavras-chave: Programa Segundo Tempo - Forças no Esporte, Inclusão 
Social; Cidadania. 
 

INTRODUÇÃO 

O Programa Segundo Tempo-Forças no Esporte (PROFESP), criado em 
2003, tem se constituído como uma ação imprescindível ao processo de 
inclusão social de nossas crianças, adolescentes e jovens. A utilização do 
   ô     “       ”                                                           
participantes do programa em ações integrativas e socializantes com vistas à 
cidadania de Norte a Sul do país. Sendo uma parceria interministerial entre os 
Ministérios da Defesa –que é responsabilidade das Forças Armadas (marinha, 
exército e aeronáutica) e já envolve 86 organizações em todo o Brasil e tem 
como objetivo garantir a estrutura física de qualidade, pessoal e o transporte –, 
Ministério do Esporte – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
fome. O programa beneficia, atualmente, cerca de 12 mil alunos em 124 
núcleos em todos os Estados e no Distrito Federal. De acordo com Hansen, 
Perim e Oliveira (2009, p.8). 

Assim, objetivamos analisar, prioritariamente, as contribuições que o 
PROFESP causa na vida dos discentes, a partir do olhar dos pais e /ou 
responsáveis dos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante 
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Tamandaré7, para, em seguida, compreender a relevância das mudanças que 
o programa causa na vida do aluno, abrangendo seu meio escolar e familiar; 
comparar a vivência no programa com a realidade dos alunos; identificar que o 
esporte e o lazer enquanto instrumento de inserção na vida dos participantes. 
Tomando como base a importância que a família tem nesta concepção de 
valores, formou-se a seguinte problemática: Qual a visão dos pais sobre a 
participação dos filhos no Programa Segundo Tempo-Forças no Esporte?  

Esta problemática se desdobra em três perguntas norteadoras para a 
discussão: Qual a relevância da participação dos pais em reuniões em 
programas como o Segundo Tempo-Forças no Esporte? Quais conhecimentos 
as famílias têm acerca da responsabilidade pela execução do programa? Quais 
significados as ações públicas no âmbito do esporte e do lazer têm para os 
pais? 

 
METODOLOGIA 

A partir da Pesquisa Qualitativa, para delineamento da pesquisa foi feito 
um estudo de campo, que se baseia em observar os fenômenos de forma 
concreta, ou seja, na forma em que ela se apresenta na realidade. Utilizou-se a 
entrevista grupo focal com 53 pais e ou responsáveis A entrevista grupo focal 
teve como base teórica o autor Tim May (2004), pois possibilita obter 
informações sobre o ponto vista de várias pessoas ao mesmo tempo, a escolha 
da entrevista semiestrutura ocorreu por possibilitar maior liberdade nas 
respostas, permitindo que este dê informações de forma qualitativa para melhor 
aproveitamento da entrevista (MAI, 2004). A coleta de dados contou com uso 
de câmera digital para registro fotográfico do museu, filmagem da entrevista. 
Na pesquisa de campo foi utilizada assinatura de TCLE (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido), apresentado a direção da escola, aos 
alunos durante a pesquisa e a direção da escola e do Núcleo do PROFESP em 
respeito aos procedimentos éticos com os sujeitos envolvidos no estudo. No 
tratamento de dados foi utilizado analise de conteúdo, conforme descreve 
Bardin, (1997). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir desses resultados, constatamos que todos os pais e/ou responsáveis 
vejam as ações do programa, na maior parte das vezes, muito positivas, pois 
representam a possibilidade de acesso a atividades e serviços que não estão à 
disposição dos cidadãos criando condições para a qualidade de vida da 
população, em especial, daquelas comunidades menos favorecidas econômica 
e socialmente e desta forma incluindo elementos essenciais à vida e ao 
desenvolvimento de qualquer indivíduo. Os resultados são bastante 
satisfatórios, pois identificam o esporte educacional e o lazer através de sua 
vivência e forma participativa e concepções pedagógicas referendada na 
falados  pais e ou responsáveis sobre as ações do Programa. 

 

                                                        
7
EEEF Almirante Tamandaré, Conj. COHAB Rua WE 2, Marambaia – Belém. CEP: 66623390. 

Telefone: (91) 3243-0617. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término dessa pesquisa, podemos dizer que o Programa Segundo 
Tempo- Forças no Esporte exerce influência positiva na vida dos alunos 
envolvidos conforme relato da fala dos pais e/ou responsáveis, pois, de acordo 
com diretrizes do programa, a principal finalidade consiste em levar o aluno a 
uma melhor qualidade de vida, tendo em vista a exposição aos riscos sociais 
que as ruas oferecem, à falta de atividade física que pode ser nociva a saúde 
do adolescente, entre outros. Deve-se enfatizar que é essencial para este 
programa que sua proposta seja rigorosamente seguida, acesso a 
infraestrutura que atenda de forma ampla os alunos que dele participa, pois, 
sem as mínimas condições de segurança e atendimento, de nada adianta a 
sua implantação.  
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Resumo: Sociedades onde vigoram o sistema capitalista convivem diariamente 
com seus olhares voltados para o consumo, à aquisição de bens materiais e/ou 
de serviço, dentro de tal sistema é praticamente impossível que todos usufruam 
do mesmo modo de tudo o que é ofertado, evidenciando, assim, a disparidade 
existente entre as classes sociais. O presente relato tem como objetivo 
apresentar a aplicação de um jogo protagonizado sobre a disparidade entre as 
classes sociais para três diferentes grupos. Durante a aplicação do jogo, os 
grupos utilizavam relatos de seu cotidiano, onde conseguiam evidenciar tais 
disparidades, características da sociedade capitalista. Isso nos permitiu 
potencializar uma discussão com os grupos sobre as relações entre grupos 
sociais com poder aquisitivo maior e grupos de poder aquisitivo inferior. 

