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APRESENTAÇÃO 

 
 

VIII SEMINÁRIO DE ESTUDOS DO LAZER 

O LUGAR DO LAZER NA ERA VIRTUAL 

 
A oitava edição do Seminário de Estudos do Lazer ocorreu na 

condição oficial pré-ENAREL, Encontro Nacional de Recreação e Lazer. 

O ENAREL foi idealizado por profissionais de Educação Física presente 

em um evento na Colômbia e que pensaram: - Por que não temos algo 

assim no Brasil? Assim, em 1989 surgiu o ENAREL que, desde então, é 

o maior e mais democrático evento técnico-científico da área. Assim, é 

para nós uma satisfação nos aliarmos a essa tradição. Tanto o é que o 

IX SEL ocorrerá concomitante ao 30º. ENAREL, de 14 a 16 de novembro 

de 2019 em Curitiba, com o tema “Lazer e envelhecimento na Era 

digital”. 

 

Assim, de forma a preparar o público para a discussão auspiciosa 

do ENAREL, tomamos a problemática da Era digital a partir das 

discussões já avançadas sobre lazer virtual. As tecnologias ocupam 
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gradativamente mais tempo, recursos e significado no lazer das pessoas. 

Estudos, inclusive, mostram que as atividades virtuais geram grande 

gratificação e concentração nas pessoas, de modo que muita gente a 

prefere ao mundo real. Esse é um perigo à existência do lazer e dos 

recreadores ou é um período de transformações que exigirá adaptações 

à nova realidade? Quem esteve no SEL pôde elucidar esse tipo de 

questionamento. Mas, se você leitor(a) não esteve no evento, ainda 

poderá acompanhar os vídeos uma vez que parte dele foi transmitida 

pela internet e está disponível no youtube no canal GEL Grupo de 

Estudos do Lazer. 

 

Agradecemos às pessoas de diferentes procedências do país além 

da delegação da Universidade de Maule, Chile, pelo deslocamento até 

Maringá, Paraná. O maior diferencial do SEL são seus participantes. Não 

por menos, há sessão única de apresentação de trabalhos, ocupando 

boa parte da programação. Queremos que todos os participantes 

possam usufruir de todas as apresentações. Por sua vez, quem 

apresenta recebe o prestígio de ter uma plenária cheia para conhecer 

seu trabalho. É assim desde o surgimento do SEL em 2000. 

 

Também agradecemos às entidades que chancelaram este evento: 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), Associação Brasileira 

de Recreadores (ABRE) e Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-



 
 
 

16 

graduação em Lazer (ANPEL). Acrescentaria ainda a colaboração do 

Departamento de Educação Física e do Programa de Pós-graduação, 

com investimento para a concretização do evento e da Editora Clube dos 

Recreadores por todo apoio editorial. 

 

Por fim, nossos agradecimentos a todos que trabalharam, de uma 

forma ou outra pelo evento, desde os incansáveis palestrantes até o staff 

do GEL, passando pela Comissão de avaliação de trabalhos, liderada 

pela professora Verónica Piovani. 

 

Que venha o IX SEL em Curitiba junto ao ENAREL em 2019 e o X 

SEL em Maringá concomitante ao Congresso Sul-brasileiro de Ciências 

do Esporte (2020). 

 

 

 

 

 

 

Boa Leitura! 

Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

Organizador do Seminário de Estudos do Lazer 
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1. ATIVIDADES COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UM 
OLHAR SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Acadêmica Suelen Suane Bezerra Resque, Universidade do Estado do Pará 
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Dr. Tadeu João Ribeiro Baptista, Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 
Dra. Patrícia do Socorro Chaves de Araújo, Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) 
 

E-mail: patriciadaraujo@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO 
 

A inspiração para escrever este trabalho surgiu a partir de observações 
advindas de experiências acadêmicas do Curso de Educação Física, 
despertadas nas aulas de Estudos do Lazer. Nesta, foi possível entender e 
relacionar o papel que o lazer desempenha no cotidiano da população idosa, 
em que conforme os dados estatísticos, cresce cada vez mais. 
 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicilio (PNAD), a população total brasileira de 1997 a 2007 
cresceu 21,6%. Nesses mesmos 10 anos a população de 60 anos 
e mais cresceu 49,2%, e a população de 80 anos e mais o 
equivalente a 65%. No grupo de centenários e supracentenarios 
(110 anos e mais) esse crescimento foi ainda mais significativo, 
com 77%, ultrapassando 24 mil pessoas (MARIANO DA ROCHA 
et al., 2010 apud DALLA DÉA et al, 2014, p. 1-2). 

 
O Censo de 2010 identificou um alto crescimento do número de pessoas 

acima de 60 anos, no Brasil, quando comparado com o Censo de 2000, e esse 
fator fez ampliar e motivar ainda mais a necessidade de se estudar sobre a 
velhice. 

Ainda é grande o número de idosos que habitam o seio familiar, porém, 
estudos evidenciam um gradual crescimento de opções de moradia como 
locais de cuidados específicos à terceira idade. Em Belém-PA, aparece uma 
alta concentração dessa faixa etária morando em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), as quais se apresentam com características 
de residência coletiva atendendo os idosos com os mais diferentes graus de 
dificuldade para desempenho das atividades de vida diária. 

Assim, a problemática da pesquisa surgiu a partir de uma inquietação 
em entender, como as atividades da Educação Física se relacionam com o 
cotidiano das Instituições de Longa Permanência de Idosos em Belém, através 
da visão dos coordenadores das Instituições? 
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METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa optou por uma abordagem qualitativa (MINAYO, 2010) se 
trata de um estudo que permite uma compreensão diferenciada do fenômeno, 
apresentando caráter exploratório (MARCONI; LAKATOS, 2008). Para tanto, 
este estudo utilizou uma entrevista semiestruturada adaptada do roteiro 
produzido por Brod (2004). 

O público-alvo da pesquisa foram os coordenadores das Instituições de 
Longa Permanência para Idosos, em Belém, de ambos os sexos, e que 
trabalhavam como coordenadores na instituição há pelo menos um ano, e que 
concordaram com a participação na pesquisa. Visando as questões éticas do 
trabalho, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). A análise dos dados, teve como referência a análise de 
conteúdo proposta por Bardin (2011). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na entrevista realizada com os Coordenadores 1, 2 e 3 obteve-se como 
resultado que as três oferecem atividades de lazer externas ao espaço, porém 
foi possível notar uma grande diferença no planejamento dessas atividades e 
seu grau de variabilidade entre as instituições é o que encontramos nas falas 
dos coordenadores 1, 2 e 3, descritas abaixo: 

 
Oferecemos passeios no museu, no bosque assim como a 
caminhada no parque do Utinga (COORDENADOR 1). 
 
Realizamos atividades externas como a caminhada em torno do 
abrigo e passeios distantes uma vez ao ano (COORDENADOR 2). 
 
A nossa Instituição é totalmente dependente do auxílio de 
voluntários para a realização de passeios externos. Além de que, 
não temos um planejamento preciso na organização das 
atividades (COORDENADOR 3). 

 
De acordo com Marcellino (2008) as atividades de lazer devem ser 

planejadas, visto que inúmeros fatores são influenciados quando 
correlacionados aos idosos. O autor ainda explica que mesmo essas atividades 
sendo dificultadas e não usufruídas por todos, as atividades de lazer incluem 
como um componente de construção cultural e tem suas diversas vantagens. 

Também foi possível identificar diferentes maneiras pela qual o 
profissional de Educação Física surge nas instituições, podendo atuar como 
profissional contratado pela instituição ou pelos próprios residentes, ou ainda, 
trabalhando de forma voluntária, como confirmam as falas dos coordenadores: 

 
Não há o profissional de Educação Física dentro da equipe 
multidisciplinar no momento, mas em 2016 houve a contratação 
de um profissional que ministrou aulas de alongamento 2 vezes 
por semana, durante 1 hora (COORDENADOR 1). 
 
O profissional de Educação Física integra a equipe que cuida dos 
nossos idosos. Ele trabalha com musculação e hidroginástica, 3 
vezes por semana (COORDENADOR 2). 
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Nunca contratamos o profissional de Educação Física para o 
espaço, apenas voluntários desenvolvem atividades diferentes 
com os nossos internos (COORDENADOR 3). 

 
Dessa forma, percebe-se que o profissional de Educação Física, apesar 

de já se fazer presente em algumas ILPIs, ainda não tem seu espaço garantido 
pelos coordenadores. O mapeamento realizado por Camarano (2007) 
evidencia a ausência do profissional de Educação Física nas ILPIs, os quais 
priorizam suas equipes compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e 
cuidadores. 

Porém, observa-se que nos últimos anos a forma de pensar dos 
coordenadores está sendo modificada, uma vez que já se observa em alguns, 
a preocupação em realizar planejamentos de atividades em conjunto com o 
profissional de Educação Física. 

Conforme os entrevistados, a parceria com o profissional de Educação 
Física é algo importante, a resposta foi unânime no sentido que todos 
concordam que essa profissão ocupa um espaço importante no processo do 
envelhecimento e é bastante valorizado por eles. Esse fato pode ser 
evidenciado, principalmente, na fala do coordenador 1: 

 
Acho importante que o profissional de Educação Física esteja 
dento do espaço (...) nós percebíamos que as aulas de 
alongamento ministradas pelo professor contratado, deixavam os 
idosos mais dispostos (COORDENADOR 1). 

 
Nos três casos, os coordenadores entrevistados apresentam formação 

acadêmica na área da saúde, dessa forma, supõe-se que esse fator possa ter 
influenciado de forma positiva as suas respostas. 

Porém, ainda há muitos fatores que dificultam a entrada do profissional 
de Educação Física na equipe multidisciplinar que cuida do idoso, apesar do 
interesse que os idosos apresentam com relação à prática de atividades físicas 
e lúdicas, como pôde ser evidenciado no discurso dos coordenadores: 

 
Os idosos sempre perguntavam quando o professor de Educação 
Física vai voltar a dar aula na Instituição (COORDENADOR 1). 
 
Os idosos gostam bastante das atividades de hidroginástica e 
musculação, mas eles pedem mais atividades musicais, de dança 
e teatro (COORDENADOR 2). 
 
Aqui na instituição sempre perguntamos o que os internos 
preferem fazer, e eles sempre pedem músicas e artesanato 
(COORDENADOR 3). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou CONCLUSÕES) 
 

Com os resultados obtidos nesta pesquisa, conclui-se que o diálogo feito 
entre a realidade transmitida pela fala dos coordenadores das ILPI e o material 
encontrado na literatura atual sobre o tema, permitiu notar a presença de um 
cenário favorável, porém, ainda com muitos obstáculos a serem vencidos com 
relação aos planejamentos correspondentes às atividades de lazer e saúde 
para os residentes dos locais pesquisados. 
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Levando em consideração esses aspectos, também foi possível inferir 
que os coordenadores entrevistados concordam que a participação e 
contribuição do profissional de Educação Física se torna uma boa estratégia 
para o programa de prevenção às doenças, promoção de saúde e melhoria da 
qualidade de vida dentro das ILPI, visto que este tem a habilidade de unir as 
atividades de lazer ao exercício físico através de uma programação bem 
estruturada. No entanto, muitos fatores ainda prejudicam a inserção do 
profissional de Educação Física na área de cuidados gerontológicos, dentre 
eles o aspecto econômico e cultural das instituições. 
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INTRODUÇÃO  
 

As produções científicas sobre o lazer no Brasil, segundo Dias et. al. 
(2017), tendem a assumir uma feição híbrida, combinando elementos típicos 
das formas de produção de conhecimento das áreas humanas e da saúde. A 
Educação Física Escolar (EFE) apresenta características dessas ciências, além 
de outras como a pedagogia, psicologia, filosofia e sociologia, para estruturar-
se enquanto campo científico acadêmico. Assim, ambos campos de estudos 
são amplos para os estudos científicos e tem em comum a área de humanas e 
da saúde em seu contexto, porém os estudos sobre o Lazer em seus diversos 
espaços de pesquisa apresentam-se com significância para a sociedade. 

Pimentel e Nunes (2016) fizeram um levantamento e constataram 447 
trabalhos completos que abordam o campo do Lazer no Encontro Nacional de 
Recreação e Lazer (ENAREL) e no Seminário Lazer em Debate (SLD) 
contabilizaram 459 trabalhos, ambos no período entre 2008 a 2014. Outro 
estudo que se aproximou da temática foi o de Stoppa et. al. (2010), que 
verificaram as produções veiculadas nas versões dos anais do Encontro 
Nacional de Recreação e Lazer sobre formação e atuação profissional. A 
respeito da relação Lazer e EFE, foram identificados estudos/pesquisas como 
o de Silva e Silva (2014) que analisaram a produção acadêmica sobre a 
temática no período de 2003 a 2012, entretanto apenas teses e dissertações 
foram consideradas.  

Estudos como de Wiggers, et. al. (2015) e Anversa et. al. (2018), 
demonstram que estudos direcionados para o âmbito da Educação Física 
Escolar tem apresentado crescimento considerável entre as produções 
científicas da área. No entanto, mesmo com o crescimento de publicações no 
campo da Educação Física escolar nota-se que são poucos estudos 
direcionados para o campo do lazer.  

Tais trabalhos reúnem o total de produção sobre Lazer e suas 
possibilidades de relação com algum outro tema e da EFE. A realização de 
produções é dada mediante a sua importância na contemporaneidade. 
Pimentel e Nunes (2016) discorrem que o produtivismo acadêmico alavanca e 
acelera a formação das pesquisas com disseminação dos estudos, sendo 
necessários olhares sobre a qualidade dos trabalhos, alegando que;  
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a produção do conhecimento está, majoritariamente, ligada aos 
programas de pós-graduação. Portanto, situar as pesquisas em 
Educação Física Escolar implica entende-las como resultantes 
de processos abrangentes que marcam o fazer científico, bem 
como de movimentos mais específicos que afetam a área, 
especialmente suas formas de conhecer (WIGGERS et al., 
2015, p. 832). 

 
Enquanto disciplina escolar, a Educação Física dissemina 

conhecimento historicamente construído sobre saúde, corpo e suas interações 
por meio do movimento, resultando nas práticas corporais atuais e as 
manifestações corporais se integram as práticas de lazer. Entendendo o lazer 
enquanto fenômeno social moderno que caminha junto com a Educação Física, 
permite a ampliação e o avanço das pesquisas sobre a temática, sem 
descaracterizá-la enquanto “área multidisciplinar” (SILVA; SILVA, 2014, p. 
165). 

Nesse sentido, o presente trabalho buscar verificar o índice de 
produção científica sobre Educação Física Escolar e Lazer no periódico 
LICERE e na Revista Brasileira de Estudos do Lazer (RBEL) até o ano de 
2018, acreditando que com os avanços das pesquisas na área do lazer e da 
EFE as produções científicas que interligam esses dois eixos tenham 
acompanhado esse avanço. 
 
METODOLOGIA 
 

Para fins dessa pesquisa, utilizou-se da revisão sistemática para 
quantificar as pesquisas que envolvem o tema Lazer e Educação Física 
Escolar. 

Foram utilizados dois periódicos como base de dados, a Revista Licere e 
a RBEL, em ambas se determinou as buscas a partir do primeiro periódico 
Licere, 1998 e RBEL, 2014 até a última edição do 1° semestre do ano de 2018. 
Inicialmente, para levantamento de dados, foram utilizados termos de busca 
como: Lazer e Educação Física, Lazer e Educação Física Escolar, Lazer e 
Escola e Lazer e Educação. Posteriormente, foram lidos os títulos, palavras 
chaves e resumos das produções, no intuito de refinar e identificar estudos 
ligados diretamente a temática Lazer e Educação Física Escolar. 
 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 

Chama-se a atenção para os dados obtidos, pois o decréscimo de 
produção, quando utilizados os termos de busca, é expressivo. De um total de 
384 artigos no início da pesquisa, apenas 39 se aproximaram da temática 
proposta para esse estudo e quando a análise se pautou na leitura dos títulos, 
palavras chaves e resumos, somente 10 artigos se enquadraram no propósito 
da presente pesquisa.  

Nos dez artigos, a compreensão da temática Lazer se relaciona com o 
espaço escolar por meio da abordagem sistematizada do professor de 
Educação Física nos espaços e tempos destinados a aula e intervalo. No 
ensino fundamental e médio, as abordagens foram por meio de estudos 
teóricos, aplicações práticas, intervenções e observações profissionais, 
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levantamento de dados sobre a compreensão do Lazer dos atores escolares 
(alunos e professores). 
 
Tabela 01 - Número de produções envolvendo Lazer e Educação Física 
Escolar nos periódicos LICERE e RBEL 
 

Termos de busca Periódicos 
 LICERE RBEL 
Lazer e Educação Física 01 0 
Lazer e Educação Física Escolar 00 0 
Lazer e Escola 53 21 
Lazer e Educação 251 58 
   
Total 305 79 
   

Classificação por   
Título 13 5 
Palavras-Chaves 8 3 
Resumo  8 2 
   
Total 29 10 

Fonte: o autor (2018). 
 

No estudo de Silva e Silva (2014), que abordou teses e dissertações, o 
lazer pode ser inserido no conteúdo da disciplina de Educação Física (Ensino 
Fundamental e Médio), proporcionando aos alunos acesso ao conhecimento 
sobre o Lazer e suas implicações na sociedade, contribuindo para seu 
desenvolvimento global, gerando valores questionadores da ordem social e 
incitando mudanças para/na sociedade, uma vez que as práticas corporais 
realizadas nas aulas de Educação Física influenciam as escolhas realizadas no 
lazer. 

Em outro estudo realizado, Oliveira, Damasceno e Hungaro (2018), 
fizeram um estudo envolvendo o estado da arte sobre o Lazer em um 
determinado periódico da Educação Física relacionado a outras áreas e 
campos, constatando que na associação com educação foram identificados 
apenas 05 artigos. 

Esses dados reforçam a constatação de que o Lazer relacionado a EFE 
é um campo ainda pouco pesquisado. Por mais que os estudos científicos da 
área tenham se intensificado em outros campos, dentro do âmbito escolar 
ainda carece de estudos científicos. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 

Especificamente, nos periódicos abordados neste recorte, percebeu-se 
que o aumento nas pesquisas envolvendo a EFE e Lazer, pouco refletiram nos 
estudos relacionados sobre sua relação no âmbito escolar. 

Evidencia-se a necessidade de verificar em outros periódicos que se 
relacionam com estudo entre Educação Física Escolar e Lazer, se a temática 
proposta é abordada, para que dessa forma seja feito um levantamento mais 
amplo e aprofundado.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de las clases de educación física, el docente no solo debe 
enfocarse a los contenidos netamente físicos, sino que también, al momento de 
planificar tendrá que considerar aspectos transversales, de tal modo, que 
contribuya a la formación valórica que tienen los estudiantes a lo largo de su 
formación académica, ya que según las Bases Curriculares del año 2013 en 
Chile (MINEDUC, 2013), son objetivos de aprendizaje transversales que deben 
ser incluidos dentro de las clases. Pero, actualmente las actitudes de los 
alumnos, no siempre suelen potenciarse de manera positiva, ya que los 
docentes suelen utilizar metodologías tradicionales, es decir, poco innovadoras 
disminuyendo el interés por la asignatura. Esta situación puede ocurrir en 
cualquier contexto educacional (urbano y rural), evidenciándose un aumento en 
la deserción de las clases de educación física, pudiendo ser menor en el 
ámbito rural ya que cuentan con mayores oportunidades de buscar alternativas 
de enseñanza que lleven al alumno a desarrollarse de manera integral (físico, 
cognitivo y emocional), donde el docente es capaz de adaptar los recursos de 
los que dispone, teniendo la necesidad de utilizar diferentes espacios (parques, 
eras, salones de ayuntamiento, etc.) que ofrece la comunidad para desarrollar 
las actividades del área (SANTOS  y MARTÍNEZ, 2011 ). 

Por todo lo anterior es de vital importancia que el docente, afronte lo 
establecido por las bases curriculares, utilizando metodologías de enseñanza 
no tradicionales, es decir, mayormente innovadoras y lúdicas denominadas 
actividades emergentes (CASTILLO, 2012), como lo son las actividades 
circenses las cuales fomentan la participación del alumnado, generando un 
ambiente propicio para el aprendizaje (CORNEJO, HUERTA, NAVARRO, 
SALINAS, VILLANUEVA, 2017). Por todo lo anteriormente mencionado, el 
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objetivo de este estudio es “Analizar el impacto de las actividades circenses 
como metodología de enseñanza en las actitudes de los estudiantes” 
 
METODOLOGÍA 
 

Esta investigación es de tipo cuantitativa – correlacional, es decir, aporta 
información empírica por medio de la obtención de datos estadísticos y también 
medir el grado de asociación de dos variables, la cuales son actividades 
circenses (variable independiente) y actitudes de los estudiantes (variable 
dependiente), demostrando de qué forma influye la utilización de una 
metodología en base a actividades circenses en las actitudes de los 
estudiantes (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010). 