Palavras-chave: Jogo Protagonizado; Disparidade de consumo; Classes 
Sociais. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente relato refere-se à aplicação de um jogo inédito que tem 
          “O                ?”,                                    T          
lazer do curso de Educação Física da UEM do campus de Ivaiporã-PR, As 
intervenções foram realizadas com três grupos distintos, sendo duas delas com 
grupos de pessoas acima de 20 anos, sendo uma aplicação realizada com um 
grupo de alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, com idade entre 45 
e 75 anos e outra com um grupo de professores da Escola Municipal Ignêz de 
Souza Caetano, com idades entre 25 e 40 anos. A nossa terceira intervenção 
fora realizada com um grupo mais jovem, onde os participantes foram os 
acadêmicos do primeiro ano do curso de Educação Física do Campus Regional 
do Vale do Ivaí, com idades entre 17 e 19 anos. 

O jogo tem por objetivo expor o que cada classe, em um sistema 
capitalista, pode ter acesso, com relação a bens de consumo, tendo em vista a 
desigualdade socioeconômica que distingue cada grupo. As equipes poderão 
conter no mínimo 2 e no máximo 10 integrantes, e receberão papéis distintos 
dentro do jogo, onde, uma delas representará a classe dos trabalhadores e a 
outra equipe representará a classe dos detentores do meio de produção 
(classe dominante). Os materiais utilizados para a realização do jogo são 
cartões com imagens, que serão as peças do jogo, podendo assim ser 
realizado tanto em um ambiente aberto quanto fechado. 
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Quanto ao lócus da protagonização, o jogo ocorrerá em uma cidade 
industrial, onde é bem explicito a disparidade entre as classes. O jogo 
apresenta uma duração superior a cinco minutos. Os participantes devem ter 
idade acima de 15, e tem como principal objetivo expor o que cada classe, 
dentro de uma sociedade pautada em um sistema capitalista, pode ter acesso, 
com relação a bens de consumo, tendo em vista a desigualdade 
socioeconômica que distingue cada grupo. 

 
METODOLOGIA 
 
 A metodologia empregada é a descritiva, pois se trata de um relato de 
experiência baseado na descrição de como se deu a aplicação do jogo 
              “O                ?”             os, com características 
totalmente diferentes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ambos os grupos responderam muito bem à aplicação do jogo, onde 
inicialmente explicitávamos as principais características deste, e que o mesmo 
se tratava de um jogo protagonizado, onde os participantes iriam representar 
alguns papeis, de acordo com o grupo que fizessem parte. A característica 
principal do jogo protagonizado, que é a atitude humana e as relações sociais 
entre os indivíduos, nunca se altera (ELKONIN, 1998 apud ARCE, 2004). 

A turma da EJA apresentou um pouco de dificuldade na compreensão 
das regras do jogo, porem após uma nova explicação, passaram a entender a 
dinâmica do jogo, não implicando na alteração das regras. Ao iniciarmos a 
aplicação, em ambos os grupos escolhidos notava-se um grande interesse 
entre os participantes em representarem o grupo com características da classe 
dominante, pois relatavam que este grupo tem uma vida mais tranquila e pode 
viver melhor. Sendo que a classe dominante reúne características que a 
classificam como aquela que domina os aspectos da vida social, aproveitando-
se assim de sua condição econômica, domina também a força material e 
intelectual de uma época em específico, dominando até mesmo o âmbito 
político (BETTOMORE, 2001). 

Durante a realização do jogo todos os argumentos comumente utilizados 
pelos participantes eram embasados em suas experiências de vida, que muitas 
vezes pode ser útil, pois fornece conhecimentos usuais fundamentais, porem, 
na maioria dos casos, acaba por reproduzir conceitos da classe 
dominante(SOUZA, 2009). 

Outro ponto muito citado durante as aplicações era com relação às 
comodidades e mordomias que o grupo dos donos das empresas poderiam ter 
acesso, graças a renda que possuíam, já os trabalhadores não poderiam 
adquirir tais bens por consequência de seus baixos salários e das obrigações 
que com eles deveriam cumprir, para que pudessem manter as condições 
básicas para sua sobrevivência. Com relação a isso Marx e Engels (2006) 
relatam que o preço que o salário médio, pago ao trabalhador é com base nos 
meios necessários para sua subsistência, ou seja, o necessário para mantê-los 
na condição de operários, recebendo assim, o necessário para a conservação 
e reprodução de sua vida. 
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CONCLUSÃO 
 

Em suma, nas três aplicações de nosso jogo, pode ser alcançado o 
objetivo principal do mesmo, que era trabalhar a questão da divisão entre as 
classes dentro da sociedade capitalista, pautada em bens de consumo que 
cada grupo pode ter acesso, levando cada grupo a simular a vivencia, as 
características distintas de cada classe, problematizando assim estas relações 
entre os grupos, expondo também, pontos que muitas vezes ficam escondidos, 
na tentativa de expressar uma sociedade mais igualitária e sem uma diferença 
tão expressiva, com relação aos grupos sociais que a formam. 
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SUPERANDO OS EMBATES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
NA RECREAÇÃO E NO LAZER 
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Categoria: Graduação  
 

Resumo: Ao se tratar da formação profissional para o lazer, se faz necessário 
discutir as interrelações entre os conhecimentos científico-acadêmicos e as 
práticas, para possivelmente ocorrer uma práxis. No entanto, não podemos 
negar a importância do percurso de vida do indivíduo, o considerando como 
processo de formação e transformação. Haja vista que, tal processo, não se 
inicia e nem se encerra na formação adquirida nas IES, mas, se prolonga por 
toda a vida. Portanto este estudo tem por objetivo fomentar sobre a formação 
do profissional que atua na recreação e no lazer e averiguar as lacunas 
existentes nesse processo de formação. Este estudo se caracteriza por uma 
pesquisa bibliográfica, cujos principais resultados encontrados foram: que a 
formação continuada promove possíveis correções nas deficiências da 
formação para o lazer, de maneira que gere avanços em relação a jogos e 
brincadeiras, ampliando o olhar para as alternativas de caráter ocupacional.  
 
Palavras-chave: Formação; Lazer; Recreação. 

 

INTRODUÇÃO 

A formação continuada para o lazer é ofertada por diferentes Instituições, 
abrangendo os aspectos metodológicos da área (MARCELLINO, 1996). A esse 
respeito, criam-se expectativas no desenvolvimento dessas práticas com as 
diferentes populações, pois, quase sempre se atribui ao lazer esse tipo de 
vivência, ao tomar o lúdico como ferramenta do lazer.  

Silva e Pirez (2005) salientam que a formação humana independem da 
experiência de educação. Sendo assim, a formação para o lazer, independente 
de onde ocorra se dá por meio da construção de saberes e competências. 
Estas por sua vez, devem relacionar-se ao papel social na educação para o 
lazer nos diferentes significados e contextos. A esse respeito, Isayama (2009) 
atribui que hegemonicamente as ações desse profissional se restringem aos 
jogos e brincadeiras. Mas, variadas demandas, exigem mais especializações.  

Nascimento (2006) ressalta que na área da educação física, as 
intervenções mais frequentes para a formação continuada, são os cursos de 
formação complementar em nível de pós-graduação. Essas continuações 
possibilitam um aprofundamento à conceituação do lazer. 

Como parte deste aprofundamento, Melo et al (2009), abordam o lazer  
em dois parâmetros: social e individual, onde o primeiro está relacionado ao 
tempo, enquanto o segundo vincula-se ao prazer. Neste sentido, cabe ao 
profissional do lazer discernir o posicionamento do lazer, entre o assistir e o 
           V             ,                                              “        
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         ”,                   nquietações acarretadas diariamente, 
(MARINHO e PIMENTEL, 2010, p. 27).  

Porém, não se descarta a exigência referente aos conhecimentos 
específicos sobre lazer, ou relacionadas a ele (ISAYAMA, 2009), haja vista 
que, tais conhecimentos vislumbram o esporte escolar, dança, ginástica, jogos, 
assim como os conteúdos culturais geradores das vivências lúdicas, de cunho 
prazeroso, atribuindo significados aos sujeitos envolvidos. O que fortalece a 
ideia da existência das diversas formas de organização social e práticas 
culturais, das quais não devem ser hierarquizadas, pois, as maiores riquezas 
encontram-se na singularidade, assim, como a (re)significação do lazer. 

Portanto, vê-se que a formação deve ser organizada de uma forma 
diferente, já que, ainda se associa o lazer a atividades recreativas, 
apresentando múltiplas formas de aplicabilidade, focando o objetivo a que se 
quer atingir, pois, a recreação pode ser um instrumento de qualquer ação 
social, educativa e cultural, assim como, qualquer um destes, torna-se 
ferramenta para recreação (LEMA e MACHADO, 2009).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação na recreação e no lazer, para além de uma atividade 
durante o tempo livre de um sujeito, pode possibilitar a realização de trocas nas 
relações cognitivas, afetivas e sociais dos participantes. Destarte, a atuação 
deve ser preparada e capacitada para proporcionar tais possibilidades. Neste 
viés, a formação continuada nas IES, tem oferecido subsídios teórico 
metodológicos para o profissional do lazer.  

Este profissional, enquanto mediador das práticas do lazer, a partir da sua 
capacitação, pode se apropriar da utilização da cultura corporal como forma de 
superar a visão restrita, de uma mera reprodução sem sentidos e significados, 
utilizando-se de parâmetros sociais e individuais. Portanto, podemos afirmar 
que a formação continuada, torna-se necessária, já que esta promove 
possíveis correções nas deficiências da formação para o lazer. Assim, a 
formação profissional pode gerar avanços, rompendo com a perspectiva 
reducionista, de que lazer se faz apenas com brincadeiras e jogos, de modo a 
ampliar o olhar para as alternativas de caráter ocupacional.  
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Categoria: Pós-graduação 

 
 

Resumo: Essa comunicação oral tem como objetivo apresentar um relato 
sobre a importância de desenvolver atividades recreativas na educação infantil 
como conteúdo do componente curricular da disciplina de Recreação e Lazer. 
Este trabalho foi realizado em uma creche de rede municipal, na cidade de 
Barra do Garças - MT, com crianças de 3 a 6 anos de idade, onde passamos a 
ministrar aulas duas vezes por semana. Constituiu-se um relato de experiência 
que se sustenta teoricamente em fontes bibliográficas e documentais. No 
decorrer das aulas pode-se identificar algumas dificuldades, tanto na questão 
motora, quando na realização das brincadeiras propostas. Diante, disso 
podemos refletir sobre a importância da ação pedagógica do educador físico na 
educação infantil. 

 
Palavras-chave: recreação, creche, educador físico. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Educação Física escolar tem um papel fundamental na formação das 
crianças, pois por meio das atividades lúdicas podemos perceber o que elas 
querem de fato representar com o seu brincar. Nesse caminho, observando-as 
e percebendo suas necessidades, o educador físico poderá conhecer águas 
singularidades a fim de adequar propostas que as incluam e as reconheçam 
em suas diferenças individuais e culturais, estimulando a integração e 
promovendo vivencias que a farão desenvolver ao longo de sua infância. As 
atividades recreativas são debate constante de instituições de ensino, clubes, 
associações, brinquedotecas e universidades como importante patrimônio 
lúdico da sociedade em desenvolvimento. Para a Educação Física Infantil, 
como também em outros documentos como Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil; Parâmetros Nacionais de qualidade para a Educação 
Infantil; Guia para nos Municipais pela primeira infância, grades curriculares e 
planos de ensino de cursos de licenciatura como Pedagogia, Educação física, 
entre outros. Diante disso é tivemos a oportunidade de vivenciar na Prática 
como Componente Curricular da disciplina de Recreação e Lazer do curso de 
Licenciatura em Educação Física, uma proposta de desenvolver atividades 
recreativas na Creche municipal da cidade de Barra do Garças, com crianças 
de 3 a 6 anos de idade. De início tínhamos como objetivo levar brincadeiras 
que possibilitassem às crianças conhecerem, experimentarem e vivenciarem 
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brincadeiras como cantigas de roda, jogos lúdicos, pega-pega, passa anel, 
mímicas, entre outras. Entretanto, logo de início deparamos com algumas 
realidades que nos instigaram e refazermos nossos planos de aula, no qual 
auxilia no processo de desenvolvimento físico e cognitivo, visto que, as 
crianças não tinham vivenciam corporais, apresentando assim algumas 
dificuldades de coordenação motora. Uma vez que é na infância que as 
crianças devem ter seus primeiros contatos com o seu desenvolvimento motor, 
social e cognitivo, sento através de atividades recreativas, de acordo com 
Vygotsky (2000), o brincar se constitui uma atividade primordial para a 
promoção do desenvolvimento infantil, pois cria a chamada zona de 
desenvolvimento proximal e permite a emergência de novas formas de 
entendimento do real ao possibilitar que a criança se comporte de uma forma 
que está além de seu nível de desenvolvimento atual. Pode-se ressaltar que o 
ambiente em que a criança convive pode afetar o seu desenvolvimento pois, é 
nesta fase que se deve deixar as crianças explorarem o meio ambiente em que 
convivem.  
 