El diseño de investigación es cuasi – experimental (HERNÁNDEZ 
SAMPIERI, 2010), porque los participantes de esta investigación, no están 
distribuidos al azar, es decir, es un grupo formado con anterioridad, 
correspondiendo a un nivel de enseñanza de segundo año medio de una 
escuela rural de la comuna de Maule, siendo la muestra en total 23 alumnos, 
de los cuales son 8 damas y 15 varones, correspondiente a una muestra no 
probabilística (CARDONA, 2002). 

En cuanto a la recolección de los datos, se utilizó el cuestionario de 
actitudes hacia la educación física (C.A.E.F), creado por Moreno, Rodríguez y 
Gutiérrez en el año 1996, este test se aplicó antes y después de la intervención 
pedagógica de actividades circenses, buscando encontrar el grado de 
conformidad que los estudiantes tienen por la asignatura, medido en una 
escala de Likert de 4 niveles (en desacuerdo, algo de acuerdo, bastante de 
acuerdo, totalmente de acuerdo). Los datos recopilados fueron almacenados 
en el programa Excel 2003, y fueron analizados estadísticamente significativos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario C.A.E.F en el pre y 
post test, arrojan cambios positivos en las actitudes de los estudiantes hacia la 
clase de educación física, evidenciándose una diferencia estadísticamente 
significativa entre lo que los alumnos percibieron antes y después de la 
intervención. De modo que aumento la valoración por la asignatura y el 
profesor, entendieron de que esto puede ser útil, llevando a tener una 
preferencia por las clases que como consecuencia aumento su participación 
clase a clase. 
Tabla n° 1. Resultados por categorías, media y desviación estándar. 
 
Escuela 

Rural N Valoración 
por la 

asignatura 
y el 

profesor de 
educación 

física 

Dificultad 
de la 

educación 
física 

Utilidad de 
la 

educación 
física 

Empatía 
con el 

profesor y 
la 

asignatura 

Concordancia 
con la 

organización 
de la 

asignatura 

Preferencia 
por la 

educación 
física y 
deporte 

La 
educación 

física 
como 

deporte 

CAEF 

    X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE 
Pre test 23 2,64 ,42 2,33 ,44 2,27 ,47 2,59 ,65 3,01 ,61 2,33 ,64 2,08 ,53 17,24 1,81 
post 
test 23 3,58 ,33 2,09 ,34 1,89 ,35 3,26 ,40 3,20 ,47 3,65 ,20 1,20 ,20 18,86 ,79 
valor-p  
* 
p<0,05 

  ,000 ,018 ,001 ,000 ,185 ,000 ,000 ,000 
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Para la discusión se llevó a cabo una revisión bibliográfica, donde se 
seleccionaron dos estudios referentes al tema, uno de ellos es “Analizar el uso 
de las actividades circenses como metodología de enseñanza para mejorar las 
actitudes de los estudiantes en la clase de Educación Física” de CORNEJO, 
HUERTA, NAVARRO, VILLANUEVA Y SALINAS (2017), donde en el presente 
estudio se realizó la recopilación de datos de la misma manera pero a 
diferencia del estudio realizado por Cornejo et al, en la presente investigación 
se obtuvieron cambios estadísticamente significativos y esto se atribuye a que 
la cantidad de clases realizadas fue aumentada. 

El segundo es la investigación de Bortoleto y Ontañon (2011), 
“Actividades circenses y Educación Física: cuerpo, arte y escuela”.  En donde 
estas dan un sustento teórico a los resultados obtenidos ya que la utilización de 
actividades circenses potencian áreas (artístico - expresivos) que en los 
deportes no trabajan tanto, ampliando las posibilidades de aprendizaje desde 
otra perspectiva. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou CONCLUSÕES) 
 
Mediante el análisis de los resultados presentes en la investigación, sumando a 
esto la extensa revisión bibliográfica acerca de actitudes frente a la clase de 
educación física y actividades circenses, se da respuesta al objetivo principal 
de esta investigación, pudiendo decir, que las actividades circenses causaron 
gran impacto en las actitudes de los estudiantes, de modo que su conducta de 
entrada sufrió cambios significativos a medida que transcurrían las sesiones, 
potenciando no solo el desarrollo físico sino que también lo psicológico y social, 
es decir una formación integral (CUROS, 2003). Asimismo, también se pueden 
observar cambios en lo que es la relación entre los alumnos, donde estas 
actividades requieren de lo que es el trabajo en equipo y el constante apoyo 
para la ejecución de los diferentes ejercicios. Del mismo modo el auto 
superación de cada uno, es primordial para el avance de contenido, yendo de 
la mano con la solidaridad entre pares (ONTAÑÓN BARRAGÁN y COELHO 
BORTOLETO, 2011). Además, es importante mencionar que la utilización de 
metodologías de enseñanza no tradicionales, en este contexto situacional 
(escuela rural), es bastante innovador para el alumnado, ya que, esto genera la 
posibilidad de crear diferentes practicas motrices (SANTOS PASTOR y 
MARTÍNEZ MUÑOZ; 2011) cumpliendo los objetivos dictados en las bases 
curriculares en Chile. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las actitudes de los estudiantes dentro de la clase de educación física 
deben desarrollarse de forma positiva en cuanto a la percepción que los 
mismos tienen por la asignatura, ya que, son objetivos de aprendizaje 
transversales los cuales, en Chile, están dictados por las bases curriculares del 
año 2013. De esta manera el docente, orienta sus clases en función de 
potenciar al alumnado en cuanto a tres ámbitos conceptual (ámbito cognitivo 
de la persona), procedimental (ámbito conductual, que hace el estudiante) y 
actitudinal (ámbito afectivo, referente a los sentimientos que este puede tener 
por la asignatura). Pero a medida que pasan los años, las clases de educación 
física se vuelven monótonas, sin variar en su metodología y actividades, 
produciendo un desinterés por la asignatura, que origina actitudes negativas y 
poca participación en la clase. Debido a esto, el profesor debe buscar 
constantemente nuevas estrategias de enseñanza, las cuales aborden los 
contenidos mínimos dictados por las bases curriculares, pero de manera 
atractiva y motivadora, como los son las actividades circense (actividades 
emergentes, CASTILLO, 2012), las cuales, fomentan el trabajo en equipo, 
disminuyendo la competitividad entre compañeros, desarrollan contenidos 
transversales (respeto, superación personal, compañerismo, entre otras) 
causando um impacto positivo en las actitudes de los estudiantes (CORNEJO; 
HUERTA; NAVARRO.; SALINAS.; VILLANUEVA. 2017). En consecuencia, de 
todo lo anterior, el objetivo de este estudio es “Analizar las actitudes de los 
estudiantes de 2do año medio hacia la educación física a través de la 
aplicación de una metodología circense”.  
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METODOLOGIA 
 

Para este estudio se utilizó una metodología cuantitativa – correlacional. 
Cuantitativo ya que se pretende aportar información empírica con respecto al 
tema (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010); y correlacional ya que se busca el 
grado de asociación que existe entre dos variables, en este caso las variables 
de estudio son actitudes de los estudiantes hacia la clase de educación física 
(variable dependiente) y la utilización de actividades circenses como 
metodología de enseñanza (variable independiente), evidenciando de qué 
modo influye la variable independiente a la dependiente (HERNÁNDEZ 
SAMPIERI, 2010). 

Además, se utilizó un diseño cuasi – experimental, ya que los 
participantes de este estudio, no estaban designados al azar, sino que estaban 
formados desde antes de la investigación, siendo dos niveles de enseñanza, 
correspondiente a segundo año medio (57 estudiantes, 25 damas y 32 
varones) pero de establecimientos educacionales de carácter municipal, con 
diferentes contextos socioculturales, los cuales son rural y urbano 
(HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2010). Por lo tanto, la muestra es no probabilístico 
comprendido en la categoría de modelo disponible, que quiere decir esto, que 
los participantes fueron seleccionados por disponibilidad (CADORNA, 2002). 
Para la recolección de datos, se utilizó el cuestionario de actitudes hacia la 
educación física (C.A.E.F), creado por Moreno; Rodríguez y Gutiérrez (1996), 
siendo aplicado a los alumnos de 2do medio antes y después de la unidad 
pedagógica de actividades circenses (pre y post test), evidenciando el grado de 
conformidad que posee el estudiante en cuanto a la clase de educación física, 
todos los datos recopilados fueron analizados por el estadísticamente en el 
programa SPSS versión 18. 
 
RESULTADOS E DISCUSIÓN 
 

Los resultados que arrojó el cuestionario C.A.E.F. luego de realizar la 
unidad pedagógica con actividades circenses, muestra un cambio en la 
percepción de los estudiantes hacia la clase de educación física, valorando la 
asignatura y al profesor que la imparte, aceptando su utilidad y aumentando su 
preferencia por la clase de educación física y las actividades deportivas. Sin 
embargo, solo en la categoría de dificultad de la educación física no se obtuvo 
una diferencia estadísticamente significativa luego de aplicar la unidad con 
actividades circenses, lo que indica que utilizar este tipo de actividades no 
implica que la dificultad de la asignatura deba aumentar o disminuir, lo que 
resulta beneficioso para su implementación de en el ámbito educacional. 
 
Tabla 1. Resultados CAEF por categorías, media y desviación estándar en escuela Rural.  
Escuela 

Rural N Valoración 
por la 

asignatura 
y el 

profesor de 
educación 

física 

Dificultad 
de la 

educación 
física 

Utilidad de 
la 

educación 
física 

Empatía 
con el 

profesor y 
la 

asignatura 

Concordancia 
con la 

organización 
de la 

asignatura 

Preferencia 
por la 

educación 
física y 
deporte 

La 
educación 

física 
como 

deporte 

CAEF 

    X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE 
Pre test 23 2,64 ,42 2,33 ,44 2,27 ,47 2,59 ,65 3,01 ,61 2,33 ,64 2,08 ,53 17,24 1,81 
post 
test 

23 3,58 ,33 2,09 ,34 1,89 ,35 3,26 ,40 3,20 ,47 3,65 ,20 1,20 ,20 18,86 ,79 
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valor-p  
* 
p<0,05 

  ,000 ,018 ,001 ,000 ,185 ,000 ,000 ,000 

 
Tabla 2. Resultados CAEF por categorías, media y desviación estándar en escuela urbana. 
Escuela 
Urbano N Valoración 

por la 
asignatura 

y el 
profesor de 
educación 

física 

Dificultad 
de la 

educación 
física 

Utilidad de 
la 

educación 
física 

Empatía 
con el 

profesor y 
la 

asignatura 

Concordancia 
con la 

organización 
de la 

asignatura 

Preferencia 
por la 

educación 
física y 
deporte 

La 
educación 

física 
como 

deporte 

CAEF 

    X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE X DE 
Pre test 19 3,21 ,45 2,33 ,47 1,71 ,20 2,64 ,47 3,05 ,43 1,89 ,72 1,60 ,49 16,44 1,68 
post 
test 19 3,50 ,30 2,43 ,32 2,29 ,28 3,15 ,41 3,51 ,34 3,09 ,48 2,78 ,53 20,75 1,73 
valor-p  
* 
p<0,05 

  ,015 ,266 ,000 ,001 ,004 ,000 ,000 ,000 

 
Además, para la discusión de este estudio se realizó una comparación 

con otras dos investigaciones, “Analizar el uso de las actividades circenses 
como metodología de enseñanza para mejorar las actitudes de los estudiantes 
en la clase de Educación Física” de Cornejo, Huerta, Navarro, Villanueva y 
Salinas (2017) y con La investigación de Bortoleto y Ontañon Del año 2011, 
“Actividades circenses y Educación Física: cuerpo, arte y escuela”. Al comparar 
los resultados con La investigación de cornejo et al del año 2017 se observa 
que, al igual que en el presente estudio, se obtuvieron resultados positivos pero 
las diferencias por categorías no fueron estadísticamente significativas. Lo que 
se debe a que en esta oportunidad se aumentó el número de clases en la 
unidad pedagógica con actividades circenses.  

Comparando los resultados de este estudio con la investigación 
realizada por Bortoleto y Ontañon en el año 2011, obtenemos un respaldo 
teórico acerca de los beneficios que entregan las actividades circenses en la 
clase de educación física, los cuales hacen referencia a lo propuesto por las 
bases curriculares y a contenidos transversales como lo son el trabajo 
colaborativo, autosuperación y respeto entre compañeros y en donde cada 
alumno trabaja de acuerdo a sus capacidades. Es por esto, que en la clase de 
educación física no es bueno trabajar solo deportes como contenidos 
curriculares, sino que, la utilización de actividades circenses potencia áreas 
(artístico - expresivos) que en los deportes no trabajan tanto, ampliando las 
posibilidades de aprendizaje desde otra perspectiva (ONTAÑÓN BARRAGÁN e 
COELHO BORTOLETO, 2011). 
 
CONSIDERACIONES FINALES (CONCLUSIÓN) 
  

Al analizar los resultados de la presente investigación, además de una 
extensa revisión bibliográfica sobre actitudes frente a la clase de educación 
física y actividad circenses, se puede dar respuestas al objetivo propuesto:  
Los resultados obtenidos indican efectivamente un cambio en las actitudes de 
los alumnos, siendo estas de carácter positivo producto de la aplicación de una 
metodología de enseñanza en base a actividades circenses. Como 
consecuencia de esto, la participación de los alumnos en la clase de educación 
física aumentó significativamente, disminuyendo el desinterés que estos 
presentaron en su conducta de entrada. Además, al realizar una comparación 
entre ambos establecimientos se observa que la aplicación de metodologías 
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circenses fue de mayor impacto en el ámbito rural, debido a que la utilización 
de metodologías no tradicionales, en este caso, actividades circense, no son 
introducidas en su contexto tanto social como educacional, mientras que en los 
sectores urbanos, si pueden ser presentadas en su ambiente social, por lo que 
utilizarlo como estrategia pedagógica causó menor impacto al existir alumnos 
que ya conocen o manejan dichas actividades, no obstante, su participación 
dentro de la clase mejoró considerablemente al ser un contenido más lúdico, 
que entrega los mismos aprendizajes dictados en las bases curriculares pero 
de una forma diferente y motivadora (Curos, 2003). 
  

Es por esto que la incorporación de metodologías no tradicionales, en 
este caso las actividades circenses, ayudan al aprendizaje del estudiante 
manteniendo el desarrollo integral del mismo, es decir, fortalece el ámbito 
físico, psicológico y social (CURÓS, 2003). En cuanto al último, se mejora la 
relación con los pares independiente de la actividad, ya sea de manera 
colaborativa o individual, puesto que se prestan ayuda para mejorar la acción 
motriz que se les impone. Además, se entregan ciertos valores enfocados a la 
autosuperación y solidaridad, formando un ambiente de buena convivencia y 
de participación positiva de los estudiantes produciendo, a su vez, una actitud 
favorable para su enseñanza. Por lo tanto, es necesario prestar la debida 
atención a esta novedosa área y revalorizar las posibilidades educativas que el 
circo nos brinda (ONTAÑÓN BARRAGÁN y COELHO BORTOLETO, 2011). 
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INTRODUÇÃO 
 

No ano de 2007 o governo do estado da Bahia implementou a política de 
divisão territorial ocasionando o surgimento de 27 territórios de identidade. A 
composição dos territórios foi delineada pelos seguintes critérios:  cultural, 
econômico, social e político (BAHIA, 2014). Nesta perspectiva, tal 
reorganização macroestrutural se estabeleceu como um quesito inferencial 
para o processo de formulação das políticas públicas dos municípios.  

Diante desse novo cenário e levando-se em consideração que o fomento 
ao esporte e lazer se encontram assegurados por dispositivos legais incutidos 
na Constituição do Estado da Bahia, acredita-se que as políticas públicas 
destinadas a tais fenômenos socioculturais sofreram consequências dessa 
nova dinâmica de planejamento das políticas públicas no âmbito baiano. Neste 
sentido, Santos (2014) afirma que o ambiente onde as políticas são 
formuladas, implementadas e avaliadas, torna-se um espaço de disputa de 
poder, ideologias e valores, o qual é composto por um emaranhado de 
coalizões e acordos.  

Partindo desse pressuposto despertou-se o interesse em compreender 
como se caracteriza o processo de formulação das políticas públicas de 
esporte e lazer implementadas nos territórios de identidade do estado da 
Bahia. Sendo assim, o objetivo foi analisar a formulação da política pública de 
esporte e lazer dos municípios que compõem o território Sertão do São 
Francisco/BA e sua relação com o contexto político-partidário. 

Vale ressaltar que o referido território abrange uma área de 61.750,70 km² 
com aproximadamente 494.624 mil habitantes. Além disso, o território é 
composto pelos seguintes municípios: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, 
Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e 
Uauá (BAHIA, 2015).  
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METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo de natureza exploratória e abordagem qualitativa 
(GIL, 2008). O recorte temporal do estudo corresponde ao período de 2013 a 
2016, ao levar em consideração a necessidade de análise da política em 
questão a partir dos governos que administraram o poder público dos 
municípios analisados. Para tal, utilizou-se a análise documental como 
instrumento de coleta de dados. Os documentos analisados foram direcionados 
pelas categorias elencadas no estudo, a saber: a configuração partidária dos 
municípios; a agenda política voltada ao esporte e lazer; o aparato institucional 
da política pública de esporte e lazer. 

Neste sentido, foram analisados os seguintes documentos: Planos de 
governo municipal dos candidatos eleitos; Planos Plurianuais; Leis 
Orçamentárias Anuais e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária. Ao 
mesmo tempo, foram coletadas informações nos portais de transparência do 
Estado da Bahia e do Governo Federal, no site da Superintendência de 
Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI) e no Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SINCONFI). Em relação a 
organização e tratamento dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo de 
Bardin (2011). Os dados financeiros analisados foram deflacionados pelo 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), média anual, 
calculada através da Fundação Getúlio Vargas a preços de 2015. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao analisar a configuração partidária foi possível identificar a 
predominância dos seguintes partidos na administração dos municípios que 
compõem o  território em questão: Partido Social Democrata (PSD); Partido 
Democrático Trabalhista (PDT); Partido  do Movimento Democrático Brasileiro 
(atual MDB);  Partido Popular Socialista (PPS); Partido Comunista  do Brasil 
(PC do B); Partido dos Trabalhadores (PT); Partido  da Social Democracia 
Brasileira (PSDB). Ao levar em consideração os estudos de Maciel, Alarcon e 
Gimenes (2018) acerca da classificação partidária no Brasil, verificou-se que 
cinco municípios foram administrados por partidos de centro à esquerda (PSD/ 
PDT). Por outro lado, os partidos de centro à direita (PPS/PSDB) estiveram a 
frente de dois municípios enquanto o partido de centro (PMDB), esquerda à 
extrema esquerda (P C do B) e esquerda (PT), administraram um município 
respectivamente.  Logo, observou-se uma incidência significativa de partidos 
com perspectivas ideológicas de esquerda no território investigado.  

  No que se refere a agenda política, os planos de governos dos 
candidatos eleitos apresentam poucas propostas voltadas ao esporte e lazer. 
Dentre elas, destaca-se o apoio e promoção de projetos e eventos esportivos e 
ações relacionadas a infraestrutura esportiva. Neste sentido, a maior parte do 
direcionamento dos recursos financeiros, evidenciado pelos Planos Plurianuais, 
denota um grande investimento na construção e manutenção de espaços e 
equipamentos esportivos.  

Do ponto de vista do aparato institucional a maioria dos municípios não 
apresentou estruturas administrativas exclusivas para o fomento do esporte e 
lazer, sendo que, apenas o município de Pilão Arcado tem uma pasta 
específica para o setor. Contudo, os demais municípios possuem 
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Superintendências, Departamentos, entre outros órgãos de gerenciamento 
esportivo.  

Ao mesmo tempo, foi possível perceber que as alocações orçamentárias 
anuais indicaram a prioridade orçamentária destinada a construção e 
revitalização da infraestrutura direcionada para o esporte e lazer, a saber: 
quadras e ginásios poliesportivos, estádios, balneários, parques e outros 
espaços utilizados para práticas referentes ao lazer. Em adição, diagnosticou-
se o apoio as atividades e práticas esportivas comunitárias bem como às ações 
voltadas para festas tradicionais e culturais. Neste interim, identificou-se que a 
execução orçamentária da função desporto e lazer correspondeu ao total de 
R$ 13.857.874,00, conforme pode ser observado no quadro 1.  
 