METODOLOGIA  

 
Este se constituiu na elaboração de um relato de experiência que se 

sustenta teoricamente em fontes bibliográficas e documentais. Mattos, 
Rossetto Junior, Blecher (2008). Nessa investigação, utilizaremos da descrição 
e            PCC “R                                  ”,                   
Outubro de 2014 e terminou em novembro de 2014 na Creche Municipal Dom 
Geraldo na rede pública no município de Barra do Garças - MT. Esse estudo se 
deu por meio da disciplina de Recreação e Lazer como parte do conteúdo do 
componente curricular, com alunos do 6° semestre de educação física, na 
universidade federal de mato grosso, as atividades foram desenvolvidas com 
crianças de 03 a 06 anos de idade. As aulas foram ministradas duas vezes por 
semana, com crianças do nível I – 3 anos, nível II - 4 anos e nível III - 5 anos, 
as aulas tinham duração de 50 min., totalizando no final 30 horas de carga 
horária. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
No decorrer das aulas ministradas pudemos perceber que as crianças, 

mesmo estando no ambiente escolar, não tinham tanta vivencia corporal o que 
nos levou a refletir sobre a importância da recreação na escola, desse modo, 
procuramos abordar e inserir em nossos planos não só brincadeiras e jogos, 
mas também utilizamos de brinquedos pedagógicos, que existiam na escola, 
aproveitando o momento para estimular as professoras que por sua maioria 
são pedagogas a utilizarem esses matérias em suas aulas de forma lúdica. Por 
esse motivo a educação física tem um papel importante na primeira infância. 
Podemos considerar que a sua inserção curricular na esfera da educação 
infantil significa um avanço para o ensino da educação física (SOUSA; VAGO, 
1997, 125). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a realização da prática curricular na creche podemos não só 
entender a importância da recreação em quanto uma disciplina curricular, mais 
o significado do professor de educação física no processo de formação na 
educação infantil. O universo infantil nos trouxe ainda o gosto pela recreação, 
pois por meio das atividades desenvolvidas, pudemos sentir prazer e alegria ao 
ver como as brincadeiras contagiavam as crianças. Respondendo, assim os 
objetivos propostos pela disciplina em oportunizar práticas curriculares que nós 
levassem a repensar sobre a recreação e lazer no âmbito escolar. 
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Resumo: Sendo o paintball uma prática que ainda requer o levantamento de 
elementos teóricos que tratem de apreendê-lo no âmbito da Educação Física, 
resolvemos investigar suas minúcias por dentro de um grupo organizado 
especificamente para praticá-lo. Os funcionamentos (do grupo e do jogo), os 
sinais que distinguem os participantes daqueles que buscam outras práticas e 
os significados produzidos por estes em relação aquilo que fazem se 
constituíram no foco da pesquisa. Pressupostos etnográficos a delinearam 
sendo a observação participante, diários de campo e entrevistas semi-
estruturadas as técnicas de produção de dados. Verificamos que o 
funcionamento do grupo e do paintball são dependentes de uma base de 
regras e rotinas sistematizadas; os participantes dizem distinguir-se pelo 
fascínio com o armamento e postura ética; e esses sujeitos destacam uma 
sobreposição entre a prática do paintball e a condução de suas vidas. 

Palavras-chave: Paintball; Praticantes; Significados. 

 

INTRODUÇÃO 

   Marinho e Schwartz (2005) destacam que é nítido o surgimento e o 
crescimento de atividades de aventura – práticas corporais, manifestadas 
principalmente no tempo destinado ao entretenimento/divertimento – e que 
geralmente requisitam a natureza para o seu desenvolvimento. Mencionam que 
estas atividades devam ser representadas como práticas alternativas e 
criativas de expressão humana, relatando que os exemplos se estendem 
desde simples caminhadas aos mais sofisticados e excitantes esportes. 
Marinho (2005) reitera que algumas dessas atividades abarcam características 
inovadoras e diferenciadas se comparadas aos esportes tradicionais, pois suas 
condições de práticas, objetivos, motivações e os meios utilizados para o seu 
desenvolvimento, acabam se tornando diferente dos convencionais. 
    Autores como Fionarelli et al. (2007) têm tomado o paintball como uma 
dessas práticas de aventura na natureza, ou ainda, como um esporte radical 
por constituir características desafiadoras, adrenalizantes, de risco, além de 
possuir um regramento específico. Assim, a investigação ora apresentada teve 
o intuito de conhecer essa prática em suas minúcias e problematiza-la no 
sentido dos usos e significados que seus praticantes lhe propõe. Nesse 
sentido, a partir de um olhar sobre o Grupo de Paintball Dragão Azull (GPDA), 
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localizado na cidade do Rio Grande/RS, tratamos de: identificar como se dá o 
funcionamento desta prática e do jogo no grupo; analisar o que distingue os 
participantes daqueles que buscam outras práticas; e discutir alguns dos 
significados produzidos por estes praticantes em relação àquilo que fazem. 
 

METODOLOGIA 

     A presente pesquisa foi produzida sob pressupostos etnográficos uma 
           ô                 “                                            
se situar no interior do fenômeno por ele observado, através de sua 
                                                ”  ROCHA; ECKERT,    8, 
p.2). A escolha do GPDA justifica-se por ser o primeiro campo de paintball 
criado no município de Rio Grande/RS, com vigência desde março de 1991. A 
entrada no campo de pesquisa a aconteceu em janeiro de 2013, estendendo-
se até novembro daquele ano. Durante o período, as observações 
participantes, diários de campo e entrevistas semi-estruturadas compuseram o 
conjunto de técnicas para produção e posterior triangulação dos dados. As 
observações duravam cerca de 2hs cada e aconteciam aos sábados à tarde 
(jogos/treinos), ou aos domingos pela manhã (treinamentos). Nos diários de 
campo fizemos múltiplos registros: falas dos praticantes, gestos, expressões 
próprias, comportamentos, estratégias desempenhadas por eles, 
características de jogo e as impressões sobre isso. Para as entrevistas foram 
selecionados intencionalmente quatro sujeitos: dois praticantes do paintball 
formados em Educação Física, o dono do local, por ser o precursor da 
atividade na cidade; e, por fim, uma praticante que se apresentou como 
comandante de uma das três companhias que integram o GPDA. 
       

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    No que se refere aos funcionamentos, há uma dinâmica organizativa do 
grupo constituída por regras, termos e regulamentos. A disciplina estende-se 
por todas as práticas, inclusive nos modos de inserção e permanência do 
integrante no grupo. O GPDA é constituído por três companhias e um grupo 
tático, em que são distribuídos os seus dragões (praticantes) em moldes 
militares de hierarquia e linguagem. No que tange ao jogo, podemos 
compreendê-lo com base em treinos de adestramento tamanho investimento 
sobre os corpos através de testes de aptidão física, preocupação com itens de 
segurança, além de formas punitivas impostas aos indivíduos e às companhias 
   ,             ,                “               ”  
     Sobre o que distingue os participantes daqueles que buscam outras 
práticas, evidenciou-se que são homens e mulheres que mesclam traços 
heterogêneos e homogêneos. No primeiro caso, há diferentes níveis 
econômicos, idades, etnias, formações pessoais e profissionais. No segundo, 
são salientadas marcas de pessoas que gostam de armamento, que realizam 
atividade paralela a fim de manter a condição física, e que prezam pela boa 
conduta e ética na prática como condicionante à participação no grupo. 
     Por fim, identificamos que os participantes transferem os modos de 
pensar e agir pertinentes ao jogo para situações do cotidiano, fora do contexto 
do paintball. Convém ressaltar também que o risco se mostrou como um dos 
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precedentes para a busca dessa prática. Esse risco, na verdade, estaria 
atribuído às sensações de risco que são possíveis de ser acessadas e 
treinadas através do paintball. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lugares como a sede do GPDA, tal como as relações sociais entre os 
participantes, as roupas, a linguagem, entre outras materialidades carregam 
consigo sistemas simbólicos que produzem representações de como ser 
competitivo, disciplinado, profissional e eficiente quanto à performance. O 
conjunto desses elementos configuram-        “                        
             ”  SOARES,    5 ,                                           
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Categoria: Pós-Graduação 

Resumo: A escolarização é um caminho que os alunos seguirão com vistas à 
sua formação, o currículo é parte fundamental, pois se trata do conteúdo, ou 
seja, o guia do desenvolvimento nesse período. Este ensaio tem como 
proposta relatar um pouco da experiência vivida na formação de professores 
realizados no município de Barra do Garças-MT, tendo como objetivo resgatar 
nesses professores o gosto pela recreação escolar. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e relato de experiência. Concluiu-se com esse projeto o quanto é 
importante possibilitar a formação continuada, seja por meio de oficinas, 
projetos, estudos dirigidos, entre outras atividades, que possibilite ao professor 
uma ação reflexiva sobre o ato de ensinar.  

Palavras-chave: educação infantil, formação continuada, educação física. 

 

INTRODUÇÃO 

 Numa perspectiva da Educação Infantil que vê na criança múltiplas 
dimensões de se desenvolverem corporalmente, muito tem-se questionado 
sobre a intervenção dos professores das séries iniciais, em especial, na sua 
maioria pedagogos. As discussões giram em torno da falta de formação e 
capacitação, pouco domínio nas práticas corporais, o que leva muitas vezes ao 
descaso e descrença nas aulas de Educação Física escolar. Infelizmente não 
existe ainda uma legalidade que assegure esse conteúdo ao professor de 
Educação Física. A lei 9.394/96 atrela a Educação Física ao Projeto Político 
Pedagógico de cada escola e a mesma, se estrutura da maneira que achar 
mais conveniente com as propostas pedagógicas e os pressupostos teóricos 
metodológicos que estão diretamente ligados ao trabalho do professor. Diante 
dessa situação, seria ao menos coerente cada professor independente da sua 
formação, iniciar um processo de formulação/reformulação das suas práticas 
pedagógicas. 

Com base nessas discussões, não se pode ignorar a importância de um 
trabalho multidisciplinar em que a Educação Física por meio de suas 
experiências e formação possibilite uma intervenção no processo de formação 
continuada aos professores formadores de séries inicias. Não se pode pensar 
em um ensino da prática sem formação, nesse caminho é que se propõe 
relatar um pouco da experiência vivida no curso de formação de professores 
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realizados no município de Barra do Garças-MT, com o objetivo de resgatar o 
gosto pela recreação escolar.  

O objetivo nesse texto é apresentar algumas possibilidades de 
intervenções no processo de formação continuada por meio do curso de 
capacitação de recreação organizado e desenvolvido na disciplina de 
recreação e lazer, como parte da carga horária do componente curricular do 
curso de Educação Física, cujo, a articulação desse conteúdo deve ser dado 
pela investigação da própria pratica pedagógica. 