Quadro 1 - Execução orçamentária com a Função Desporto e Lazer (FDL) dos municípios 

do território de identidade Sertão do São Francisco/BA, no período de 2013-2016 – em 
milhões de reais 

 
 

MUNICÍPIO 
 
PARTIDO 

 
IDEOLOGIA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FDL – EM MILHÕES 
DE REAIS 

JUAZEIRO PC DO B ESQUERDA A EXTREMA 
ESQUERDA 

 6.632.005,48 
REMANSO PT ESQUERDA 190.253,17 

CAMPO ALEGRE DE 
LOURDES PSD CENTRO A ESQUERDA 38.683,46 
CANUDOS PSD CENTRO A ESQUERDA 76.320,40 

PILÃO ARCADO PSD CENTRO A ESQUERDA 1.351.914,18 
SOBRADINHO PDT CENTRO A ESQUERDA 426.447,52 

UAUÁ PDT CENTRO A ESQUERDA  697.183,55 
CASA NOVA PMDB CENTRO 2.749.927,23 

CURAÇÁ PPS CENTRO A DIREITA 672.662,12 
SENTO SÉ PSDB CENTRO A DIREITA 022.480,01 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
Desse modo, foi possível evidenciar que o município com maior 

investimento na área foi o de Juazeiro (PC do B), o qual foi governado por um 
partido com ideologia de esquerda à extrema esquerda. Por outro lado, o 
município com menor investimento foi o de Campo Alegre de Lourdes (PSD), 
governado por um partido com ideologia de centro à esquerda. No entanto, um 
ponto a ser considerado é que a somatória do investimento no setor pelos 
cinco (5) partidos de centro à esquerda não atingiram 50% do que foi destinado 
pelo partido de esquerda à extrema esquerda.  

Em contrapartida, é preciso considerar que do ponto de vista da execução 
financeira na função Desporto e Lazer per capita o município de Sobradinho 
apresentou um maior investimento em relação ao demais. Neste sentido, o 
município de Juazeiro passou a ser o quarto colocado na referida classificação. 
Logo, constatou-se que a magnitude dos gastos com o setor analisado não 
apresenta, necessariamente, uma relação com uma distribuição significativa de 
tal recurso financeiro, no que se refere ao quantitativo populacional. Os dados 
encontrados corroboram com o estudo de Martins (2004) acerca da formulação 
e execução das políticas públicas de esporte no estado do Paraná no período 
de 1987 a 2004 e o estudo de Toledo (2014) sobre governos distintos no 
estado do Paraná e a formulação da política pública de esporte. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise referente ao processo de formulação das políticas públicas de 
esporte e lazer implementadas no território analisado revelou que a maior parte 
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dos partidos que administraram os municípios abordados apresentaram um 
espectro ideológico de esquerda. Contudo, apesar da presença da distinção 
ideológica, as propostas e o planejamento direcionados ao setor apresentaram 
similaridades. Além disso, constatou-se que os municípios têm estruturas 
administrativas semelhantes no que se refere ao esporte e lazer. Ao mesmo 
tempo, os partidos indicaram uma certa dissonância acerca da execução 
orçamentária esportiva. Contudo, torna-se necessária a realização de novos 
estudos na área no intuito de aprofundar o conhecimento acerca do processo 
de implementação e avaliação das políticas públicas de esporte e lazer 
implementadas no referido território. 
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INTRODUÇÃO 
 

A divisão territorial adotada pelo governo do estado da Bahia no ano de 
2007 consiste na organização administrativa estadual a partir de 27 territórios 
de identidade. Tais territórios foram constituídos a partir das especificidades 
acerca dos aspectos culturais, ambientais, econômicos e sociais que permeiam 
cada região (BAHIA, 2014). Neste contexto, criou-se o Território de Identidade 
Chapada Diamantina, o qual corresponde a uma área de 32.664 km2 
equivalente a 5,7% do território do estado da Bahia e possui cerca de 371.864 
habitantes (IBGE, 2010).  

Vale destacar que o território em questão é composto pelos municípios 
de Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Iramaia, 
Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, 
Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, 
Seabra, Souto Soares, Utinga e Wagner (BAHIA, 2016). Além disso, tais 
municípios apresentam destaque no cenário turístico nacional por possuir 
inúmeras belezas naturais e possibilitar a prática de esportes radicais e a 
vivência do lazer turístico.  

Sendo assim, surgiu o interesse em compreender como se configura a 
formulação da política pública de esporte e lazer dos municípios que compõem 
o território Chapada Diamantina. Logo, o presente trabalho teve como objetivo 
analisar a formulação da referida política no território em questão a partir de 
governos ideologicamente distintos. Vale ressaltar que o estudo faz parte das 
pesquisas delineadas pelo Centro de Estudos em Gestão do Esporte e Lazer 
(CEGEL), vinculado a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
 
METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa possui natureza exploratória e abordagem 
qualitativa (GIL, 2008). Vale ressaltar que o recorte temporal do estudo é 
referente ao período de 2013 a 2016 e corresponde a análise da administração 
pública dos 24 municípios que compõem o território de identidade Chapada 
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Diamantina. Os documentos analisados foram direcionados pelas categorias 
elencadas no estudo, a saber: a configuração partidária dos municípios 
analisados; a agenda política voltada ao esporte e lazer; o aparato institucional 
da política pública de esporte e lazer. Neste sentido, foram explorados os 
seguintes materiais: Planos de governo; Plano Plurianual (PPA); Leis de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual (LOA). Ao mesmo tempo, 
foram coletados dados através dos relatórios de execução orçamentária 
oriundos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI) bem como, por meio dos portais da transparência do Ministério do 
Esporte (ME), Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) e 
o portal do Superior Tribunal Eleitoral (TSE). Em relação a organização e 
tratamento dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin (2011). Os 
dados financeiros foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI), média anual, calculada através da Fundação 
Getúlio Vargas a preços de 2015. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No que diz respeito a configuração partidária, constatou-se que a maior 
parte do território foi administrada por partidos de Centro (10) e Centro-
Esquerda (7), Direita (4) e Esquerda (3), levando-se em consideração a 
classificação partidária no Brasil, proposta por Maciel, Alarcon e Gimenes 
(2018). Desse modo, foi possível observar uma predominância de partidos com 
perspectivas ideológicas de centro no território investigado. 

Em relação a agenda política, os planos de governos dos candidatos 
eleitos apresentaram poucas propostas voltadas ao esporte e lazer. Além 
disso, o direcionamento dos gastos apontados nos planos plurianuais 
revelaram a priorização de recursos financeiros para a infraestrutura esportiva 
e o apoio a eventos. A análise do aparato institucional possibilitou a 
observação da capacidade técnica operacional e a gestão financeira da 
estrutura administrativa destinada ao setor. Neste interim, diagnosticou-se que 
a maioria dos municípios não possuem uma secretaria exclusiva para a gestão 
da política esportiva, apenas diretorias de esporte. Ao mesmo tempo, 
observou-se um número reduzido de recursos humanos envolvidos no 
processo de formulação da referida política. Tais dados corroboram com 
diversos estudos sobre as políticas públicas de esporte e lazer implementadas 
em municípios baianos (SILVA; ÁVILA, 2014; SOUZA; SILVA; NOVA, 2017). 

Ao analisar a alocação e execução orçamentária referente a função 
Desporto e Lazer, constatou-se que o valor total alocado foi de 
aproximadamente R$ 19.411.695,72, conforme explicitado no quadro 1. 
 
Quadro 1 - Execução orçamentária com a Função Desporto e Lazer (FDL) dos municípios 

do território de identidade Sertão do São Francisco/BA, no período de 2013-2016 – em 
milhões de reais 

 
 

MUNICÍPIO 
 
PARTIDO 

 
IDEOLOGIA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FDL – EM MILHÕES DE REAIS 

ABAIRA PSB  CENTRO-ESQUERDA   559.451,73 
ANDARAÍ PSB  CENTRO-ESQUERDA  751.047,51 
IRAMAIA PDT  CENTRO-ESQUERDA  36.522,73 
ITAETÊ PSB  CENTRO-ESQUERDA   491.534,43 

JUSSIAPE PDT  CENTRO-ESQUERDA  454.312,61 
IBITIARA PT  ESQUERDA 1.318.098,06 

NOVO HORIZONTE PT  ESQUERDA  607.261,98 
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SOUTO SOARES PCdoB EXTREMA-ESQUERDA 252.627,13 
BARRA DA ESTIVA PV  CENTRO  450.022,96 

BONITO PSD CENTRO 3.132.243,30 
LENÇÓIS PSD CENTRO 1.198.327,99 

MORRO DO CHAPÉU PSD CENTRO 3.079.484,55 
NOVA REDENÇÃO PSD CENTRO  3.015,60 
RIO DE CONTAS PSD CENTRO 153.217,56 

UTINGA PSD CENTRO 342.934,11 
WAGNER PSD CENTRO 133.609,40 
BONINAL PP  DIREITA 35.689,24 
IBICOARA PSL DIREITA 158.368,68 
IRAQUARA PP  DIREITA  298.126,20 
MUCUGÊ PP DIREITA  5.049.317,82 

MARCIONÍLIO SOUZA PTB CENTRO-DIREITA  566.459,51 
PALMEIRAS PPS CENTRO-DIREITA  36.191,86 

PIATÃ PTB CENTRO-DIREITA  121.809,13 
 TOTAL  19.411.695,72 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
Vale destacar que um terço desse valor correspondeu a aplicação de 

recursos financeiros por parte de governos ideologicamente de direita, com 
destaque para o município de Mucugê que executou cerca de R$ 5.049.317,82 
do montante abordado. Vale ressaltar que o município em questão possui o 
maior PIB per capita do território (R$ 27.543,94), o que corresponde ao dobro 
do PIB per capita estadual. A menor execução durante todo o ciclo foi do 
município de Nova Redenção, o qual investiu cerca de R$ 3.015,60 nos quatro 
anos de gestão municipal. O município possui um PIB per capita de 4.407,25, 
terceiro menor da Chapada Diamantina.  

Ainda a respeito da execução orçamentária, diagnosticou-se um 
distanciamento entre o que foi planejado e o que foi executado em boa parte 
dos municípios do referido território, como por exemplo, o município de 
Iramaia, o qual alocou cerca de R$ 1.073.286,37, entretanto, executou R$ 
36.522,73 com a função analisada.  Os dados encontrados corroboram com o 
estudo de Martins (2004) acerca da formulação e execução das políticas 
públicas de esporte no estado do Paraná no período de 1987 a 2004 e o 
estudo de Toledo (2014) sobre governos distintos no estado do Paraná e a 
formulação da política pública de esporte, os quais apresentam dissonâncias 
entre as questões partidárias e a execução da política esportiva. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao analisar a formulação da política em questão a partir de ideologias 
partidárias distintas pôde-se constatar um paradoxo no qual alguns governos 
de espectros ideológicos semelhantes investiram valores inversamente 
proporcionais, apesar de possuírem PIB per capita similar. Outro ponto a ser 
destacado foi a ausência de estruturas administrativas exclusivas para o setor 
bem como, o número reduzido de recursos humanos no processo de 
formulação da referida política. Além disso, a oscilação da execução 
orçamentária para o setor evidenciou um grave problema de planejamento 
municipal.  

Ademais, acredita-se que o baixo aporte financeiro ao desenvolvimento 
dessa política encontra-se relacionado a fatores oriundos da economia local, 
tendo em vista que a maioria dos municípios possuem PIB per capita 
relativamente baixo, entretanto, vale ressaltar que o território possui grande 
potencial para desenvolvimento do esporte e lazer amparados pelos seus 
aspectos culturais e ambientais. Nesta perspectiva, torna-se necessária a 
realização de novos estudos na área, almejando assim, a compreensão sobre 
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o processo de implementação e avaliação das políticas públicas de esporte e 
lazer implementadas no referido território. 
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INTRODUÇÃO 
 

A intervenção no campo da Educação Física tem se constituído, ao longo 
das últimas décadas, em um cenário com amplas possibilidades de atuação, 
adequadas as novas necessidades postas pela estrutura social e 
mercadológica que sustentam a sociedade na atualidade, resultando na 
expansão de atividades em espaços não formais de ensino, mas que requerem 
conhecimentos e tratos específicos da área para uma intervenção qualificada e 
adequada as demandas. 

A recreação infantil tem se configurado enquanto uma dessas vertentes 
de atuação profissional, afinal a recreação se constitui por uma área de 
atuação com inúmeras possibilidades e que está presente em nosso cotidiano 
desde sempre, com fins de comemoração ou diversão (CÉLIO, 2014). 
Recreação significa “recrear, reproduzir, renovar, fazer novamente” (AWAD, 
2012, p. 26), ou ainda o significado de fato, ou o momento, ou a circunstância 
que o indivíduo escolhe espontaneamente, por meio do qual satisfaz seus 
anseios voltados para o lazer (CAVALLARI; ZACHARIAS, 2011 apud CÉLIO, 
2014). 

Nesse processo de expansão, a recreação tem se consolidado enquanto 
um espaço de atuação do profissional de Educação Física, principalmente em 
hotéis, resorts, parques aquáticos, navios, clubes e associações, excursões, 
reuniões de empresas, e em festas infantis. Oliveira e Abreu (2015) apontam 
que as festas infantis viraram um mercado de serviços especializados com 
salão, decorações, personagens vivos, brinquedos, fotos, filmagens e a mais 
destacada, a recreação. De acordo com Verdiani (2015), este mercado de 
festas infantis vem se ampliando a cada ano e, tendo como suposição e 
justificativa a comodidade e segurança, oferecidos para os pais, por meio 
desse serviço. 

Neste contexto, se identifica a necessidade do profissional de Educação 
Física ser adequadamente capacitado, com uma formação que lhe assegure 
uma ação interventiva, uma ação recreativa, que resulte no desenvolvimento 
significativo social e emocional dos envolvidos. De acordo com Célio (2014), às 
atividades de recreação, em todas as suas possibilidades, exigem adaptações 
de acordo com local, participantes, situação climática, faixa etária, fazendo, 
então com que o recreador tenha um leque de atividades. 
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A partir do exposto, surge a seguinte inquietação: Quais os motivos que 
levam o profissional a adentrar e permanecer atuante na área de recreação em 
festa infantil? Para responder a esta questão, o estudo teve como objetivo 
verificar os motivos para atuação profissional na área de recreação em festa 
infantil. 
 
MÉTODOS 
 
TIPO DE PESQUISA 
O estudo se caracteriza como pesquisa descritiva com forma de levantamento, 
pois as pesquisas com estas particularidades têm como objetivo descrever as 
características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2002). Ainda, 
este tipo de pesquisa apresenta característica de interrogação direta das 
pessoas (GIL, 2002). 
 
AMOSTRA 
Participaram do estudo 14 recreadores atuantes em empresas de recreação 
em festa infantil da cidade de Maringá-PR. 
 
INSTRUMENTO DE PESQUISA 
Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um questionário online, elaborado 
no google docs pelos pesquisadores, com questões abertas e fechadas, com o 
objetivo de investigar os motivos que levam os participantes a atuarem na área 
de recreação em festa infantil.  
Sendo assim, o instrumento contou com 10 questões, sendo 5 delas 
relacionadas a dados de identificação e formação dos participantes e 5 
direcionadas a atuação na recreação em festa infantil, especificamente, 
introdução na área de recreação, tempo de atuação, potencialidades e 
dificuldades identificadas para efetivar as ações.  
 
COLETA DE DADOS 
Para coleta dados, o instrumento foi enviado via e-mail a 40 recreadores. 
Destes, foram retornados apenas 14 questionários respondidos corretamente. 
 
ANÁLISE DOS DADOS 
Para análise dos dados, utilizou-se como base a categorização temática para 
unir respostas semelhantes. Para organização e exposição dos resultados 
encontrados, optou-se por uma análise descritiva, para isso, foi utilizado pacote 
estatístico SPSS 20.0 para obtenção de frequência relativa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Participaram da pesquisa 14 profissionais com média de idade de 25,3 
assemelhando-se aos resultados encontrados por Pinheiro (2005), no qual a 
média de idade foi de 25 anos, e o autor justifica que a grande concentração de 
profissionais jovens neste campo de trabalho, se dá em função a curta 
permanência de profissionais nesse mercado. Com relação a formação, 
destacou-se o fato de que todos os participantes são graduados em Educação 
Física, sendo 11 formados no campo do Bacharel e 3 em Licenciatura. No 
estudo realizado por Pinheiro (2005) evidenciou-se que o campo de atuação da 
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recreação infantil tem sua maioria de profissionais envolvidos formados no 
campo da educação física (66,6%). 

Com relação ao tempo de atuação com a recreação infantil os dados 
indicaram uma variabilidade de 2 a 6 anos, tendo uma média de 3,5 anos 
aproximando-se dos estudos de Pinheiro (2005), onde 28% estava na área 
entre 1 e 3 anos, e outros 24% está na área de recreação há 3,5 a 5 anos. 

Ressalta-se que 64,3% apontaram o início da atuação neste campo de 
intervenção durante a faculdade, por meio de estágio na área ou ainda por 
cursos, como aponta o sujeito 7 “(...) após o curso começou a aparecer 
oportunidades de trabalho”, outros 42,9% alegraram que foram convidados a 
conhecer o trabalho de recreação em hotéis e eventos, em que foi o momento 
“(...) onde me descobri. ” (Sujeito 1), 7,1% apontaram que foi por uma 
necessidade de trabalho. De acordo com Célio (2014) é na graduação e 
principalmente por meio dos estágios, que o estudante-estagiário se prepara 
para a intervenção no mercado de trabalho. 

Sobre os motivos que os levaram a escolher a área de recreação como 
intervenção para trabalho, observou-se que os sujeitos estão nesse campo de 
intervenção por identificação e/ ou afinidade com a área (27,8%), e prazer para 
atuar (11,1%), além de habilidade em trabalhar em grupo (11,1%), ou ainda por 
considerar ser uma área ‘fácil’ de trabalhar (5,6%) ou uma forma de trabalho 
extra (5,6%). Outras respostas evidenciaram a criança como ponto central, ou 
seja, por gostar de crianças (11,1%), e proporcionar alegria brincando (16,7%), 
fato evidenciado na fala do sujeito 1 “Porque gosto de crianças, assim poder 
trazer a felicidade para várias pessoinhas como eles é satisfatório”. Também 
foram identificadas respostas voltadas ao trabalho com várias idades (5,6%), e 
acaba por assim, se divertindo junto (5,6%). Em estudo realizado por Costa, 
Tahara e Carnicelli Filho (2011) com recreacionistas de hotéis, foi investigado 
os fatores de influência por estes profissionais para atuar na área hotelaria, e 
as respostas que se sobressaíram foram prazer e satisfação pessoal, além de 
levar alegria as pessoas, e ser uma fonte de renda extra. Mesmo sendo 
distintas as áreas do estudo, os motivos para atuação se assemelham. 

Rodrigues e Martins (2002) apud Costa, Tahara e Carnicelli Filho (2011) 
apontam que para trabalhar com recreação é preciso sentir prazer e satisfação, 
além de gostar da área para se ter um desempenho satisfatório com os seus 
clientes. Nesse sentido, partindo do gosto pela área, o questionamento foi 
sobre o que chama atenção na área, e foram diversos os motivos, dentre eles, 
a diversão (7,1%), felicidade no brincar pela criança (28,6%), a forma como as 
atividades são ministradas (7,1%), os locais de trabalho (7,1%), diversidade 
pedagógica no brincar (7,1%), reconhecimento e retorno de quem é 
beneficiado com ela (7,1%), o aumento da procura pelo serviço (7,1%), aplicar 
os conhecimento adquiridos na graduação “brincando” (7,1%), o poder do 
professor (7,1%), além do retorno financeiro como trabalho extra (14,3%), 
como alega o sujeito 10 “a possibilidade de ‘brincar ganhando dinheiro’”. 
Pinheiro (2005) também investigou os pontos positivos de se trabalhar na área 
da recreação e encontrou que a satisfação, diversão, prazer, exercer a 
criatividade e conhecer vários locais diferentes, além de conhecer novas 
pessoas são os principais. 

Os recreadores do estudo elencaram as principais dificuldades da área, 
e a maior delas é o espaço, falta de oportunidades e desvalorização do 
recreador, como alega o sujeito 14 “(...) não possui uma garantia e registro de 
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trabalho”, a falta de materiais, crianças indispostas e sedentárias, diferenças 
dentro do grupo. Dois pontos citados com ênfase pelos participantes sobre as 
dificuldades na área de recreação, foi em primeiro lugar trabalhar aos fins de 
semana e feriados, seguido de apresentar a recreação como um campo 
extenso de trabalho e assim ter uma grande demanda de profissionais, e 
encontrar pessoas que atuam de ‘qualquer jeito’, pois de acordo com o sujeito 
14 “(...) não há formações específicas para a área, o que leva a não ter 
exigências de formação para trabalhar”. De acordo com Pinheiro (2005) os 
aspectos negativos do trabalho com recreação, são elencados a baixa 
remuneração, trabalho concentrado nas férias e finais de semana, excesso de 
mão-de-obra desqualificada no mercado (PINHEIRO, 2005). 