A escolarização é um caminho que os alunos seguirão com vistas à sua 
formação, o currículo é parte fundamental, pois se trata do conteúdo, ou seja, o 
guia do desenvolvimento nesse período (Gimeno Sacristán e Perez Gomes, 
2000).  

Remetemo-nos então à pergunta: Que formação quer se dar as nossas 
crianças sobre a ludicidade relacionada a prática corporal? Nesta linha de 
pensamento, ele vai se construindo, e é, então, a partir disso, da resposta a 
essa questão, que o currículo começa a tomar forma, a se constituir. O 
currículo, nada mais é, do que pura representação social.  

A partir dessa reflexão que surgiu a necessidade de oferecer a oficina 
de capacitação para aproximadamente 150 professores do município de Barra 
do Garças-MT que trabalham com séries iniciais e não possuem formação em 
Educação física.  

  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, entrelaçando relatos 
de experiências e pesquisa bibliográfica. Foi realizado uma capacitação com 
docentes da rede municipal no município de Barra do Garças – MT durante 
dois meses, uma proposta ofertada pela professora da disciplina Recreação e 
Lazer, juntamente com auxílio de discentes que fizeram a disciplina do curso 
de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso; 
Campus Universitário do Araguaia-UFMT/CUA. No planejamento foi proposto 
uma introdução dos conhecimentos específicos da seguinte maneira: Num 
primeiro encontro os professores receberam as orientações e um mês antes da 
prática cada professor realizou a leitura de dois livros para que todos os 
                                              “O                     I       ” 
como estrutura receberam aporte teórico (Corpo em Movimento na Educação 
Infantil, Nista-Piccolo, (2012) e O Brincar na Educação Infantil - Observação, 
adequação e inclusão, Friedmann (2012). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como subsídio a discussões acerca da temática proposta, 
posteriormente como resposta da capacitação construção de um artigo 
cientifico e de um plano de ação para a escola de origem, aplicando o que foi 
apreendido. Num segundo momento, partiu para a prática corporal, oferecendo 
uma oficina de quatro horas/aulas com atividades recreativas, pautadas em 
núcleos de concentração baseados em referências da Educação Física como o 
livro Educação física e a organização curricular: educação infantil e ensino 
fundamental dos organizadores Ângela Pereira Teixeira Victoria Palma et al. 
(2008). É nesse momento que ocorre a intervenção dos alunos de Educação 
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Física juntamente com a professora da disciplina, as atividades foram 
organizadas de forma a contemplar alguns eixos da educação física que são 
fundamentais para desenvolver habilidades corporais. Dessa maneira 
estruturou os conteúdos: a) o movimento em construção e estruturação; 
construção de esquema e vivencia exploratórias, atividades de reconhecimento 
corporal e esquema corporal por meio da música e da dança recreativa b) os 
movimento nas manifestações lúdicas; jogos populares, jogos cooperativos e 
brincadeiras infantis c) o movimento em expressão e ritmo. Danças populares, 
cantigas de roda brinquedos cantados e construção de brinquedos para 
atividades circenses. Os resultados das atividades propostas ocorreram em 
forma de oficina na qual os professores aplicaram em suas respectivas escolas 
os conhecimentos apreendidos durante o curso e estruturaram um relatório 
sobre o processo de capacitação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desse projeto podemos repensar nossa prática entendendo que 
ao abordar sobre a importância do currículo na formação de identidades, 
devemos pensar, quais identidades estão sendo constituídas, tanto nas 
escolas como nos cursos de formação de professores formadores das séries 
iniciais. Cabe pensar quais conteúdos são empregados para construir 
identidades uma vez que os professores que atuam nessas séries pouco 
tiveram em seus currículos conteúdos voltados a pratica corporal. Possibilitar a 
formação permanente dos/as profissionais que atuam na educação infantil, 
com a participação de curso, oficinas, seminários, visitas, passeios, relato de 
experiências é uma forma de qualificar o professor, viabilizando a reflexão 
constante da docência. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é relatar a proposta de aulas de educação 
física na escola que estimule a formação do aluno para além do reducionismo 
imposto pela apresentação dos esportes competitivos por professores da área, 
sendo esta prática muito comum nos currículos escolares atuais. A proposta 
baseia-se em valorizar a prática do skate e patins, nas aulas de educação 
física. A pesquisa-ação foi realizada em uma escola particular na cidade de 
Sinop/MT, com 100 alunos do ensino fundamental I e II, mais precisamente 
alunos entre 8 e 12 anos de idade. Com o estudo pode-se constatar a 
importância da busca de novas tendências nas aulas de educação física 
promovendo situações desafiadoras e de saberes que farão interlocução com o 
mundo extraclasse do aluno.  
 
Palavras-chave: Skate e patins; Educação Física; Alunos. 
 
 
INTRODUÇÃO    

Neste estudo trataremos da prática do skate e dos patins nas aulas de 
educação física, já que tais equipamentos têm ocupado momentos dos 
educandos fora do ambiente escolar ou seja, na praça do bairro que é bastante 
frequentada por nossos alunos e possibilitado diversas formas e aprendizado. 
Pensar nas aulas de educação física é preciso caminhar para além dos 
conteúdos comumente e tradicionalmente evidenciados pelos professores, faz 
se necessário, integrá-los à esfera da cultura corporal de movimentos, discutida 
por Neira e Uvinha (2009). É relevante pensar na escola como um dos 
principais canais de ensinamento em diversos aspectos e não somente o saber 
das disciplinas como língua portuguesa e matemática, visto que os alunos 
conhecem a prática do skate e dos patins, alguns a vivenciam na praça do 
bairro e expressam a necessidade de incorporá-la no ambiente escolar, 
compartilhando os saberes da cultura corporal de movimentos. 