  
CONCLUSÃO 
 

Por meio da análise dos resultados, foi possível verificar que o principal 
motivo para atuação na área de recreação em festa infantil é a identificação 
dos sujeitos com a própria área. Destacam-se, nesse sentido, as aproximações 
com o campo, o processo de identificação profissional e afinidade com os 
espaços de interlocução. Evidenciou-se também a necessidade de um 
constante processo de formação continuada para adequação da ação 
interventiva para atuação qualificada e de sucesso, assim como, valorização 
dos profissionais atuantes. 
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INTRODUÇÃO 
 

A extensão universitária é pilar fundamental no processo de formação 
dos sujeitos em processo de formação inicial, a extensão possibilita a relação 
do acadêmico com a comunidade externa à universidade e ainda ao trato com 
temáticas diversas.  

O trabalho tem como escopo apresentar o resultado de duas 
monografias de conclusão de curso “O Projeto Educação Social e Brincadeiras 
com Crianças e Adolescentes: processo de formação dos escolares de uma 
Escola Ribeirinha – Jatobazinho” e “As influências do Projeto Educação Social 
e Brincadeiras com crianças e adolescentes (Proesca) no processo de 
formação acadêmica dos sujeitos participantes” com a intenção de divulgar e 
promover o tema da educação social, da educação física, da brincadeira e do 
lazer. E para isso, analisamos um projeto específico denominado Projeto 
Educação Social e Brincadeiras com Crianças e Adolescentes (PROESCA) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus do Pantanal (UFMS-
CPAN). 

O PROESCA é um projeto de extensão criado em agosto de dois mil e 
quatorze, tendo suas ações desenvolvidas na cidade de Corumbá-MS. Uma 
das intervenções do projeto se refere às ações que acontecem em uma escola 
da cidade, a Escola Municipal Rural Polo Paraguai Mirim Extensão 
Jatobazinho.  E como o projeto possui uma parceria com a escola, os 
acadêmicos desenvolvem as ações de extensão nesta instituição.  

O Projeto de extensão acontece semanalmente com reuniões de estudo 
às sextas-feiras, no período das 9h00min às 11h00min, no Câmpus do 
Pantanal da UFMS.  Nos encontros são discutidos textos, artigos, vídeos 
referentes à infância e adolescência, educação social, o lazer, as brincadeiras, 
além do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Leis e Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), nesses encontros também são planejadas as atividades 
que desenvolvemos com as crianças e adolescentes na escola das águas onde 
atuamos uma vez ao mês.  
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A Escola Jatobazinho, é uma instituição público-privada, financiada pela 
instituição ACAIA em parceria com a prefeitura do município de Corumbá-MS. 
Essa escola está situada na região da Serra do Amolar, em meio ao Pantanal 
Sul Mato-Grossense, à margem do rio Paraguai e fica cerca de 90 km do porto 
da cidade, sendo uma instituição que atende a modalidade do ensino 
fundamental I da Educação Básica. 

O projeto atua na escola, trabalhando com os alunos de maneira 
específica, os conteúdos estruturantes da Educação Física: jogo, esporte, 
ginástica, dança e outros temas como, por exemplo, o lazer (SOARES  et  al.,  
1992) e conteúdos da Educação Social.  

Nas intervenções do PROESCA, o instrumento pedagógico utilizado é a 
brincadeira. A brincadeira, como aborda Kishimoto (1997) “É a ação que a 
criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação 
lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação” (p. 21). Com isso entendendo a 
brincadeira como instrumento para diversas questões, vimos nela também uma 
ferramenta para a promoção do lazer, entendemos que o lazer é uma 
manifestação cultural que pode ocorrer em contextos distintos (GOMES, 2004).  
 
METODOLOGIA 
 

As pesquisas se caracterizaram como pesquisa qualitativa, de campo, 
com característica de pesquisa-ação, pois as acadêmicas pesquisadoras são 
educadoras e alunas do projeto que pesquisaram, por tanto, fazem parte 
também como sujeitos da pesquisa.  Em relação à pesquisa-ação Sato e 
Santos (2003, p. 14) trazem a definição de que “toda pesquisa-ação é 
participativa, concebida e realizada em estreita associação entre os 
pesquisadores e os participantes, sob uma ação coletiva cooperativa e 
emancipatória”. 

As pesquisas foram desenvolvidas nesta proposta metodológica e assim 
utilizou como instrumento de coleta de dados tanto questionário como 
entrevistas para identificar nos alunos participantes do projeto e nas crianças 
que são atendidas pelo PROESCA a influência das ações do projeto em sua 
formação.  

Fizeram parte da pesquisa os integrantes do projeto, entre eles nove 
que responderam ao questionário e quinze crianças da escola que foram 
entrevistadas. O questionário foi elaborado com dez questões abertas e 
entregues a dez participantes e as entrevistas semiestruturadas foram 
realizadas na escola e partiu de cinco perguntas que orientaram as crianças 
para expressarem sobre o tema da pesquisa.  

De posse dos dados coletados as pesquisadoras identificaram nas falas 
e respostas dos sujeitos da pesquisa categorias que foram identificadas como 
resultados da pesquisa. Seguem as categorias retiradas das respostas dos 
sujeitos da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na pesquisa realizada com os acadêmicos participantes do PROESCA 
identificamos quatro importantes categorias, são elas: 
Socialização de Conhecimento: Os estudos e as práticas realizadas no 
PROESCA proporcionaram aos participantes a obtenção de novos 
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conhecimentos em relação a certos conteúdos como da educação social, o 
aprimoramento e a socialização desses saberes com a comunidade a partir do 
que vivenciaram e vivenciam no projeto e no contexto universitário. 
Participação: A participação no projeto contribuiu para que os participantes 
adquirissem novas experiências, horas complementares, possibilitou a 
interação com a comunidade, a transmissão de conhecimentos, auxiliou na 
formação política, social, contribuiu na publicação de trabalhos científicos e na 
participação em eventos. 
Experiências práticas: As experiências práticas vivenciadas no projeto 
contribuíram na efetivação dos conteúdos estudados, fez com que os 
participantes interagissem com outros acadêmicos, com a comunidade e 
também auxiliaram no desenvolvimento da autoconfiança que contribuiu na 
realização dos estágios obrigatórios. 
Formação diferenciada A proposta do projeto, os conteúdos trabalhados e os 
contextos de intervenção contribuíram para a formação diferenciada dos 
participantes, pois eles adquiriram diversas experiências que puderam 
enriquecer a formação desses indivíduos e o desenvolvimento da reflexão 
crítica.  
 Acreditamos que as pesquisas e divulgações referentes às contribuições 
das atividades de extensão são extremamente relevantes para a universidade 
e a sociedade, pois de acordo com Castro (2004) são poucos os que 
investigam a prática dos projetos, o seu dia a dia, as suas influências e 
contribuições na formação dos discentes. 
 No que tange a influência do PROESCA para as crianças com quem o 
projeto atua verificamos nas respostas as entrevistas as seguintes categorias:  
Avaliação: para os alunos a avaliação ainda é o processo tradicional “prova 
escrita”, por ser o tipo de avaliação que de modo geral é a que eles mais 
conhecem. A avaliação é o instrumento que é usado para verificar e 
diagnosticar a aprendizagem. Existem vários tipos de instrumentos avaliativos, 
entre eles temos a roda de conversa. Na roda de conversa é possível 
desenvolver vários aspectos entre eles a exposição oral, desenvolve a perda 
da timidez e ainda permite o diálogo que é fundamental no processo avaliativo. 
Alegria: a alegria é um sentimento que foi despertado nos alunos através do 
brincar. Esse sentimento é uma satisfação intrínseca que foi explicito através 
da fisionomia e da fala dos sujeitos. 
Novas Brincadeiras: novas brincadeiras, foi uma forma nova dos alunos se 
apropriarem de brincadeiras que eles já conheciam, porém realizada de uma 
outra forma. 
Troca de Saberes: a troca de saberes está presente cotidianamente na vida 
das pessoas. 

A troca de saberes discutidas foram a troca entre alunos e alunos, 
alunos e professores e alunos e familiares. Os saberes aprendidos foram 
levados para além das salas de aula e da escola. Com isso ampliando o 
processo de interação dos alunos com a sociedade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou CONCLUSÕES) 
 

O desenvolvimento desse trabalho esteve voltado à extensão 
universitária, formação acadêmica, a formação das crianças participantes de 
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um projeto de extensão e dentro dessa ação foi apresentado um projeto 
específico, o PROESCA.  

Percebemos que a extensão é uma ação tão importante quanto o ensino 
e a pesquisa para a formação de todos os sujeitos envolvidos e auxiliou no 
desenvolvimento dos aspectos cognitivos, sociais, políticos e também na forma 
de agir das universidades, além de promover experiências importantes na vida 
das pessoas, como, por exemplo, o acesso ao lazer.   

No entanto, a Extensão Universitária é uma ação que vem sendo 
desvalorizada em vários aspectos nas universidades, como na pontuação dos 
currículos, nos investimentos financeiros quando comparada com as ações de 
ensino e pesquisa.  

O objetivo geral da pesquisa esteve voltado a analisar as influências que 
o PROESCA proporciona na formação dos sujeitos participantes e as 
contribuições na formação daqueles que vivenciam a ação, com a 
apresentação das categorias, este foi alcançado, acreditamos que a 
metodologia empregada, a pesquisa qualitativa, orientada pela pesquisa de 
campo, com característica de pesquisa-ação foi suficiente para o 
desenvolvimento do trabalho, visto que as idas a campo, a participação no 
contexto pesquisado e as subjetividades dos sujeitos participantes levadas em 
consideração fizeram com que os objetivos fossem alcançados e o problema 
da pesquisa fosse respondido de maneira satisfatória. 

Concluímos que essa participação no projeto possibilitou a esses 
indivíduos experiências práticas, teóricas, a socialização de conhecimentos, 
experiências de formação e lazer e fez com que eles tivessem uma formação 
diferenciada.  
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INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo busca identificar como se desenvolve a ocupação dos 
espaços urbanos para o lazer na cidade de Jequié – BA, especificamente na 
Praça Duque de Caxias – Praça dos Poetas, popularmente conhecida como 
Alto da Prefeitura. Este local a princípio fora construído no intuito de 
arborização no entorno da prefeitura do município, no entanto, passou a ser um 
espaço apropriado pelos cidadãos para o lazer, englobando suas diversas 
áreas: artística, intelectual, físico-esportivo, manuais, turísticos, sociais 
(MARCELLINO, 2002). Recentemente, no ano de 2018, a praça passou por 
revitalizações visando melhorar as condições estruturais do local (iluminação, 
pista e manutenção da área verde), ainda que, o espaço já era tido como um 
lugar ideal para a socialização entre amigos e contemplação do pôr-do-sol, 
com a restruturação assumiu mais possibilidades de lazer, principalmente 
relacionada às: práticas de skate, patins, slackline e corrida; atividades 
artísticas, com música em rodas de violão e a dança; além de criar 
possibilidades de renda, com a comercialização de produtos alimentícios. 
Neste sentido, a pesquisa procura entender de que maneira começa a se 
formar uma cultura local de um habitus para o lazer, com particularidades e 
vivências próprias que configuram o espaço e o cotidiano das pessoas que 
usufruem deste ambiente. Estas vivências partem num primeiro momento de 
iniciativas pessoais e/ou coletivas, destaca-se que, a cidade não dispõe de 
shopping, cinema entre outros espaços e equipamentos estruturados para 
determinadas práticas, como os esportes radicais; num segundo momento, 
podem-se identificar iniciativas políticas no intuito de “organização”, como o 
fechamento das vias públicas aos finais de semana para possibilitar a vivência 
de distintas atividades de lazer. 
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METODOLOGIA 
 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa quanti-qualitativa com 
delineamentos descritivos. Participaram da investigação 44 pessoas com 
média de idade de 22 anos que estavam frequentando o local investigado no 
dia elencado para a coleta de dados.  Os métodos para obtenção das 
informações inerentes a temática se deram pela aplicação de um questionário 
semiestruturado com questões objetivas. Para tratamento dos dados, os 
cálculos de frequência relativa e da porcentagem foram realizados no software 
Statistical Package for Social Sciences para Windows (SPSS, versão 21.0). 
Além disso, as categorias elencadas para análise dos dados estão alicerçadas 
nos conteúdos culturais do lazer de Marcellino (2002). 

 A análise dos dados será baseada nos pressupostos teóricos de Norbert 
Elias (1992), entendendo o lazer como uma das características humanas para 
a busca não somente de liberação das tensões do mundo do trabalho, mas, 
para exteriorização controlada de um conglomerado de sentimentos e emoções 
presentes ou não na vida moderna. Para mais, com base em Bourdieu (1990) 
busca-se identificar a constituição de um habitus do lazer, correlacionado aos 
vários aspectos da conformação social local.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Identificar de que forma se dá a procura e a ocupação de tais espaços 
parece-nos relevante na medida que, o lazer encontrar-se muito além da ideia 
que ele servirá somente para liberar tensões causadas pelo mundo do 
trabalho. Norbert Elias (1992) argumenta que essa polarização convencional 
do trabalho e lazer, é inadequada, visto que, os indivíduos e as suas relações 
sociais e entre o Estado de maneira geral, encontram-se num espectro 
limitante do indivíduo, desse modo o lazer viria a ser essa fenda para uma 
excitação controlada. Com efeito, a partir desta orientação analítica 
procuramos investigar a Praça Alto da Prefeitura de Jequié/BA. 

Neste sentido, primeiramente análise procurou levantar dados referentes 
às questões estruturais da cidade e do local investigado como fatores 
importantes correlacionadas à apropriação para atividades de lazer. Os 
resultados são apresentados no quadro 1.  
 
Quadro 01- Implicações das condições estruturais para o lazer na Praça Alto 
da Prefeitura de Jequié/BA (n= 44).  
 

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES 
CATEGORIAS 

Sim Não 
Você está aqui porque 
não tem outro espaço de 
lazer estruturado? Ex: 
Parque, Shopping, 
Cinema, entre outros.  
 

30 14 

Mesmo se houvesse outro 
lugar continuaria a vir 
aqui?  
 

40 4 



 
 
 

59 

Você já frequentava esta 
praça?  
 

26 18 

Você começou a 
frequentar mais após a 
reforma da praça? 

33 11 

Fonte: os autores (2018). 
 

Através da análise dos dados foi possível constatar a priori que a 
apropriação da praça se deu pela necessidade da busca pela excitação – 
fruição do lazer, onde a inexistência de outros espaços foi fundamental nesse 
processo. Além disso, foi possível inferir que mesmo se houvessem outros 
espaços como shopping, cinema, espaços para esportes radicais, dentre 
outros, a população que frequenta a praça não deixaria de frequentá-la. Além 
disso, a revitalização do local resultou na ampliação da assiduidade dos 
sujeitos para o desenvolvimento das atividades de lazer. Todavia, como se 
trata de uma análise preliminar os dados apresentam indícios da constituição 
de um habitus do lazer por parte dos frequentadores. 

Sendo assim, procurou-se discutir quais são os motivos que levam a 
apropriação da Praça do Alto da Prefeitura de Jequié/BA. Para tal, no 
questionário aplicado, utilizou-se uma escala de prioridade acerca das 
categorias de motivações: (5) Sempre; (4) Quase sempre; (3) Às vezes; (2) 
Pouco; (1) Muito pouco.  Os dados relativos aos motivos são apresentados no 
quadro 2. 
 
Quadro 02 - Percentual de prioridade dos motivos para frequentar o Alto da 
Prefeitura de Jequié/BA.  
 

CATEGORIAS (5) Sempre (4) Quase 
sempre 

(3) Às 
vezes (2) Pouco (1) Muito 

pouco 
Sociabilizar com os 

amigos 47,8% 13,6% 20,5% 4,5% 13,6% 

Praticar atividade 
física e esporte 14% 6,8% 6,8% 9,1% 63,3% 

Lazer 45,5% 27,3% 15,9% 6,8% 4,5% 

Ver o pôr do sol 75% 6,9% 6,8% 6,8% 4,5% 
Fonte: os autores (2018). 

 
Observa-se que a maioria das pessoas que frequentam a praça tem 

como motivo principal apreciar a paisagem proporcionada pelo Pôr do Sol 
(75%), com vistas ao lazer em contato turístico e de contato com o meio 
ambiente. Em segundo lugar, evidencia-se a questão da socialização com os 
amigos (47,8%), com aspectos direcionados ao fortalecimento das relações 
sociais por meio do lazer. Em terceiro lugar, destaca-se a categoria lazer 
(45,5%), sem uma finalidade em si mesmo, podendo estar relacionada ao 
controle das emoções e a sensação de satisfação dos sujeitos (ELIAS, 1992). 
Outro ponto a ressaltar, refere-se ao fato de que a prioridade das ocupações 
de lazer no espaço analisado não está fortemente relacionada ao lazer físico e 
esportivo, onde 63,3% dos participantes relataram que se utilizam muito pouco 
o espaço para prática de atividade física e esporte. No decorrer da análise, 
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apenas 6 pessoas acrescentaram outras atividades de lazer, sendo elas o 
consumo e bebidas e para fumar, além de atividades de cunho artístico, como 
tocar instrumentos musicais e cantar.    

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do estudo foi possível apontar que o lazer turístico e o lazer 
social são as principais ocupações de lazer dos frequentadores da Praça Alto 
da Prefeitura de Jequié/BA, onde a apropriação deste espaço se dá pela 
inexistência de outros que possibilitem atividades de lazer. Entretanto, a partir 
das respostas dos participantes da pesquisa, mesmo que houvesse outros 
locais, a praça analisada ainda seria o ponto de realizações de suas atividades 
de lazer, onde outros espaços possibilitaria o aumento de suas experiências e 
vivências.  

Para mais, verifica-se que a revitalização da praça foi um aspecto 
importante para as pessoas ampliarem a apropriação do espaço, no qual se 
pode inferir que ambientes bem conservados e estruturados tornam-se um 
atrativo para que as pessoas possam explorar suas atividades de lazer em 
diversos conteúdos. Neste sentido, a partir desta análise preliminar há indícios 
de que a oferta de espaços públicos em boas condições são elementos em 
potenciais para a conformação de uma cultura local voltada ao lazer, na 
medida em que as escolhas individuais e coletivas dos sujeitos apresentam 
indicativos da possibilidade de construção do habitus para o lazer.  
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INTRODUÇÃO 

  
Diferentes estudos vêm discutindo sobre a utilização da recreação e do 

lazer no ambiente hospitalar por profissionais de determinada área específica 
ou multidisciplinar. Estes peculiarmente se propõem a investigar sob três 
abordagens: 1) com fins terapêuticos, contribuindo para a reabilitação do 
estado de saúde físico, mental e social do paciente hospitalizado; 2) para 
humanização do ambiente hospitalar por meio de estratégias lúdicas; 3) com 
enfoque educacional, oportunizando a aprendizagem e o desenvolvimento 
pessoal junto ao paciente internado. 

Todas estas abordagens estão inter-relacionadas e têm algo em comum: 
a utilização da recreação ou do lazer para promover ações lúdicas e sensíveis 
que estimulem a autoexpressão e a criatividade do paciente em busca de 
reanimar a sua vida dentro da instituição hospitalar. 

Neste sentido, esta pesquisa buscou levantar as publicações difundidas 
na revista LICERE e discutir até que ponto a recreação e o lazer são, 
evidentemente, possíveis em hospitais. 
 
METODOLOGIA 
 

A metodologia trata de revisão bibliográfica na base de dados da Revista 
LICERE – Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar de Estudos 
do Lazer / UFMG entre os anos de 2008 a 2018. A especificidade na escolha 
da revista sucede pela seriedade que expõe na produção de conhecimentos 
frente os campos do lazer e da recreação. Para a busca foram utilizadas as 
palavras-chave: “hospital”, “hospitalar”, “recreação em hospitais”, “lazer em 
hospitais” e “humanização hospitalar”. Primeiramente, foi constituído a partir do 
título e, posteriormente, da identificação das respostas, ademais da análise dos 
resumos e das palavras-chave. A partir de cada resumo, foi possível identificar 
quais publicações foram produzidas e os contextos abordados frente à 
utilização e/ou aplicação da recreação ou do lazer no ambiente hospitalar.  
Foram excluídos os artigos repetidos, os que exibiram somente o resumo e os 
que não contemplavam o objetivo do estudo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao considerar o lazer um fenômeno da vida humana que se caracteriza 
em função da cultura vivenciada (sentir, pensar, (res)significar e agir) no tempo 
(livre, liberado, disponível) descompromissado das obrigações profissionais e 
cotidianas em espaço/lugar e que promova a vivência de valores em busca de 
um estado de prazer (que pode não vir a ocorrer) e necessitando de 
legitimidade em determinados campos, surge um impasse, será que caberia a 
busca pelo lazer no ambiente hospitalar? 

Foram identificados quatro artigos publicados na Revista LICERE, dos 
quais, três relacionam as diversas contribuições que o lazer pode oferecer ao 
paciente hospitalizado quando orientado adequadamente por um profissional 
com formação ao passo que, um aborda a brinquedoteca enquanto espaço 
lúdico, recreativo, educativo e de atuação profissional. 

Inicialmente discorreremos sobre as publicações de Isayama et al 
(2011), Dantas et al (2014) e Pinto e Gomes (2016) que apresentam em seus 
estudos contribuições frente ao lazer no âmbito hospitalar. 

Isayama et al (2011) discutiram sobre as possibilidades de inserção do 
lazer no contexto da humanização hospitalar. Considerou que, pensar a 
humanização hospitalar é, portanto, ponderar em respeito à vida humana e no 
reconhecimento dos direitos dos sujeitos. Assim, o lazer pode ser um elemento 
importante para ampliar as possibilidades de humanização hospitalar, bem 
como a atuação interdisciplinar profissional nesse campo. 

Humanizar o ambiente hospitalar, apesar de ser um dos grandes 
desafios da sociedade atual, faz-se necessário e imprescindível. Mas, 
humanizar na aplicação da saúde é compreender a pessoa em sua 
individualidade, identificando as necessidades exclusivas, criando condições 
para que tenha possibilidades para exercer suas vontades.  

Dantas et al (2014) afirmam que, a partir de estudo de caso do “Projeto 
RisoTerapia” no município de Caicó – RN, foi possível identificar as 
contribuições do lazer para minimizar os efeitos causados durante o processo 
de hospitalização, considerando as implicações físicas, psicológicas, sociais e 
emocionais de cada enfermo. Alegam que, após a visita dos voluntários, os 
pacientes melhoraram o humor, ficaram mais alegres, a rotina hospitalar foi 
suavizada, aumentaram a autoestima, aliviaram a dor, minimizaram a 
sensação de abandono e alargaram a perspectiva de melhora. 

Compreendemos que o “Projeto RisoTerapia” trata de expressivo 
trabalho de clown, profissionais ou voluntários que, por meio de jogos 
dramáticos, músicas e técnicas teatrais, promoverem momentos lúdicos em 
busca de causar o riso e a alegria dos pacientes para amenizar a rotina 
hospitalar. Contudo, não há qualquer menção no projeto da utilização do termo 
lazer. 

Pinto e Gomes (2016) discutem a vivência do lazer em hospitais e as 
contribuições para a atuação do profissional do lazer. Identificaram que 
diversas manifestações de lazer são vividas pelos internados, até dentro do 
leito. Mesmo constatando que os hospitais apresentam limitações de ordem 
econômica, política, estrutural e organizacional, o lazer no hospital assume a 
função de distração, diversão, descanso, ocupação do tempo, diminuição do 
tédio e recuperação da tranquilidade. Contudo, a atuação profissional pode 
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transformá-lo numa possibilidade de estímulo à criatividade e à reflexão do 
internado, colaborando com a ressignificação do tempo/espaço hospitalar e 
com a concretização de uma visão ampliada de saúde e de lazer, nos 
momentos de internação. 

Todavia, para Pinto (2003), a sociedade de nossa contemporaneidade é 
permeada por uma lógica utilitarista/produtivista, procurando sempre 
funcionalidades das ações do tempo e também dos espaços. Assim, o 
ambiente hospitalar, pelas caraterísticas peculiares que apresenta, ganhou no 
decorrer da história um caráter de frieza, de “tristeza”, local de doenças e de 
morte, produzindo barreiras, das mais diversas, para as pessoas se 
expressarem de forma espontânea, prazerosa e autêntica nas relações que 
estabelecem com o lazer. 

Quando nos remetemos aos espaços comumente utilizados para a 
vivência do lazer como clubes, praias, parques, praças públicas, entre outros, 
concilia-se facilmente a aplicabilidade do lazer. Contudo, quando se remete às 
atividades lúdicas conduzidas em hospitais, parece não caber responsabilidade 
ao campo do lazer ou da utilização do termo “lazer em hospitais”. 

Isayama et al (2011), demonstram que é comum entre pesquisadores a 
utilização da expressão “recreação hospitalar” para se referir às atividades e 
vivências do lazer. Por sua vez, Werneck (2000) considera que, 
indiferentemente do tipo de recreação, essa prática social, por acontecer em 
diferentes tempos e lugares, com finalidades historicamente enraiadas, não 
pode ser considerada um elemento do lazer e que se faz necessário romper 
com essa dicotomia. 

Sequencialmente, Silva e Paula (2015) analisaram diferentes 
profissionais e suas características no trabalho com brinquedotecas com 
crianças e adolescentes hospitalizados. Constataram que existem profissionais 
de Educação Física, Psicologia, Terapia Ocupacional e Pedagogia atuando nas 
brinquedotecas hospitalares. Afirmam que as crianças e os adolescentes 
hospitalizados continuam o processo de desenvolvimento nas instituições 
hospitalares, mesmo que de forma limitada e para tanto, não devem ser 
desprovidas de vivencias lúdicas e recreativas. Evidenciam ainda que os 
estudos vão para além das brinquedotecas e permeiam o campo da classe 
hospitalar, recreação hospitalar e recreação terapêutica, buscando superar as 
divisões dos termos e encaminhamentos políticos e humanos para a melhoria 
dos trabalhos. 

Percebe-se que a brinquedoteca constitui um espaço privilegiado de 
convivência para a criança e o adolescente que possuem condições de ser 
encaminhados para interagir e brincar neste espaço, além do empréstimo de 
brinquedos higienizados para usufruir pelo paciente em seu leito. 

Apesar disso, a recreação no âmbito hospitalar para se constituir em 
uma vivência privilegiada de valores, deve decorrer de práticas lúdicas dirigidas 
e/ou conduzidas por profissionais de diferentes áreas de formação que, 
associando teoria com a prática numa relação dialética da prática com a teoria, 
promovam ações que visem dar ânimo criativo ao paciente hospitalizado, 
contribuindo para a busca do seu bem-estar emocional, físico e social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As intervenções lúdicas, quando desenvolvidas de forma multidisciplinar 
com encaminhamentos adequados, minunciosamente planejadas para as 
diferentes faixas etárias, patologias e espaços, poderão contribuir em fase de 
tratamento para melhorar a qualidade de vida dos enfermos hospitalizados e 
de seus acompanhantes, promovendo um clima mais humanizado ao corpo 
clínico. 

Todavia, as iniciais práticas lúdicas dirigidas com as mais diversas 
finalidades no ambiente hospitalar sempre foram nomeadas de “recreação 
hospitalar” ou “recreação terapêutica” e, inversamente parece que, em uma 
determinada corrente de pesquisadores, preferem na atualidade atribuir o 
termo “lazer em hospitais”.  

Portanto, consideramos que existe uma luta de identidade, um campo 
em disputa entre os que desenvolvem a recreação e os que requerem o lazer 
para dentro do âmbito hospitalar. Delineando o afastamento da recreação 
como categoria e uma prática na prioridade dos estudos que versam sobre o 
lazer, ao menos, em um determinado grupo de pesquisadores. 

Por ocasião, não pretendemos encerrar as discussões, mas incitar maior 
aprofundamento, buscando compreender que, dentro do campo hospitalar, os 
reais sentidos e atribuições que caberiam ao lazer e do mesmo modo à 
recreação. 
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INTRODUÇÃO 
 

A ginástica laboral (GL) é um exercício físico regular realizado no 
ambiente e no horário de trabalho. A GL previne os distúrbios osteomusculares 
relacionados com o trabalho (DORT) e diminui o estresse ocupacional 
(GRANDE et al., 2011; LONGEN, 2003). Os benefícios voltados à empresa 
também estão bem esclarecidos, pois a GL favorece a interação entre os 
funcionários, diminui os acidentes de trabalho, o absenteísmo e aumenta a 
produtividade do trabalhador (SILVA, 2007; MENDES & LEITE, 2012). 
    Embora muitas empresas de médio e grande porte tenham clubes para o 
funcionário, a relação entre a GL e o lazer não foi suficientemente discutida 
(RAMALHO, 2000). Afinal, poderíamos esperar que a GL, como uma 
intervenção da Educação Física no ambiente de trabalho, evoque mudanças 
no estilo de vida do trabalhador? 

O estilo de vida é determinado pela interação de cinco domínios: 
atividade física, consumo alimentar, tabagismo, consumo abusivo de álcool e 
dependência de álcool. (FERRARI et al., 2017). Já o estilo de vida saudável é 
caracterizado pelos indivíduos fisicamente ativos, com um consumo alimentar 
adequado, não fumantes, com consumo não abusivo de álcool e não 
dependentes de álcool (FERRARI et al., 2017). 

Conforme Bernardes (2011), a influência da prática regular da GL em 
relação a atividades físicas de lazer e a mudança no estilo de vida do 
trabalhador, ainda não estão totalmente esclarecidas. Diante do exposto, 
delimitamos duas questões norteadoras: será que a prática regular de GL 
motiva os trabalhadores a praticarem atividades físicas no lazer? A GL 
influencia outras mudanças relacionadas ao estilo de vida dos trabalhadores? 
 Com isso, este estudo teve o objetivo de verificar se há relações entre a 
prática regular de GL e a adoção de atividades físicas no lazer, bem como 
outras mudanças relacionadas ao estilo de vida dos trabalhadores.  
 
METODOLOGIA 
 

Foi realizada uma revisão bibliográfica análoga à Revisão Integrativa 
(RI). Para tanto, foram percorridas as seguintes etapas: a) definição do objeto 
do estudo, elaboração das perguntas norteadoras e escolha das bases de 
dados; b) definição dos descritores e combinação dos mesmos; c) 
levantamento da bibliografia nas bibliotecas eletrônicas (SCIELO, LILACS, 
periódicos CAPES), total de 107 trabalhos; d) aplicação dos critérios de 
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inclusão e exclusão (permaneceram 15 trabalhos); e) leitura dos resumos 
(permanência de 10 trabalhos) f) leitura na íntegra (finalizando com 5 artigos); 
g) apresentação e discussão dos resultados obtidos e h) conclusão do estudo.  

Para a busca de dados nas bibliotecas eletrônicas SCIELO, LILACS e 
periódicos CAPES foram utilizadas as palavras-chave os descritores: “ginástica 
laboral” AND “lazer”; “ginástica laboral” AND “atividade física de lazer”; 
“ginástica laboral” AND “atividade física fora do trabalho” e “ginástica laboral” 
AND “estilo de vida”. Os critérios de inclusão: trabalhos em que a combinação 
dos descritores apareceu no título, ou no resumo, ou ainda na íntegra do 
trabalho. Os critérios de exclusão: estudos de pesquisa bibliográfica, estudos 
que não atendiam a temática específica desta pesquisa. Foram encontrados 
107 artigos na busca inicial das três bases de dados. Para finalizar, cinco 
artigos foram selecionados, pois atenderam os critérios de inclusão e 
delimitaram o foco específico e o objetivo do presente estudo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nesta revisão, foram encontrados dois artigos que relataram melhoria no 
estilo de vida: menor consumo abusivo de álcool, diminuição da frequência de 
tabagismo, menor percepção negativa de estresse e menores índices de 
inatividade física nos trabalhadores praticantes de ginástica laboral em 
comparação com não praticantes (GRANDE et al., 2011; MANOSSO et al., 
2014). 
    Outro estudo demonstrou, por meio de uma amostra probabilística de 2.265 
trabalhadores, que a GL foi mais prevalente ao sexo feminino (p<0,001), com 
maiores níveis de escolaridade, nos trabalhadores mais ativos no lazer e que 
relatavam menores intensidades de esforço no trabalho, ou seja, trabalhadores 
com menor esforço laboral apresentaram maior prática da GL (p=0,01) 
(ROSSATO et al., 2013).   
    Dois artigos incluídos nesta revisão demonstraram que os trabalhadores 
praticantes de ginástica laboral começaram fazer atividade física (AF), 
regularmente no lazer, ou seja, fora do horário de trabalho. Além disso, os 
trabalhadores que não faziam atividade física regularmente sentiram-se mais 
interessados por AF visando saúde (COSTA & BARROS, 2009) ou ficaram 
motivados a praticar alguma AF (CANDOTTI et al., 2011). Abaixo, será 
apresentado um fluxograma dos resultados encontrados, juntamente com as 
referências dos cinco artigos selecionados neste estudo: 
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Fluxograma dos resultados 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

A adoção de procedimentos da revisão integrativa neste estudo auxiliou 
a encontrarmos resposta à questão inicial. Logo, vislumbramos aplicabilidade 
dos achados. Nossa análise é a seguinte: os estudos demonstram haver 
relação entre GL e estilo de vida saudável. Ela não é linear, conforme o 
fluxograma aponta. As características dos praticantes resvalam em elementos 
de estilo de vida, ou seja, quem já costuma cuidar de si, está mais propenso a 
praticar GL que, por sua vez, reforça os hábitos considerados saudáveis. 

 
CONCLUSÕES  
 

Segundo o Estado da Arte, a prática regular de ginástica no trabalho 
possui vínculo com as duas categorias de investigação: as atividades físicas de 
lazer e outras mudanças relacionadas ao estilo de vida dos trabalhadores. 
Observou-se ainda, que existe um número limitado de artigos que estuda 
especificamente sobre a influência da ginástica laboral no lazer e no estilo de 
vida dos trabalhadores. O impasse no conhecimento é se a ginástica laboral 
pode motivar os trabalhadores com outros perfis a praticarem atividade física 
fora do local de trabalho e gerar mudanças em busca de um estilo de vida mais 
saudável. Como o presente estudo apresentou algumas limitações, como a 
utilização de apenas três bases de dados e dois descritores, sugerimos que 
mais pesquisas sejam realizadas e que investiguem a influência da GL na 
prática regular de atividade física no lazer e no estilo de vida dos 
trabalhadores, em diferentes locais de trabalho e em diferentes populações de 
trabalhadores. 
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INTRODUÇÃO 
 
     Segundo o censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE, 2010), o Brasil tem aproximadamente 45 milhões ou 23,9% 
de pessoas que declaram ter deficiência visual, auditiva, motora e/ou 
mental/intelectual. Todavia, as Pessoas com Deficiência (PCD) nem sempre 
são consideradas no planejamento da gestão pública e/ou da iniciativa privada 
quanto às atividades turísticas, uma vez que a realidade parece apontar em 
direção à falta de acessibilidade para esses indivíduos. 

Por isso, uma pesquisa de mestrado no Programa de Pós-graduação em 
Turismo na UFF, sobre acessibilidade na cidade turística de Paraty (RJ), que é 
tombada por seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, está em 
andamento, a fim de investigar se há fatores impeditivos e de que forma e 
dimensões esses fatores limitam as pessoas com deficiência ao acesso à 
cidade. Para tanto, entrevistas com o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), com a gestão pública, com o trade local e com PCD 
estão sendo conduzidas. Este trabalho surgiu como um desdobramento inicial 
da referida pesquisa, no qual delineou-se como seu objetivo a investigação das 
limitações das pessoas com deficiência na busca por práticas de lazer, 
especialmente as experiências turísticas.  
 
METODOLOGIA 
 

Para a confecção desse trabalho, buscou-se levantar dados teóricos e 
empíricos, a partir do ponto de vista das pessoas com deficiência, 
desenvolvendo-se assim uma investigação de natureza qualitativa e descritiva, 
de caráter exploratório. Primeiramente foi realizada a apuração do referencial 
teórico sobre turismo, acessibilidade, pessoas com deficiência e inclusão.  

Em seguida, para obter-se uma amostra de elementos empíricos, foi 
elaborado um questionário de perguntas semiestruturadas sobre a temática 
“Lazer e Turismo para PCD”, que foi postado na rede social Facebook, em 
grupos de PCD com diversos tipos de deficiência. Para ver o questionário na 
íntegra, acesse: http://bit.ly/2NE0wnY. A partir da percepção de 26 pessoas 
com deficiências variadas, pôde-se chegar a algumas reflexões. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A mobilidade é um direito constitucional de todos os cidadãos, no 
entanto, a pouca ou a ausência de acessibilidade afeta diretamente o 
deslocamento, principalmente das pessoas com deficiência. Essa questão está 
norteando uma pesquisa de mestrado em andamento, visto que na cidade de 
Paraty (RJ) parece ter uma aporia: tombamento versus acessibilidade. Esta 
hipótese vem sendo estudada, através de visitas a campo e entrevistas com 
servidores do IPHAN, até então realizadas. Assim, como fase inicial de tal 
investigação, este trabalho propõe-se a refletir sobre o impacto da 
acessibilidade nas vivências turísticas para PCD. 

Em relação ao Turismo, para Cheibub (2009, p. 20), o lazer deve ser 
igualitário: 
 

O lazer é importante porque é uma possibilidade. Em seu 
tempo/espaço podem ser geradas oportunidades significativas de 
criação, espontaneidade, desinteresse, fruição, prazer concreto e 
cidadania. Considerando-o como um direito social, suas 
configurações não deveriam representar nenhum tipo de privilégio. 

 
    Contudo, a oferta de serviços para uma parcela da sociedade, 
desconsiderando as especificidades e anseios de um determinado grupo, pode 
ser percebida como uma questão social, ou melhor, de ausência de 
responsabilidade social e de políticas públicas sociais. É o que ocorre se um 
conjunto de serviços é oferecido de forma socialmente excludente (SAETA e 
TEIXEIRA, 2001).  Essa parece ser a realidade das Pessoas com Deficiência, 
apesar dos dispositivos legais e normas enfatizando a perspectiva da 
acessibilidade que têm surgido no Brasil. Ainda, muitas são as barreiras 
encontradas que precisam ser superadas pelas pessoas com deficiência, tais 
como: arquitetônica (barreiras físicas), comunicacional (barreiras na 
comunicação entre pessoas), metodológica (barreiras nos métodos e técnicas 
de lazer, trabalho, educação, etc.), instrumental (barreiras em instrumentos, 
ferramentas, utensílios, etc.), programática (embutidas em políticas públicas, 
legislações, normas, etc.) e atitudinal (preconceitos, estereótipos, estigmas e 
discriminações nos comportamentos da sociedade para pessoas que têm 
deficiência) (SASSAKI, 2009). 

De acordo com Sassaki (2004), há dois paradigmas que vêm norteando 
o acesso de PCD na sociedade: o Paradigma da Integração1 e o Paradigma da 
Inclusão, sendo que esse último precisa sobrepor-se ao primeiro, na opinião do 
autor: “o paradigma da inclusão social consiste em tornarmos a sociedade toda 
um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições 
na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades (...)”. 

Ao encontro dessa ideia, Duarte e Cohen (2010, p.87) defendem que: 
 

A acessibilidade plena será atingida a partir de uma postura urbana e 
atitudinal que reavalia a própria noção de deficiência. Esta, por muito 
tempo, esteve associada a fatores individuais, ou seja, as pessoas 
com deficiência deveriam se adaptar ao meio. Em nosso entender, 
são os espaços que devem ser considerados ‘deficientes’ quando não 
se adaptam a todas as pessoas. 
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Portanto, a questão da acessibilidade parece ser, ora o fator restritivo, 
ora o fator estimulante para as PCD, pois ao terem informações sobre 
determinado destino ou experiência turística, a ausência ou a presença de 
acessibilidade pode ser determinante para que possam usufruir do local ou das 
atividades. É essa evidência que esse trabalho pretendeu investigar. 1A 
sociedade continua basicamente a mesma em suas estruturas e serviços 
oferecidos, cabendo às pessoas com deficiência serem capazes de adaptar-se 
à sociedade. 

Diante desse contexto, foi elaborado um questionário de perguntas 
semiestruturadas2 sobre a temática “Lazer e Turismo para PCD” e postado na 
rede social Facebook, convidando grupos de pessoas com diversas 
deficiências a respondê-lo. As seguintes questões foram indagadas: 1) Que 
tipo de turismo você prefere no seu lazer?; 2) Que experiência turística você 
prefere?; 3) Qual é a sua maior dificuldade nas experiências turísticas?; 4) 
Deixe um comentário sobre alguma experiência dificultosa que você já teve. 