A ideia é propor que a educação física se transforme em ações 
pedagógicas que considere a cultura corporal, valorizando as vivências das 
crianças fora do ambiente escolar, para que o aluno compreenda o sentido do 
seu corpo, e possa perceber como pode utilizá-lo. Pensando em estabelecer 
uma ponte entre o que se aprende nas ruas, praças, condomínios e redes de 
comunicação sobre o skate e patins, com os conteúdos da educação física é 
                 “P       R                  ”                             ,    
Colégio CAD- Sinop/MT, cada aluno contribuiu com a proposta levando para a 
escola um equipamento de sua preferência, foi permitido o skate, patins, 
bicicleta ou patinete. 
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METODOLOGIA 

Para a pesquisa, nos remetemos à técnica de observação das aulas de 
educação física do Colégio CAD, em turmas do ensino fundamental I e II, ou 
seja, 100 alunos entre 8 e 12 anos de idade. Inicialmente a técnica de 
observação foi fundamental nas intervenções, por ser um meio direto para 
estudar aspectos sociais de um grupo no que diz respeito a atitudes e 
comportamentos, investigar relações interpessoais e a forma como estão 
interagindo com a aula. O estudo foi baseado na pesquisa-ação durante o ano 
de 2014, o projeto aconteceu uma vez no bimestre em turmas a partir do 3º 
ano (oito anos) até o 7º ano (12 anos), concomitantemente com os demais 
conteúdos, o professor previamente solicitou aos alunos que levassem para a 
escola, skate e patins, para serem utilizados nas aulas de educação física 
permitindo liberdade nas maneiras de utilização dos mesmos. No estudo, 
utilizamos a abordagem qualitativa, sem a intenção de atribuir gráficos ou 
dados numéricos, assim a descrição nos permitiu, registrar, interpretar e avaliar 
os comportamentos dos alunos durante a realização das atividades, com o 
objetivo de perceber atitudes, desde a chegada na sala de aula com os 
equipamentos, até o término da mesma. Além da observação, entrevistamos os 
participantes, fotografamos as práticas para depois analisarmos os dados em 
conjunto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após as incursões com os alunos, a figura do professor nas aulas é o de 
mediador, ele incentiva e organiza a prática, favorece o espaço adequado, cria 
desafios para os alunos e um aprende com o outro as diversidades da 
modalidade, a aula não fica centralizada em uma pessoa, mas sim todos 
interferem positivamente no processo de aprendizado, segundo Freire (1992, 
   3  “                                                                 
                  ”,                                              
valorosa em termos de comunicação universalizada, assim segundo Pimentel 
(p   8,      , “                                          ,             
educandos vivenciarão e compreenderão na perspectiva de solidificarem sua 
cultura geral, dentro de uma totalidade não-        ”  D                     , 
diagnosticamos que os patins e o skate foram os equipamentos mais levados 
para os dias das aulas, constatando assim a preferência, dos 100 alunos, 48, 
levaram o skate, 45 apresentaram os patins e apenas 7 patinetes e bicicletas. 

Vale ressaltar que na entrevista, 78 alunos relataram que este modelo 
de aula favorece a todos e que oportuniza novas experiências das aulas 
tradicionalmente aplicadas. No relato do professor e pesquisador o mesmo 
argumenta que este modelo de aula favorece o desenvolvimento dos aspectos 
físicos, sociais e afetivos em um único momento, pois tudo acontece 
simultaneamente, desde a prática das manobras cujos alunos ensinam uns aos 
outros até o compartilhar de materiais esportivos, gerando autonomia, 
melhorando a autoestima e despertando coragem em praticar o skate e os 
patins.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos que os alunos estão saturados da forma pela qual a aula 
de educação física vem sendo oferecida na escola, ou seja, para eles, essas 
aulas estão repetitivas devido ao conteúdo aplicado que só aborda esportes 
coletivos como vôlei, basquete, futsal/futebol e handebol. O que acontece 
comumente nas escolas de Sinop, é vincular a aula de Educação Física 
somente em uma parcela da cultura corporal. Na prática, o skate e os patins, 
são utilizados para além do deslizamento sobre rodas, é uma forma de se 
estabelecer comunicações através da linguagem corporal e de expressão de 
uma cultura, e melhor, dentro do espaço escolar sendo extrapolado para os 
espaços públicos. 

É possível enxergar com este trabalho na aula de educação física, que 
os esportes radicais (skate e patins), é uma das maneiras de trabalhar com o 
princípio da diversidade e pluralidade cultural a partir do momento que a escola 
o aceite, vinculando-os com as práticas pedagógicas sistematizadas. 
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Resumo: O Projeto de extensão Brincadeiras com Meninos e Meninas de/e 
nas Ruas está inserido no âmbito da Educação Social e trabalha com crianças 
e adolescente com direitos violados, realizando brincadeiras orientadas, tendo 
como função social  à exposição e discussão do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, no desenvolvimento da  ação educativa. Neste trabalho 
pretendemos relatar as intervenções do Projeto Brincadeiras com jogos, 
brincadeiras e debates sobre os direitos das crianças e dos adolescentes junto 
aos meninos e meninas participantes do projeto na cidade de Ivaiporã – PR, as 
ações analisadas compreendem o período de julho de 2014 até dezembro de 
2014.  
 
Palavras-chave: Educação Social, Direitos da Infância, Jogos e Brincadeiras.  
 

INTRODUÇÃO 

Este estudo visa relatar as  intervenções do Projeto de extensão 
universitária Brincadeiras com meninos e meninas de/e nas ruas com jogos, 
brincadeiras e debates sobre os direitos das crianças e dos adolescentes junto 
aos meninos e meninas  participantes do projeto na cidade de Ivaiporã – PR. 

O Projeto Brincadeiras com Meninos e Meninas de/e na Rua de 
Ivaiporã-PR é uma extensão do Projeto Brincadeiras de Maringá,  e ocorre 
desde março de 2014,  ambos trabalham com crianças e adolescente com 
direitos violados, realizando brincadeiras orientadas, tendo como função social  
a intervenção baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, . O projeto 
tem seu ato educativo vinculado ao Programa Multidisciplinar de Estudos, 
Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente (PCA),  e tem como parceiro o 
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Ruas – MNMMR (MULLER, 
RODRIGUES, 2002).  