Participaram 26 pessoas com deficiências. Apesar de o formulário 
fornecer dados quantitativos, o foco desse trabalho são os dados qualitativos, 
que indicam quais fatores são penosos para a prática de atividades turísticas e 
outras formas de lazer para as PCD. 

Na análise das respostas, embora não se desenvolva ao longo desse 
texto um debate mais detalhado, o resultado mostrou que a maioria dos 
respondentes prefere o Turismo Sol e Praia (62%), seguido do Turismo 
Cultural (27%). No que tange outras formas lazer que podem envolver a 
experiência turístico-urbana, a maior parte dos respondentes apontou que 
preferem ir à praia (46%), e depois, visitas a museus, centros culturais e pontos 
turísticos (39%). Quanto à maior dificuldade que as PCD têm nessas práticas, 
boa parte dos respondentes indicou a falta de acessibilidade arquitetônica em 
hotéis, restaurantes, rodoviárias, aeroportos e pontos turísticos (46%), 
acompanhada do fato dessas atividades não serem adaptadas para PCD 
(30%), e ainda, alguns apontaram que os profissionais de turismo não têm 
preparo para as atenderem adequadamente (19%). Ao final do questionário, 
havia uma pergunta de livre resposta sobre alguma experiência dificultosa que 
tiveram. Majoritariamente, os comentários foram sobre ausência ou pouca 
acessibilidade, principalmente arquitetônica, mas alguns aludiram à 
acessibilidade atitudinal (despreparo no atendimento e até mesmo preconceito) 
e também ao desconhecimento ou não cumprimento de leis a favor das PCD. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esse trabalhou surgiu como estudo introdutório de uma pesquisa de 
mestrado sobre uma cidade turística do Estado do Rio de Janeiro tombada 
devido ao seu patrimônio, onde há possíveis barreiras que impedem que 
Pessoas com Deficiência possam desfrutar das atividades de lazer. 
Dessa forma, procurou-se investigar previamente quais fatores impedem o 
acesso de PCD às experiências turísticas e outras formas de lazer correlatas. 
Para tanto, elaborou-se um questionário semi estruturado e convidou-se 
grupos de pessoas com diferentes deficiências na rede social Facebook a 
participarem.  

Os resultados da amostra evidenciaram que as PCD consideram que 
suas expectativas não são atendidas devido às barreiras arquitetônicas e 
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atitudinais, e apesar de haver legislação em sua defesa, em muitos casos a ida 
ou não para algum lugar acaba dependendo de elementos impostos pela 
estrutura urbana e não do simples desejo de ir e vir (BELTRAME, 2018), o que 
as deixam à margem de usufruírem de atividades de lazer como qualquer outro 
cidadão.  

Por fim, espera-se que esse trabalho seja um prelúdio nos estudos que 
buscam articular o turismo, o lazer e a acessibilidade para pessoas com 
deficiência, podendo assim ser uma inspiração para futuras pesquisas. 
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INTRODUÇÃO 
 

O campo da Educação Física Escolar (EFE), em sua amplitude, vem 
apresentando aumento nas pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos e tal 
fato pode ser verificado nos estudos de Wiggers, et al. (2015) e Anversa et al. 
(2018). A Educação Física se relaciona com outras ciências e o aumento nas 
produções científicas podem ter relação com a possibilidade do trabalho 
conjunto entre as áreas, intensificando a construção dos saberes e 
possibilidades dentro do campo científico acadêmico. 

A busca do saber científico ocorre por meio de estudos e pesquisas, 
principalmente na academia, permitindo a ampliação do conhecimento. O 
levantamento de produções em periódicos sobre recreação e EFE facilita e 
possibilita a aproximação e o acesso as obras produzidas. 

A recreação na EFE, é mediada pelo professor de Educação Física, 
profissional caracterizado com formação nesse campo, possibilitando a 
organização, criação e condução de atividades que contribuem para o 
processo formativo e educativo das crianças. Entretanto, depreende-se que 
essa prática vem apresentando detrimento de seu caráter lúdico, alegre, 
prazeroso devido as rotinas escolares, assim, impossibilitando a manifestação 
espontânea da criança com a liberdade de escolha na participação.  

O termo recreação apresenta-se com caráter complexo, se coadunado 
a momentos ou tempos específicos em que o indivíduo necessita para 
manifestar, usufruir, escolher e participar de atividades, manifestações ou 
práticas corporais lúdicas, associadas ou não, as formas de educação. De 
acordo com Silva et al. (2011), a recreação assume-se como a forma de 
reflexão e interação consciente com o contexto individual, auxiliando na 
canalização de mudanças, compreendendo e possibilitando a criação e 
recriação, incluindo divertimento e/ou diversão numa perspectiva inovadora de 
educação. As manifestações e práticas corporais se aproximam do 
entendimento da cultura lúdica, definida por Marcassa (2004) como aquela que 
se integra na construção dos saberes, da sociabilidade, das manifestações 
festivas, advinda dos jogos e das brincadeiras como expressão das 
necessidades e desejos humanos em qualquer tempo e espaço.  

No contexto escolar atual, a recreação é utilizada como atividade 
lúdica, sendo percebida como ferramenta pedagógica. Por isso, o presente 
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estudo objetivou verificar, por meio de levantamento das publicações dos 
periódicos científicos específicos da área, como a recreação vem sendo tratada 
no contexto escolar, especificamente na relação com a Educação Física. 
 
METODOLOGIA 
 

Para a verificação das produções, utilizou-se da revisão sistemática, 
uma vez que foi necessário quantificar as pesquisas que envolvem o tema EFE 
e Recreação. 

A Revista Licere e a RBEL, enquanto periódicos que envolvem a 
temática, foram utilizadas como base de dados e em ambas se determinou as 
buscas a partir do primeiro periódico (1998, 2014) até a última edição do ano 
de 2018, disponibilizados online.  

Para o levantamento de dados e identificação das pesquisas sobre a 
temática, foram utilizados os termos de busca Recreação e Educação Física, 
Recreação e Educação Física Escolar, Recreação e Escola, Recreação e 
Educação, Atividades Lúdicas e Educação Física, Atividades Lúdicas e 
Educação Física Escolar, Atividades Lúdicas e Escola e Atividades Lúdicas e 
Educação. 

Uma vez feito o levantamento das pesquisas nos periódicos, com o 
propósito de analisar seus conteúdos, foram lidos seus títulos, as palavras 
chaves e os resumos, assim, compondo os dados da pesquisa. 
 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 

Com os estudos e pesquisas sobre EFE, percebe-se que o contexto 
científico que permeia a área está em pleno avanço. Wiggers et.al. (2015) 
aponta a EFE como uma agenda de pesquisa com possibilidades de evolução, 
mas para esse acontecimento se concretize, faz-se necessário fomentar 
políticas de pesquisa e pós-graduação direcionadas a área e suas 
especificidades. 

Em relação a recreação no contexto escolar atrelada a EFE, a 
realidade apresenta-se oposta. Foi identificado carência de estudos sobre a 
temática e nota-se escassez de produção à esse campo de estudo, que é 
associado ao entendimento de atividades lúdicas, fortemente presente na 
esfera escolar e, talvez, por desconhecimento, geram um entendimento 
equivocado de sua manifestação. 

Waichman (2004) caracteriza a recreação como algo possível de 
aparecer quando concluída a obrigação, quando não há deveres a cumprir, 
bem como uma atividade ou conjunto com espaço e tempo liberado para 
ocorrer; na qual o indivíduo escolhe; para lhe provocar prazer, diversão, 
entretenimento, alegria, etc., podendo ser estendido a um grupo.  

A partir desse entendimento, buscou-se, nos textos encontrados, a 
relação de seus conteúdos com o propósito da pesquisa, associando o termo 
recreação a outras pertinentes ao trato da EFE e, com isso, identificou-se um 
total de 30 artigos nos dois periódicos pesquisados. Apenas o termo 
Recreação e Educação Física Escolar não apresentou nenhuma produção. 
Entretanto, quando lido o título, na sequência as palavras chaves e, por fim, o 
resumo, constatou-se que nenhum dos textos publicados fazem menção direta 
a temática Recreação na EFE. Não diferente, quando associado os termos 
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Atividades Lúdicas, Manifestações Lúdicas e Práticas Corporais Lúdicas, 
nenhuma produção científica foi identificada. 
 
Tabela 01 - Número de produções envolvendo Recreação e Educação Física 
Escolar nos periódicos LICERE e RBEL 

Termos de busca Periódicos 
 LICERE RBEL 
Recreação e Educação Física 1 0 
Recreação e Escola 3 1 
Recreação e Educação 20 5 
   

Classificação por   
Título 0 0 
Palavras-Chaves 0 0 
Resumo  0 0 

Fonte: O autor (2018) 
 

Por propiciar uma abordagem didático/pedagógica específica e com 
características distintas, a EFE possibilita tratar das dimensões motoras, 
culturais, sociais, políticas e afetivas, construídas historicamente, 
oportunizando as manifestações de sentimentos e emoções como alegria, 
prazer, diversão e descontração. Tais manifestações geram o entendimento de 
que recreação, numa perspectiva aderida pelo senso comum, conforme 
Waichman (2004) é o entendimento que se assemelha a entretenimento, 
divertimento, alegria, atividade sem esforço e sem grande importância. 

Essa percepção construída historicamente é retratada por Pimentel 
(2010) e discorre que a recreação foi utilizada, antes do surgimento do lazer, 
no século XIX, como nova atividade lúdica dirigida para ocupar o tempo livre 
destacando o entendimento de sua origem atrelado a instauração das écoles 
maternelles (França), Kindergaten (frobeliana) e as casas di bambini 
(montessorianas) como um instrumento prazeroso que, utilizando-se do jogo, 
nos locais destinados a permanência da criança, controlava e moralizava seu 
desenvolvimento sob a premissa de que aprenderia brincando, entretanto, tais 
ações contrastavam com métodos rígidos demonstrando um fracasso no 
processo educativo. 

Tal afirmativa, ainda não pode ser verificada, por meio dos dados 
obtidos nos dois periódicos utilizados, pois consta a ausência de estudos que 
possam comprovar ou não as relações entre a recreação e a EFE, mas é claro 
que a criança necessita de direcionamentos adequados no processo educativo 
e não de rigidez, contrariando o sentido da ação pedagógica voltada para a 
recreação de forma inflexível, imposições e doutrinamentos. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 

Com os dados apresentados foi possível perceber que as produções 
científicas e acadêmicas relacionadas à Recreação, associadas aos termos 
Escola, Educação, Educação Física e Educação Física Escolar são poucas e, 
quando analisadas o interior das produções, constata-se que não se 
aproximam da temática proposta para fins desse estudo. Assim ocorreu com os 
outro termos utilizados, não identificando nenhuma produção.  
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Diante deste cenário, nos periódicos utilizados, percebe-se a carência 
de dados, informações, pesquisas e afins sobre a recreação no âmbito escolar, 
necessitando verificar produções sobre a temática em outros periódicos. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca relatar e analisar algumas das experiências 
realizadas no Projeto Escola-Aventura, desenvolvido ao longo do ano 2017 no 
âmbito do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFPR no Setor 
Litoral, município de Matinhos.  

Partimos da premissa de que embora a região litorânea paranaense 
ofereça diversas áreas naturais, o potencial para a prática de aventura nesses 
locais ainda está latente e, de acordo com levantamento inicial realizado pela 
autora, grande parte dos graduandos em Educação Física (EF) e dos jovens 
que participaram do projeto não tem o hábito de frequentar, ou sequer 
conhecem, muitos desses pontos localizados em seu município, sendo 
incipientes as experiências de lazer relacionadas às modalidades de aventura 
em tais lugares.  

Nesse sentido, o projeto constituiu-se sob uma égide científico-social 
expressa em dois objetivos principais: I) ampliar as oportunidades de espaços 
e processos de ensino-aprendizagem que promovam a formação acadêmica, 
profissional e humana dos futuros professores e professoras de EF, buscando 
formar educadores capazes de planejar, aplicar, avaliar e produzir 
conhecimento sobre práticas corporais de aventura e; II) promover, junto aos 
jovens da rede pública de ensino, vivências que possam explorar sensações, 
emoções, autoconhecimento e valorizem o senso de pertencimento, como 
possibilidade para promover o (re)conhecimento e a valorização das 
potencialidades desse território.  

As questões expostas aqui buscam contribuir, especialmente, com as 
reflexões sobre o trato pedagógico das práticas corporais de aventura na 
formação de professores e professoras de EF, de modo que sejam orientadas 
para uma atuação que privilegie a promoção do lazer em consonância com o 
reconhecimento e a valorização dos sujeitos e do ambiente em que vivem.  
 
METODOLOGIA 
 

Assumindo que “as escolhas de um pesquisador se dão em função das 
experiências pessoais e profissionais e do que elege como prioritário a seus 
anseios investigativos” (KRAVCHYCHYN et al, 2013, p. 1102), a opção 
metodológica proposta para o estudo está fundamentada na pesquisa-ação, 
que se caracteriza como um tipo de pesquisa social “com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes [...] estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. 
(THIOLLENT, 2007 p. 16). Deste modo, considerando minhas posições de 
docente e pesquisadora, me situo em relação à pesquisa como alguém que 
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“pretende conhecer (pesquisa) e atuar (ensino), superando a diferença entre 
pesquisador (facilitador e colaborador) e professor (produtor de conhecimentos 
a partir de sua prática)” (KRAVCHYCHYN et al, 2013, p. 1101). 

Em relação à sua base conceitual, o projeto pautou-se 
fundamentalmente por uma relação dialógica, tendo como orientação teórica 
reflexões críticas sobre a prática pedagógica da EF e sua relação com as 
práticas corporais de aventura e lazer (MARINHO, 2005; GUIMARÃES et al, 
2007; DOMINGUES, KUNZ e ARAÚJO, 2011; PIMENTEL, MOREIRA e 
PEREIRA, 2013), bem como algumas discussões acerca das questões 
socioambientais que emergem do território em questão (ESTADES, 2003). 

Quanto à sistematização das ações: realizado no contraturno escolar, o 
projeto assumiu o formato de oficinas, desenvolvidas ao longo de 10 semanas, 
com 30 horas de duração. Foram ofertadas 20 vagas em cada uma das quatro 
turmas e, ao total, 65 jovens entre 13 e 17 anos de dois colégios estaduais 
tiveram mais de 75% de frequência. Em relação à equipe executora, 
participaram sete estudantes da licenciatura em EF, sendo dois bolsistas e 
cinco voluntários. 

A proposta efetivou-se a partir de três momentos principais. Na primeira 
etapa foi realizado o planejamento coletivo com a participação da coordenação 
do projeto, bolsistas e voluntários, após reconhecimento das potencialidades 
locais e, fundamentalmente, a escuta dos jovens atendidos em cada um dos 
grupos. Num segundo momento, foram realizadas as ações diretas com os 
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º a 3º anos do Ensino Médio. 
As práticas realizadas foram: corrida de aventura, stand up paddle, canoagem, 
skate, slackline, parkour, rapel, ciclismo e caminhadas em trilhas. Outras 
noções básicas e experiências vivenciadas foram: visitação de Unidades de 
Conservação, medidas de mínimo impacto em ambientes naturais, segurança 
e riscos envolvidos em práticas na natureza e primeiros socorros. Foram 
realizados momentos teórico-práticos na universidade e em diversos locais do 
município como a praia, morros, rios, cachoeiras e parques. Num terceiro 
momento, todos os envolvidos foram estimulados a participar da avaliação das 
ações desenvolvidas. 

Os processos de coleta de dados foram subsidiados pelos seguintes 
instrumentos: a) registro dos dados das aulas (número de participantes e 
características de cada encontro); b) relatórios produzidos pelos acadêmicos; 
c) reuniões semanais entre a equipe executora; d) instrumentos escritos de 
avaliação e autoavaliação distribuídos aos participantes. Com o auxílio desses 
instrumentos buscou-se perceber, principalmente, os seguintes aspectos: 
mudanças na percepção e condutas dos participantes; assiduidade e evasão 
nas atividades; preferências de temáticas e métodos didáticos mais adequados 
para a realidade; autonomia e protagonismo no desenvolvimento das ações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir do levantamento realizado ao longo do ano com os graduandos e 
jovens escolares participantes, os principais aspectos considerados positivos 
relacionados ao processo de ecoformação foram: a) o (re)conhecimento de 
novos lugares para práticas de lazer – a maior parcela dos participantes 
(incluindo-se os graduandos), mesmo residindo na região, não conhecia 
anteriormente os locais onde as atividades foram realizadas; b) promoção da 
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socialização, espírito de coletividade e da noção de responsabilidade (consigo, 
com os demais, com o ambiente, com os equipamentos); c) democratização 
das práticas de aventura – os estudantes da rede pública puderam realizar 
práticas corporais que não estão inseridas no seu cotidiano e a ampla maioria 
vivenciou, pela primeira vez, muitas das práticas ofertadas; d) mudanças de 
atitudes - conscientização sobre os impactos ambientais e aumento da 
percepção sobre o lixo nos locais de atividades; e) capacidade da equipe em 
acompanhar de perto cada um dos adolescentes durante a execução das 
práticas, o que aumentou a sensação de segurança. 

A partir das análises empreendidas, é possível afirmar que o projeto 
atingiu seu primeiro objetivo, propiciando aos licenciandos experiências 
significativas de formação, nas quais foi possível: reconhecer as características 
sociais e naturais da região, analisando o conjunto de práticas corporais de 
aventura que podem ser realizadas, bem como seus diversos sentidos e usos; 
analisar criticamente conceitos como sustentabilidade, preservação e 
educação ambiental, percebendo sua relação com as atividades humanas 
como o esporte e o lazer; organizar jogos, brincadeiras e outras atividades 
corporais de aventura que possibilitem conhecer e desfrutar o ambiente; 
planejar e vivenciar a logística de organização das atividades, conhecendo 
técnicas básicas necessárias para a organização e condução, além de analisar 
e aplicar a gestão do risco em atividades de aventura. 

Em relação ao segundo objetivo, obviamente não é possível supor – 
tampouco provar – que o fato de levar os jovens às áreas naturais para realizar 
atividades de aventura possa gerar automaticamente seu vínculo com o meio 
ambiente natural, todavia, as análises das autoavaliações produzidas pelos 
estudantes participantes destacam elementos que permitem inferir que 
incentivar práticas corporais em contato direto com a natureza pode ser um dos 
caminhos para influenciar positivamente as disposições e os aspectos 
comportamentais da ecoformação em sua relação com o lazer. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com as análises empreendidas sobre as experiências 
empíricas, as ações desenvolvidas pelo Projeto Escola-Aventura puderam 
proporcionar espaços qualificados para o processo de ecoformação. 
Permitiram a construção e a troca de saberes que envolveram as múltiplas 
dimensões (sociocultural, motora, psicológica) do ser humano. Entre esses 
saberes destacamos: o aumento do repertório de movimentos (portanto, 
aumento das possibilidades de práticas corporais), da convivência social e da 
percepção dos potenciais dos espaços naturais para a realização de práticas 
corporais de aventura como atividades de lazer.  

No contexto analisado, as ações realizadas justificaram-se não somente 
por proporcionar práticas inovadoras, mas também porque permitiram que os 
envolvidos pudessem interagir e, acima de tudo, puderam lançar novos olhares 
à realidade que se apresenta. Nesse sentido, destacamos que a atuação da EF 
no tocante às práticas corporais de aventura deve contribuir com um processo 
de ecoformação que privilegie, por meio da dialogicidade, as dinâmicas e 
culturas da região em que se insere. 
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INTRODUÇÃO 
 

As revistas de cunho científico, impressas ou on-line, representam uma 
das mais respeitáveis ferramentas de difusão de conhecimentos acadêmico-
científicos e importante ferramenta de formação profissional.  

No campo do lazer, constantes publicações têm sido disseminadas nos 
últimos anos no Brasil. Todavia, se o lazer vem ocupando um espaço relevante 
nas produções acadêmicas, por outro lado, observa-se escassez de 
publicações voltadas para o campo da recreação.  

Assim, esta pesquisa objetivou identificar nas produções acadêmico-
científicas, difundidas na LICERE - Revista do Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer/UFMG, quais as produções que têm sido 
difundidas frente o campo de “formação e/ou atuação profissional” em lazer e 
recreação no período de 2008 a 2017.  
 
METODOLOGIA 
 

A metodologia utiliza de análise de revisão sistemática na base de 
dados da Revista LICERE entre os anos 2008 a 2017 e, para a investigação, 
foram utilizados os termos: “formação profissional”, “atuação profissional”, 
“capacitação profissional” em “lazer” e “recreação”. Inicialmente, foi baseada a 
partir do título e, posteriormente, da identificação das respostas, ademais da 
análise dos resumos e das palavras-chave. A partir de cada resumo foi 
possível identificar quais publicações foram produzidas e os contextos 
abordados frente à formação e/ou atuação profissional no campo do lazer e da 
recreação. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das produções disponibilizadas, foram identificadas 15 
publicações que versam sobre o tema formação e/ou atuação profissional 
vinculadas à área do lazer.  
 
Quadro I: Formação e/ou atuação profissional: publicações de 2008 a 2017 na 
Revista LICERE. 
 
ANO TÍTULO AUTOR(ES) 
2017 Análise da formação acadêmica e 

intervenção profissional dos agentes 
sociais no campo do lazer em Programas 
do Governo Federal na Cidade de Bauru – 

SILVA, M. G. A. da 
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SP 
2017 Perspectivas do lazer na formação e 

atuação em Educação Física: a 
Universidade Federal da Bahia 

PEREIRA, B. P. F. 

2016 Construção de saberes sobre o lazer nas 
trajetórias de formadores/as do programa 
esporte e lazer da cidade (PELC) 

CAPI, A. H. C. 

2015 A formação profissional em lazer na cidade 
de Belém e o olhar discente 

MONTENEGRO, G. M.  

2014 A atuação profissional em políticas públicas 
de esporte e lazer: saberes e competências 

UNGHERI, B. O. 

2014 Slackline e Educação Física: experiências do 
projeto de extensão “lazer e recreação” 

SANTOS, P. M. dos; 
MARINHO, A.  

2013 Lazer e formação profissional: um estudo 
sobre licenciatura e bacharelado em 
educação física 

GOMES, R. de O.; 
ISAYAMA, H. F.  

2013 Formação e atuação profissional em atividade 
de aventura no âmbito do lazer 

AURICCHIO, J. R. 

2012 Formação profissional em lazer: produção 
acadêmica no período de 2005 a 2009 

FERREIRA, R. de A.;  
SILVA, C. L. da 

2012 Formação profissional em lazer, nos de 
Educação Física, no Estado de São Paulo 

FILIPPIS, A. de 

2010 Trajetórias e construção do saber docente de 
professores universitários do campo do lazer 

SILVA A. G. da  
 

2010 A produção do conhecimento na área do 
lazer: uma análise sobre as temáticas 
formação e atuação profissional nos anais do 
ENAREL de 1997 a 2006 

STOPPA; ISAYAMA; 
UVINHA; 
MARCELLINO Et al. 

2009 Política de formação profissional para 
atuação em lazer no município de 
Piracicaba/SP 

BRITO, G. A. P. de; 
MARCELLINO, N. C.; 

2008 Formação e qualificação para atuação 
profissional em lazer: o caso da política 
pública de Piracicaba-SP 

BRITO, G. A. P. de  

2008 Lazer numa perspectiva internacional: 
relações temáticas com o turismo, os 
esportes e a educação na china atual 

UVINHA, R. R. 

 
Conforme o Quadro I, as produções ao longo do recorte pesquisado 

(exceto a ausência de publicação no ano de 2011), versam significativamente 
sobre temas que tratam: 1) a formação profissional para o campo/área do lazer 
e as possíveis intervenções do profissional de Educação Física nas políticas 
públicas voltadas para o lazer/esportes; 2) para a formação e a produção de 
conhecimento científico e acadêmico; 3) para as atividades de aventura no 
lazer. 

Constatou-se que os pesquisadores com maior volume de publicações 
frente ao tema formação e/ou atuação profissional no lazer, com duas 
publicações cada um, foram: Brito (2008 e 2009); Uvinha (2008 e 2010); 
Marcellino (2009 e 2010); Isayama (2010 e 2013); Capi (2010 e 2016). 
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Gomes e Melo (2003) sinalizam que esta visibilidade do lazer é reflexo 
do mundo acadêmico, especialmente, da organização de grupos de pesquisa 
de diversas áreas de conhecimento, a promoção de eventos científicos ligados 
à temática e o crescente aumento do número de publicações específicas. 

Em relação ao campo da recreação, enquanto espaço de intervenção 
profissional, foi encontrado apenas um artigo voltado para o Slackline, que 
somente relaciona esta prática com a disciplina acadêmica denominada lazer e 
recreação, não inferindo qualquer discussão frente ao campo da recreação. 

Os resultados analisados nos últimos 10 anos, demonstram uma lacuna 
do conhecimento na Revista LICERE, que é a falta de produção teórica que 
verse sobre a formação profissional para o campo da recreação. 

Tschoke (2016) aponta para a diminuição do status da recreação com 
objeto acadêmico da Educação Física, uma vez, que existe pouca produção 
científica a respeito, dando espaço para o avanço das discussões consideras 
significativa frente o campo do lazer. 

Contudo, não se pode desconsiderar a presença da recreação no campo 
educacional e profissional. Exemplo disso, no ano de 2017 no Brasil, o Jornal 
Folha de São Paulo publicou o RUF – Ranking Universitário Folha, 
apresentando a existência de 555 instituições de ensino superior que oferecem 
a graduação em licenciatura e/ou bacharelado em Educação Física e, dentre 
as disciplinas oferecidas na grade curricular, é comum encontrar disciplinas 
voltadas para a recreação, sendo abordada isoladamente ou combinada com a 
área do lazer.  

Os conteúdos que tratam do campo da recreação, quando bem 
fundamentados e metodologicamente aplicados, considerando os diferentes 
intervenientes sociais e culturais poderão amparar a formação do futuro agente 
no campo profissional, bem como promover estudos e pesquisas 
sistematizadas que contribuam para evidenciar as ações desenvolvidas por 
aqueles que estão atuando no campo, como a recreação no ambiente 
hospitalar, nos cruzeiros marítimos, nas vivências ecoturísticas, na educação e 
nas recreações personalizadas e temáticas com os mais diferentes públicos. 

Marinho (2004) explica que em relação ao recreador, responsável em 
gerenciar as práticas, não trata de um cumpridor de tarefas, mas, opostamente 
a isso, é um detentor de potencialidades criativas e críticas e, sendo embasado 
teoricamente, é capaz de refletir sobre a prática e a teoria, sem perder de vista 
os objetivos, a relevância e a repercussão das atividades propostas. 

Todavia, Pimentel, Santos e Boaretto (2010) explicam que devido a uma 
ruptura epistemológica no alicerce histórico dos estudos do lazer no Brasil, a 
recreação teve esvaziamento da base teórica (essencialmente pedagógica) e 
foi isolada como técnica e, a partir daí, classificada como alienante, limitada e 
de menor valor, situação a qual merece ser repensada nos dias atuais. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir do exposto, pode-se considerar um crescimento contínuo, nos 
últimos 10 anos, do volume de pesquisas e publicações voltadas para a 
formação e/ou atuação profissional com diferentes abordagens, tais como a 
educativa, a esportiva, a social e as políticas públicas, constituindo saberes 
relacionados ao campo do lazer, bem como o aparecimento de novos 
pesquisadores interessados no assunto.  
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Apesar de a análise ser um recorte de um tema no interior de uma 
revista, os resultados levam o investigador a concluir a ausência de estudos 
voltados para a formação profissional de recreadores, demonstrando 
distanciamento de parte dos pesquisadores do lazer frente ao campo da 
recreação. 

Espera-se que, os apontamentos aqui realizados, possam estimular 
novas pesquisas ampliando as discussões teórico-práticas sobre a formação 
profissional no campo da recreação, colocando-a novamente no centro dos 
debates. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao planejar potencializamos as ações e suas relações contextuais.  E 
para a recreação, uma atividade considerada livre e descompromissada, há a 
necessidade de se organizar um planejamento? O Planejamento implica “agir 
em função de finalidades, objetivos e metas, de um futuro que prevê resultados 
desejados (OLIVEIRA, et al. 2009, p. 237), é um processo, contínuo e ativo, 
que reúne ações integradas e orientadas para fazer com que um objetivo seja 
alcançado com mais rapidez e eficiência por meio de decisões que são 
tomadas a priori (PILETTI, 1997). 

A recreação tem como significado, “recrear, reproduzir, renovar, fazer 
novamente” (AWAD, 2012, p. 26). “É uma atividade de natureza diversa que 
proporciona prazer e divertimento” (BARBANTI, 2003). É direcionada a todas 
as pessoas, independente da faixa etária e condição física, psíquica e social, 
sem restrição com relação ao espaço. A recreação pode estar presente desde 
hotéis, resorts, clubes recreativos até chegar à escola, festas infantis, dentre 
outros. O que permanece, é sua tradição, ou seja, “a orientação de atividades 
lúdicas” (PIMENTEL; AWAD, 2015). Tais atividades precisam variar de acordo 
com o espaço e especificidades de cada grupo, como: idade, sexo, tempo, 
quantidade. É a partir desses fatores e como são considerados na organização 
da recreação, que se pode determinar a busca pelo sucesso das atividades 
que serão realizadas. 

Considerar tais aspectos, assim como, usar a criatividade para construir 
brincadeiras que motivam e desafiam, prezando pela segurança das pessoas 
que participam, são fatores que influenciam na recreação bem-sucedida. 
Nesse sentido, nota-se a necessidade de se pensar com antecedência as 
ações que acontecerão de maneira a estrutura-las de acordo com os 
indicativos e implicações para o público que será atendido na recreação, ou 
seja, faz-se preciso um planejamento prévio.  

A partir do exposto surge o seguinte questionamento: Como os 
profissionais atuantes na área da recreação percebem o processo de 
planejamento na elaboração de suas ações? Para responder a esta inquietude, 



 
 
 

86 

o presente trabalho, teve como objetivo verificar como os profissionais da área 
da recreação de um município do norte do Paraná-Brasil compreendem a ação 
de planejar em sua atuação profissional. 
 
MÉTODOLOGIA 
 
TIPO DE PESQUISA 
A pesquisa se caracteriza como descritiva, ou seja, aquela que busca 
descrever características de um fenômeno em específico (RICHARDSON, 
2012). 
 
POPULAÇÃO 
Participaram do estudo 14 recreadores atuantes na área de recreação de um 
município do norte do Paraná - Brasil. 
 
INSTRUMENTO DE PESQUISA 
Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um questionário online composto 
por questões abertas e fechadas.  
 
COLETA DE DADOS 
Para coleta dados o instrumento foi enviado via e-mail e whatsapp aos 
recreadores que aceitaram participar da pesquisa respondendo 
espontaneamente o questionário.  
 
ANÁLISE DOS DADOS 
Para análise dos dados, foi utilizada a categorização temática para unir 
respostas semelhantes (RICHARDSON, 2012) e o pacote estatístico SPSS 
20.0 para análise descritiva de frequência relativa dos dados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com relação à caracterização dos participantes da pesquisa, identificou-
se idade média de 24,9 anos, tendo média de 4,4 anos de atuação na área de 
recreação, sendo que 50% deles atuam em festas infantis, 28,6% em hotéis 
e/ou resorts e 21,4% em colônia de férias. Sobre a formação acadêmica, foi 
evidenciado que 92,9% são da área de Educação Física e 7,1% não 
especificaram, optando pela opção “outro”. Dos recreadores que são da área 
da Educação Física, 71,4% possuem habilitação em bacharelado e 28,6% em 
licenciatura.  Barnabé e Natali (2014) ressaltam que a recreação é um campo 
que abrange a atuação de diversos profissionais, como, aqueles do Turismo, 
Hotelaria, Pedagogos e professores de Educação Física. Este último, de 
acordo com Isayama (2009, p. 412) possui papel fundamental. O autor justifica-
se por meio de dois motivos, o primeiro, por ter conhecimentos sobre o lazer, e 
o segundo, pela relação com as barreiras encontradas na prática do lazer, que 
é reflexo de fator econômico baseado em preconceitos elaborados por parte da 
população, como, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, negros, 
índios, dentre outros. 

Sobre a aplicabilidade do planejamento na recreação, 100% dos 
participantes afirmaram ser este importante para efetivação de suas ações. Em 
específico, este auxilia para a maioria dos sujeitos (35,7%) na organização da 
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recreação, 7,1% acreditam que o planejamento contribui com a praticidade, 
com diminuição de erros (7,1%), antecipação de situações (7,1%), sucesso do 
evento (7,1%), diminuição de imprevistos (7,1%), permite flexibilidade (7,1%), 
atingir os objetivos do cliente (7,1%) e 14,3% citaram ser o planejamento de 
extrema importância, sem ressaltar um aspecto em específico. A ação de 
planejar se constitui em uma ferramenta de grande valor para atingir os 
objetivos propostos para as atividades de recreação. O planejamento consiste 
em traduzir em termos mais concretos e operacionais o que o profissional fará 
na sua intervenção (PILETTI, 1997). É uma tarefa que inclui tanto a previsão 
das atividades didáticas em termos de sua organização e coordenação em face 
dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do 
processo de aplicabilidade. Ainda nessa direção, pode-se dizer que também é 
um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligada à avaliação das 
atividades executadas (LIBÂNEO, 1994). 

Observou-se que 57,1% dos sujeitos afirmaram ser o próprio recreador o 
responsável em planejar, 28,6% planejam em grupo e 14,3% dos planos são 
feitos pelos coordenadores das ações de recreação. Para tal construção, são 
levados em consideração a faixa etária das pessoas (28, 3%), quantidade de 
participantes (19,6%), espaço disponível (17,4%), quantidade de recreadores 
envolvidos com a recreação (13%), materiais a serem utilizados (10,9%) e a 
segurança (10,9%).  Com relação à faixa etária dos participantes, Bueno 
(2018) considera este, um aspecto fundamental, pois há diferença nos tipos de 
jogos para cada idade, assim como, é preciso verificar a característica da 
população atendida, bem como, atentar-se a presença de pessoas com 
deficiência no grupo, para assim atingir o objetivo de inclusão de todos. Silva e 
Gonçalves (2017) corroboram com esta afirmação, e complementam dizendo 
que as mesmas atividades podem ser utilizadas em diversas faixas etárias, 
basta realizar adaptações na aplicação, organização e estratégias. 
 
CONCLUSÃO 
 

Após a análise dos resultados e discussões, pode-se identificar que o 
planejamento se faz presente na prática dos recreadores participantes por 
diversos motivos: organização das atividades que serão aplicadas na 
recreação; diminuição de erros; praticidade; evita a improvisação; prevê uma 
antecipação das situações que podem acontecer durante a recreação; torna-se 
um aliado para alcançar o objetivo traçado para as atividades de recreação, 
entre outros, os quais, de forma geral, influenciam nas ações e sucesso do 
trabalho desses profissionais.  

A relação de planejamento e recreação ainda é bastante fragilizada, 
sendo necessário mais investimento acadêmico da área para o fortalecimento 
dessa relação, contudo, este rápido survey buscou contribuir com as reflexões 
nesse campo de estudo, assim como, estimular pesquisas relacionadas a esta 
temática, que por sua vez, se mostram indispensáveis para uma boa prática 
profissional. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa é resultado do programa de Iniciação Científica 
UESB-FAPESB, junto ao curso de Educação Física. O interesse pelo tema em 
questão surge a partir de um estudo sobre as notícias do esporte presentes 
nos jornais da capital e do interior da Bahia com o intuito de analisar como o 
esporte e o lazer se manifestam em ambos locais. Nesse sentido, objetivou-se 
analisar e discutir as notícias esportivas presentes em dois jornais do interior e 
da capital da Bahia, bem como identificar as diferenças e semelhanças sobre a 
incidência do esporte e do lazer nesses locais.  

É importante ressaltar que o esporte não se desenvolveu apenas nos 
grandes centros urbanos, talvez ele tenha apenas se expressado de maneira 
diferente em cidades do interior. Dias (2013) nos informa que o 
desenvolvimento histórico do esporte no Brasil desestabiliza o modelo teórico 
que enxerga como vetores principais os processos urbanização e 
modernização e que há realidades onde “o florescimento de esportes ocorreu e 
ocorre ainda em ambientes pouco ou nada urbanizados”.  

No entanto, outra analise faz-se necessária tendo em vista os estudos 
Norbert Elias (1992) em A busca pela excitação – que tem como pano de fundo 
o processo civilizador –, onde o esporte e o lazer encontram-se num quadro 
especifico à liberação das tensões, ou a excitação de maneira controlada. 
Sendo relevante para nossa pesquisa visto relação com a caça às raposas, 
que “permitia aos cavalheiros e as senhoras caçadores todos os prazeres e o 
excitamento da perseguição, assim dizer, de forma mimética, por meio de um 
jogo violento”. Com efeito, na cidade do interior investigada sugere-se uma 
atividade de cunho semelhante denominada “esporte Venotóris”. 
 
METODOLOGIA 
 
           A presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa histórica de 
caráter exploratório, realizada a partir da análise de jornais da Bahia 
disponíveis na hemeroteca digital: Jornal A Manhã, no período de 1920 e 1921, 
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no qual foram analisadas 220 edições e Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia: Jornal Correio de Jequié, no qual foram analisadas 20 edições. Em seu 
total a pesquisa abrange o período de 1910 a 1929. Para a busca de notícias 
foi utilizado o descritor “sport”. 
           A análise do material foi realizada a partir do estudo método de 
pesquisa com periódicos sugerido por Pinski (2005), bem como leitura e 
transcrição das fontes encontradas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dentre as várias notícias encontradas durante a análise, identificou-se 
um grande destaque dado ao futebol nos jornais do interior, como indica notícia 
do Jornal Correio de Jequié (1925, p. 3), “Terá lugar amanhã, no campo do 
“America” a partida entre os teams [sic] “Girassol” e “Jardineiros”.  Datou-se 
também em outras páginas daquele mesmo ano a existência de práticas muito 
inusitadas, a exemplo do “esporte Venatóris”, segue a nota:   
 

O que abaixo se vae ler, é uma exposição da caçada de Veados, no 
dia 15 de novembro, promovida pelos irmãos Valverdes e 
acompanhados pelo Dr. Mello de Lima e outros amadores da caça, e 
que nos foi enviada a título de collaboração.” (Jornal Correio de 
Jequié, 1925, p. 4). 

 
A partir da leitura e análise dessa prática denominada pelo jornal de 

“esporte”, podemos definir pelas características da prática que, se 
caracterizaria como uma atividade de lazer se seguíssemos os estudos de 
Elias (1992) tendo grande semelhança com a caça às raposas identificadas 
pelo autor. Entretanto, é necessário se ter cautela a afirmar, pois, tratam-se de 
períodos distintos. 
    Nos jornais da capital do estado verificou-se notícias sobre eventos 
esportivos, que em sua maioria estão relacionadas ao futebol, a exemplo do 
jornal A Manhã, que em sua segunda edição em 08 de abril de 1920 anuncia 
uma reunião dos representantes dos times da Liga Bahiana de Esportes 
Terrestres, a ser realizada às 20 horas. Há uma escassez de notícias sobre o 
lazer no jornal da capital. 
    É possível perceber que há uma presença do esporte muito grande tanto no 
interior, na cidade de Jequié, como na cidade de Salvador, o que nos leva à 
percepção de que sua maior abrangência está nas notícias sobre futebol, no 
entanto com características diferenciadas nos dois espaços analisados. Nas 
notícias do periódico A Manhã encontramos relatos sobre reuniões que 
apresentam caráter bastante formal, onde decisões importantes deveriam ser 
tomadas sobre o esporte. Já em Jequié, os relatos são mais voltados para o 
anúncio e descrição das partidas, as características “burocráticas” do esporte 
são pouco ou quase nunca relatadas.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Foram notáveis as semelhanças da frequência de notícias sobre futebol 
tanto na capital, como no interior da Bahia. Porém, há uma diferença na 
maneira como esse esporte é tratado e manifestado nos dois espaços. Na 
capital, ele se mostra mais elitizado e formal, enquanto que no interior, as 
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notícias demonstram uma realidade mais simples, com pouco de oficial do que 
as partidas da capital apresentam. 

Estudar o esporte e lazer nos levou a refletir como se caracterizaram 
essas práticas ao longo do tempo e suas influências naquele período, podendo 
ser levado adiante visando fazer uma comparação com a realidade atual dos 
locais estudados. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com as dinâmicas do cotidiano da sociedade do conhecimento, tem-se 
observado a crescente busca por ações que levam o sujeito a romper com as 
práticas relacionadas ao sedentarismo, característica da sociedade 
contemporânea. Nessa direção, as práticas corporais de aventura vêm 
ocupando espaço junto a essa população, que anseia por romper com o 
comodismo das práticas tradicionais, uma vez que essas podem acontecer no 
ar (Asa delta, Balonismo, Bungee jump, Paraquedismo, Tirolesa...), na água 
(Canoagem, Mergulho, Rafting, Stand up, Surfe, Windsurfe...) e na terra 
(Arvorismo, Mountain Bike, Parkour, Skate, Slackline, Trekking...) (FRANCO; 
CAVASINI; DARIDO, 2014). Dentre as modalidades, o trekking foi selecionado 
como a ação didático-pedagógica que efetiva este relato. 