A participação e ação do projeto são realizadas com crianças e 
adolescentes com seus direitos violados, neste são desenvolvidas atividades 
com crianças e adolescentes com pouco ou nenhum acesso a espaços de 
lazer, brincadeiras e jogos.  

mailto:paulamnatali@gmail.com
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O Projeto tem por objetivo  
 

Proporcionar às crianças a oportunidade de brincar de forma orientada 
desenvolvendo a consciência e organização política da criança, como 
também resgatar brincadeiras infantis que contribuam para uma maior 
relação entre a criança e a cultura popular e ainda, estimular estudos e 
pesquisas multidisciplinares na área infância e adolescência, divulgando 
a realidade das crianças e adolescentes marginalizados, sensibilizando 
os acadêmicos envolvidos no projeto e a sociedade em geral sobre a 
problemática dos meninos e meninas de rua (SILVA, 2008, p.16 apud 
NATALI, 2009, p.44). 
 

 O projeto tem suas ações inseridas no âmbito da Educação Social que 
segundo Nuñez (2004), é uma prática educacional que opera no que a 
sociedade entende como problema, no caso as crianças e adolescentes com 
direitos violados. 

 
METODOLOGIA 

Este estudo que caracteriza-se como qualitativo (TRIVIÑOS, 1987), 
busca através da análise dos relatórios produzidos pelos educadores sociais 
do projeto  relatar as atividades desenvolvidas com jogos e brincadeiras na 
ação educativa com as crianças e adolescentes na vila Nova Porã (Bairro 
Maneco) da cidade de Ivaiporã-PR. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Jogos e brincadeiras: intervenções da Educação Social 

A prática do projeto é regida por princípios, estes norteiam a 
metodologia desenvolvida nas  ações educativas, sendo eles o, respeito, 
compromisso, inclusão, participação e o diálogo. Todas as ações 
desenvolvidas pelo projeto são historiadas em um relatório feito 
individualmente por cada educador participante e enviados para o e-mail do 
mesmo, onde os relatos são discutidos e analisados nas reuniões semanais 
entre os educadores (MULLER; RODRIGUES, 2002).  

. O projeto ocorre na UEM no campus regional do Vale do Ivaí, onde são 
realizados os encontros semanais e guardados os materiais que são 
disponibilizados pela universidade para as aplicações das atividades no bairro, 
possui atualmente 13 educadores. Os encontros acontecem às quartas-feiras  
com estudos e discussões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,  
infância e seus direitos, jogos, brinquedos e brincadeiras, neste encontro 
preparamos as atividades a serem desenvolvidas com as crianças e 
adolescentes e discutimos as desenvolvidas a partir dos relatórios. Já a 
intervenção do bairro acontece as terças-feiras às  no final da tarde.  

Nos primeiros encontros de estudo do projeto foi designado que os 
acadêmicos  se dividissem em duplas para irem aos bairros periféricos da 
cidade com intuito de observar se neles havia crianças brincando pelas ruas, 
alguma praça, campo ou um espaço onde pudesse ser  realizar o projeto. Após 
todas as visitas dos educadores foram relatadas  às situações de cada bairro 
através de relatórios e debates onde chegarão à conclusão que o projeto 
ocorreria na vila Nova Porã, mais conhecido como Maneco.  
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A intervenção ocorre em uma praça localizada no centro do bairro, o 
projeto desenvolve jogos e brincadeiras coletivas, competitivas e cooperativas 
além de brincadeiras tradicionais como queimadas, duro mole, pega-pega, 
corda, entre outras e cabem as crianças e adolescentes decidirem do que 
preferem brincar, respeitando as regras dos jogos propostos, onde as 
atividades são orientadas pelos educadores.  

As ações do projeto contemplam as questões dos direitos da criança e 
do adolescente e também auxiliam nas situações de negligências e é por meio 
das atividades que se transmitem de forma lúdica e dinâmica seus direitos e 
deveres estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).  

As brincadeiras de caráter cooperativo manifestam a cooperação entre 
eles, mostrando a importância das ações coletivas e rejeitando o individualismo 
numa reflexão da ação educativa. Segundo Góes (2008), o trabalho coletivo 
exercita o dialogo que pressupõe dois momentos importantes, sendo eles o 
reconhecimento da desumanização e o envolvimento coletivo em um processo 
de humanização do homem. As atividades competitivas tem por objetivos 
estimular a competição de forma saudável entre as crianças e adolescentes 
criando uma face educativa, fazendo com que todos trabalhem por um objetivo 
em comum. A competição também pode ser usada como forma de motivação 
para pratica de jogos e brincadeiras.  Tanto as brincadeiras cooperativas 
quantos as competitivas podem ter pontos negativos ou positivos, isso 
dependerá da forma que os educadores irão desenvolvê-las. 

Nas brincadeiras as crianças e adolescentes possuem total liberdade 
para ir e vir, entrar na brincadeira e sair quando quiser, de forma que se sintam 
a vontade descaracterizando um modelo rígido de comportamento. Esta 
liberdade proporcionada pelo projeto faz com que as crianças e adolescentes 
se sintam confiantes na relação com os educadores.  

No final de todas as intervenções ocorre à roda da conversa com as 
crianças e adolescentes, como uma forma de exposição de ideias, buscando 
abordar as atividades devolvidas, é explicado algumas leis do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e também sobre as atividades que eles 
gostariam que houvesse no próximo encontro sempre ressaltado que o projeto 
acontecerá toda terça-feira no mesmo horário e local. Os educadores se 
despedem das crianças e adolescentes realizando uma ultima atividade em 
conjunto e assim finalizam a intervenção. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As ações do projeto são desenvolvidas através dos jogos e brincadeiras 
onde as crianças e adolescentes podem vivenciar sua liberdade, contestar a 
realidade e vislumbrar a interferência nesta , buscando o enriquecimento 
pessoal e social.  

Privilegia ações educativas que proporcionem  diversas situações nas 
quais elas vivenciam a relação com o próximo, de respeito, compromisso, 
dialogo, inclusão, participação, enraizando assim tais valores de estrema 
importância para a convivência em sociedade.  
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