O trekking, de acordo com Franco, Cavasini e Darido (2014, p. 106), é 
uma “prática centrada na caminhada, normalmente, em trilhas e espaços 
naturais, podendo ser competitiva ou não”, assim como, de curta ou de longa 
duração, apresentando menores riscos em comparação as demais práticas 
corporais de aventura. Ela é de fácil acesso e pode ser trabalhada em qualquer 
espaço, inclusive pode ser desenvolvida na perspectiva do esporte 
educacional.  

Nesse sentido, vale destacar que o esporte educacional busca auxiliar o 
desenvolvimento integral da criança, assim como, na formação para a 
cidadania, evitando a seletividade e a hipercompetitividade (GONZÁLES; 
DARIDO; OLIVEIRA, 2014). Além do mais, a prática esportiva se constitui 
como direito de todos os sujeitos, independente de suas condições, ou seja, 
devemos incluir desde a criança obesa à com deficiência.  Nesse sentido, o 
Programa Segundo Tempo (PST), que é uma iniciativa do governo federal, visa 
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atender a este objetivo, de buscar proporcionar a todas as crianças 
participantes do programa, a prática esportiva com a função de prevenir a 
inatividade, promover a inclusão e contribuir para o desenvolvimento de um 
sujeito autônomo (MELO; DIAS, 2009; MARQUES, CIDADE; LOPES, 2009). 
Para atingir este objetivo, o PST busca estimular o trabalho com o maior 
número de práticas corporais possíveis, dentre elas, as práticas corporais de 
aventura. 

Frente a isso, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência com 
as práticas corporais de aventura (PCA), com foco na deficiência visual e física 
no contexto do esporte educacional proposto pelo Programa Segundo Tempo. 
Com isso, busca-se contribuir para ampliação das possibilidades de 
intervenção do professor e monitor atuante no PST, assim como, para os 
demais profissionais da Educação Física. 
 
METODOLOGIA DA AÇÃO RELATADA 
 

Este relato de experiência visa apresentar a vivência realizada na Escola 
de Educação Física do Exército Brasileira, RJ. O espaço utilizado para a aula 
foi um ambiente externo livre. As vivências tiveram como objetivo estimular a 
exploração do meio ambiente. 

Participaram da experiência 53 professores e monitores envolvidos com o 
Programa Segundo Tempo, sendo um dos sujeitos, uma pessoa com 
deficiência física usuária de cadeira de rodas, lesão L5.  
 
 RESULTADOS 
 

A efetivação didático-pedagógica da ação interventiva se deu a partir da 
estruturação de um planejamento sustentado na dialogicidade, de um fazer 
reflexivo, no qual, as interações e interrelações, tanto pessoais quanto 
interpessoais efetivaram o desenvolvimento das ações. 

Como ponto de partida para o encontro realizado, optou-se por 
desenvolver uma ação reflexiva, cujo objetivo centrou-se em oportunizar ao 
aluno a construção autônoma do seu processo de aprendizagem, tornando-se 
mais participante e ativo. Darido e Oliveira (2009) recomendam para isso, 
iniciar e finalizar a aula em roda. Isso porque, segundo eles, “a roda propicia a 
aprendizagem de ouvir o colega, aguardar sua vez de falar, respeitar opiniões, 
argumentar, discordar, concordar [...]” (p. 217), assim, por meio da roda 
consegue-se trazer o aluno para a aula.  

Frente a isso, a vivência teve início na roda inicial, na qual os alunos 
foram questionados sobre quais práticas corporais de aventura conhecem; 
quais deficiências conhecem; e se era possível unir as PCA com a deficiência 
em uma experiência ao ar livre. Em seguida, iniciamos efetivamente a temática 
da deficiência visual, e como guiar uma pessoa cega.  

A condução pedagógica dessa ação se deu por meio da efetivação de 
uma tarefa realizada a partir das dimensões do conhecimento, para atingir os 
objetivos educacionais do PST. São elas: Dimensão conceitual, relacionada ao 
que se deve saber; Dimensão procedimental, o que se deve saber fazer; e 
Dimensão atitudinal, o que se deve ser (DARIDO; OLIVEIRA, 2009). Em outras 
palavras, busca-se trabalhar conceitos, a prática de uma determinada 
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modalidade e os valores, como respeito e cooperação. Assim, na roda inicial, 
houve a transposição das três dimensões.  

Após o levantamento do conhecimento prévio dos alunos e considerações 
sobre o auxílio da pessoa com deficiência visual, iniciaram-se às vivências. No 
primeiro momento os participantes deveriam realizar uma caminhada de um 
ponto ao outro, estando eles, em duplas, um vendado e outro não (responsável 
por guiar o cego), tendo como propósito explorar o meio ambiente por onde 
passassem.  

Em seguida, foram formadas equipes com média de 8 integrantes. Quatro 
deles estavam vendados e em fila, como um trem. Nesta formação, eles 
deveriam se deslocar, até determinado local tendo como guia a voz dos 
quatros sujeitos sem venda. Ao chegarem ao ponto final, trocavam-se as 
vendas. 

Por fim, os professores e alunos voltaram à formação de duplas, estando 
um vendado e outro não e, assim, deveriam correr cerca de 200m para frente, 
até onde havia cones. Tais cones deveriam ser pegos pelas pessoas vendadas 
com ajuda do colega e trazido para o ponto inicial, em seguida, as duplas 
trocaram as vendas.   

Em todas as atividades realizadas, a professora usuária de cadeira de 
rodas participou ativamente de acordo com suas possibilidades e adaptações 
necessárias. Um exemplo de adaptação pode ser visto no momento em que 
ela estava vendada, ao invés de segurar no braço ou ombro da colega sem 
venda (como é feito pelo cego ao ser guiado), foi a colega quem empurrou a 
cadeira de rodas.  

Entre as vivências, foram realizadas rodas de reflexão, na qual 
tratávamos do assunto de adaptações, modificação de regras, sugestões e 
sensações tidas durante as atividades. De acordo com Darido e Oliveira 
(2009), quando o professor estimula, oferece possibilidades para a participação 
do aluno em discussões e reflexões em aula, a autonomia é facilitada. Além 
disso, foi possível identificar aqui, a dimensão atitudinal, sendo destacado 
pelos alunos, o respeito, confiança, cooperação, inclusão e socialização. 

 Ao final da vivencia, na roda de conversa, os participantes valorizaram a 
prática anunciando a relevância da experimentação para “o romper” com os 
estigmas das dificuldades em se trabalhar com ações para além das práticas 
tradicionais, além de evidenciarem a relação entre as deficiências e as práticas 
corporais como possibilidades de avanços nas relações entre os envolvidos, 
possibilitando, assim, a ampliação dos saberes e conhecimentos pedagógicos 
na sua prática cotidiana. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A experiência relatada objetivou proporcionar aos professores e monitores 
participantes a vivencia do trekking por meio da deficiência visual, ou seja, 
buscou-se de forma conjunta a experimentação da deficiência e prática 
corporal de aventura como possibilidade de aula a ser aplica nos núcleos do 
programa, assim como, na própria Educação Física. A partir disso, foi possível 
concluir que há, de fato, uma fragilidade, por parte dos sujeitos em planejar 
aulas inclusivas, assim como, adaptar o espaço e até mesmo a própria 
modalidade das práticas corporais de aventura.  
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Destacamos, como ponto positivo, a presença da professora usuária de 
cadeira de rodas, pois possibilitou aplicar de forma prática o discurso referente 
à inclusão e participação de todos, sem distinção nas aulas, assim como, 
mostrar a possibilidade de adaptação e participação ativa das crianças com 
deficiência física nas aulas do PST e na Educação Física.  

Por fim, avaliamos a experiência como positiva, e de muita importância 
para a inclusão efetiva dos sujeitos, assim como, para diminuição da 
segregação e preconceitos. 
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19. APRENDER BRINCANDO: O TEATRO COMO 
POSSIBILIDADE DE UM ENSINO PRAZEROSO E 

SIGNIFICATIVO 
 

Hellen Akemi Yotani 
 

E-mail: kemmyot@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO 
 

É intrigante como, em plena Era Digital, cujos avanços tecnológicos 
acontecem em uma velocidade frenética, analisamos a educação e a 
encontramos ainda estagnada no século XIX com seu modelo Tradicional de 
ensino. Principalmente para as crianças, que estão no processo de formação e 
maturação cognitivo/físico, é decepcionante perceber que ainda temos: a 
mesma estrutura nas salas de aula, com suas cadeiras e carteiras enfileiradas; 
os mesmos métodos de ensino, em que os alunos permanecem sentados, 
recebendo o conteúdo passivamente e com estímulos limitados aos visuais e 
auditivos.  

Em contrapartida, ao sair da sala de aula, os alunos se deparam com 
um tempo dinâmico, com infindáveis estímulos e possibilidades, que em nada 
se parece com aquela sala de aula limitadora e enfadonha. Nesta pesquisa, 
objetivamos identificar de quais formas o Teatro pode auxiliar, enquanto 
metodologia, para a construção de um processo de ensino aprendizagem 
realmente significativo e prazeroso, principalmente, para as crianças. 

Segundo Serrano (2016) e pela perspectiva da Integração Sensorial 
(teoria que estuda a forma como são processados os estímulos sensoriais e 
sua importância no desenvolvimento), os principais sentidos para o processo 
de desenvolvimento da criança são o vestibular, o tátil e o proprioceptivo, por 
serem os primeiros sentidos desenvolvidos e dominantes na interação desta 
com o mundo. Ironicamente, esses mesmos sentidos, tão importantes para o 
desenvolvimento da criança, são ignorados no processo de ensino 
aprendizagem.  

A prática teatral, por outro lado, possibilita o desenvolvimento por meio 
desses três sentidos, aliados ainda ao visual e ao auditivo, de forma dinâmica e 
prazerosa, por meio de jogos teatrais. Spolin, teatróloga que sistematizou um 
método de ensino do teatro por meio de jogos de improvisação para todas as 
idades, define que “Aprendemos através da experiência, e [...] experienciar é 
penetrar no ambiente, é envolver-se total e organicamente com ele, [...] em 
todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo. ” (SPOLIN, 2010, p. 3). Partindo 
dessas reflexões, me utilizo do Teatro para construir uma ponte entre o 
processo de ensino aprendizagem e a ludicidade. 

 
METODOLOGIA 
 
 Este trabalho se caracteriza por uma pesquisa exploratória, qualitativa e 
bibliográfica, a partir da leitura e estudo do material levantado ao longo da 
investigação que, segundo Gil (2007), tem como objetivo aproximar a relação 
com o problema apresentado, por meio de coleta e análise de dados. Os 
autores selecionados para embasar a pesquisa foram: Viola Spolin, com os 
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jogos teatrais e dramáticos; Paula Serrano, sobre a importância dos sentidos 
na aprendizagem e Vigotski, sobre a imaginação e criação na infância.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo Haydt (2006, p. 175), conforme citado por Armstrong e Barboza 
(2012, p. 146), o jogo “é uma atividade motivacional que permite ao educando 
participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem, assimilando 
experiências e informações e, sobretudo, incorporando atitudes e valores”.  

De acordo com Vigotski, a dramatização se aproxima da criança 
justamente pela aproximação com a brincadeira (2009, p. 99). Nesse caso, e 
para essa faixa etária, Vigotski menciona a dramatização (ou o teatro) não da 
forma convencional “adultizada”, em que se representa um texto já construído, 
decorado, que acaba por engessar atitudes e a criatividade infantil.  

Vigotski se refere à dramatização enquanto processo, no qual o estágio 
menos importante é a apresentação. O que interessa é o processo de criação, 
a brincadeira de representar e experimentar papéis sociais diferentes, de 
descobrir o corpo por meio de movimentos, de dialogar e debater opiniões 
diferentes, de solucionar problemas e desafios, em suma, da participação ativa 
da criança em todos os processos de aprendizagem. 

A partir do estudo sobre a metodologia teatral de Spolin (2010), 
compreende-se que sua estrutura se baseia na improvisação, tendo alguns 
aspectos como essenciais: a fisicalização, que significa uma abordagem de 
experiênciação física em oposição à psicológica; a transposição do processo 
de aprendizagem para a vida diária, de modo a perceber o mundo e nosso 
lugar dentro dele; o trabalho em grupo. Todos esses elementos, por meio dos 
jogos teatrais estabelecem uma relação direta com os “Quatro pilares da 
educação”, presentes no relatório para a Unesco da Comissão Internacional 
sobre Educação para o Século XXI, cujo presidente foi Jacques Delors: 
aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  

Viola Spolin apresenta um referencial extenso com livros voltados apenas 
a propor atividades e jogos práticos e que podem ser facilmente adaptados 
para o ensino de qualquer disciplina e assunto. 

Ao invés de escrever os nomes dos alunos em crachás, como acontece 
comumente nos primeiros dias de aula, o professor pode tirar os alunos da 
carteira, fazer um grande círculo e realizar uma dinâmica (denominada de 
círculo contínuo) prática e que envolve todos os alunos ao mesmo tempo. Pode 
acontecer por meio de música, com bola, ou apenas andando pelo espaço. 
Como outro exemplo, a professora pode se utilizar de jogos que fisicalizam 
animais, para ensinar sobre animais vertebrados.  

As possibilidades são diversas. O importante é ser divertido, prazeroso, 
para que o ato de aprender seja algo além de uma obrigação: seja um 
interesse contínuo e autônomo. Acredito que apenas dessa forma é possível 
envolver um aluno na mesma intensidade que os eletrônicos são capazes de 
envolver atualmente, mas com um grande diferencial que o mundo digital não 
permite: o contato e a relação direta com o outro, seja com o colega de sala, 
com o professor, com o mundo. 

Serrano (2016) chama a atenção para áreas do desenvolvimento que 
podem ser afetadas por perturbações de integração sensorial (processamento 
inadequado das informações sensoriais), tais como: atenção e agitação 
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psicomotora, controle postural e coordenação motora, organização, brincar, 
desenvolvimento da linguagem, aprendizagem acadêmica, participação social, 
dentre outras. Envolver o teatro, enquanto metodologia, é trabalhar aspectos 
cognitivos, motores, sensoriais,  respeitando a autonomia do aluno, e de forma 
lúdica e prazerosa.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Enquanto experiência prática, a aplicação de jogos de improvisação para 
alunos na faixa etária dos 6 anos e para alunos com deficiência física 
neuromotora e/ou intelectual, mostrou-se bastante eficaz no envolvimento dos 
alunos com a atividade, além de desenvolver aspectos como o foco, a atenção, 
a empatia, o interesse e envolvimento pelo aprender, a organização, o respeito, 
a escuta, dentre outras.  

Tornar o ensino um processo interessante para a criança é 
imprescindível. É necessário falar a linguagem da criança, que a partir do 
estudo e da experiência, fica evidente que é o brincar. O teatro, por meio dos 
jogos teatrais, permite a dinâmica da brincadeira e envolve os alunos ao 
mesmo tempo em que trabalha aspectos importantes para o desenvolvimento, 
tais como a autonomia, o trabalho em grupo, o respeito, além de possibilitar 
que o aluno aprenda por meio da experiência, da vivência e, explorando seus 
diversos sentidos, dentre eles os primitivos (tato, vestibular, propriocepção).  
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20. EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: LUGARES DE REAPRENDER, 
BRINCANDO 

 
Dra. Roselene Crepaldi 

 
Mestre e Doutorado em Educação (USP).  

E-mail: osecrepaldi@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO 
 

Dada a nossa experiência profissional, exercida no âmbito da Secretaria 
de Esportes do Município de São Paulo, e a pesquisa e docência para 
formação de profissionais nas áreas de Educação, Lazer e Turismo, 
identificamos o crescimento da demanda por atendimento a crianças em 
instituições de educação não formal, especialmente, no contraturno das 
escolas de educação formal. 

Nos últimos anos o poder público tem investido em programas e projetos 
educacionais em período integral1 e realizado convênios com organizações da 
sociedade civil (OSC, ONG, OSCIP), para atender tal demanda, resultando, 
conforme verificamos nos dados do IBGE, FIPE e IPEA2, num sensível 
aumento no número de instituições vinculadas ao terceiro setor.  

Instituições, onde existem processos interativos intencionais, ou seja, 
instituições que propõe o que se denomina por educação não formal. 

De acordo com GOHN (2016): 
 

(...) a educação não-formal designa um processo com várias 
dimensões tais como: a aprendizagem política dos direitos dos 
indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o 
trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 
desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de 
práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos 
comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos 
cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos 
indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de 
compreensão do que se passa ao seu redor; a educação 
desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica etc. 
(GOHN, 2006, p. 2). 
 

Nesses lugares, existe a intencionalidade educativa, no convívio entre 
as pessoas que os frequentam, por opção pessoal ou profissional, e ou por 
situações de força maior, como a das famílias que desejam ocupar o tempo de 
seus filhos, para além da atividade escolar formal. 

Assim sendo, o objetivo geral de nossa pesquisa é o de compreender 
como se dá a ocupação do tempo extraescolar, ou tempo livre das crianças e 
adolescentes, por meio da escuta das famílias atendidas, e seus impactos 
dentro e fora dos muros institucionais, como fruição do tempo de lazer, 
juntamente com a Gastromotiva. 

                                                
1 Educação Integral Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016,  
2 Publicação IPEA – Perfil OSC Brasil 2018 
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A Gastromotiva é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público que busca transformar a vida de pessoas em vulnerabilidade 
social pela promoção de Curso de Capacitação em Cozinha. 

O Curso de Capacitação em Cozinha foi realizado nas cidades de 
Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. 

No ano de 2016, o curso passou a ter em sua grade, dois encontros, de 
quatro horas, sobre a temática do brincar, do lazer, e a família, com a 
realização de diversas atividades lúdicas e culturais.  

Foram realizados sete encontros, sendo um em Salvador, três no Rio de 
Janeiro e três em São Paulo, que auxiliarão os participantes a rever conceitos 
e maneiras e interagir com crianças e usufruir do tempo livre, no âmbito familiar 
ou na comunidade, que será também promovido durante a realização dos 
TACs - Trabalhos de Ação nas Comunidades. 

Dentre os objetivos do curso estão: conscientizar os participantes, seus 
familiares, sobre a importância da alimentação no combate a violência e na 
promoção do desenvolvimento infantil. O conteúdo desenvolvido de forma 
dialogada resultou num e-book, que é distribuído gratuitamente por meio do 
site: http://conteudo.brincadeirasejogos.com.br/construindo-historias. 
 
METODOLOGIA 
 

Decidimos por realizar uma pesquisa qualitativa de tipo exploratória a 
fim de melhor compreender como as atividades lúdicas acontecem dentro 
desse contexto de educação não formal. 

Utilizamos como técnica de pesquisa a aplicação de questionário, antes 
dos encontros, e ao final do segundo encontro; objetivando, caracterizar, 
conhecer opiniões, expectativas, e situações vivenciadas individualmente, no 
início do curso e ao seu final. (GIL, 1999) 

O questionário, com trinta e cinco questões (fechadas e abertas), foi 
organizado em cinco blocos: Dados do adulto entrevistado, dados da criança 
filho ou dependente do adulto participante, hábitos cotidianos: alimentação, 
convivência familiar, comunitários e de lazer 

O cruzamento das respostas no início e no final do curso, possibilitou ao 
pesquisador, verificar a ocorrência de possíveis mudanças nos hábitos dos 
participantes. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Da análise preliminar das respostas aos questionários, aplicada aos oitenta e 
quatro participantes nas três cidades, obtivemos os seguintes resultados gerais: 

 
• Caracterização dos participantes: 

A idade dos participantes dos cursos, abrange a faixa etária de 15 a 54 anos, 
dos quais 30% concentra-se na faixa etária de 21 a 25 anos.  

As mulheres são predominantes e correspondem a 65% do grupo. Verificamos 
que aproximadamente 70% delas foram mães com menos de 20 anos. Está no RJ o 
maior número de mulheres jovens mães, correspondendo a 71% em comparação a 
SP com 59%. 

Quanto aos filhos, encontramos um total 124 filhos, com idades que variam de 
dois meses aos 39 anos. As crianças pequenas (de 2 meses a 5 anos) são em maior 
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número, correspondendo a 35% do total da amostra, distribuídos de maneira bem 
equilibrada nas três cidades. 

 
• Hábitos cotidianos: alimentação 

Dos 84 participantes, 86% relataram no primeiro questionário, que 
frequentemente tomam café da manhã com seus filhos, mas nem sempre almoçam ou 
jantam com eles. Percentual que se manteve estável, com leve aumento após o 
segundo questionário (88%). 

Quanto a qualidade da alimentação, 43% dos participantes consideravam 
inicialmente sua alimentação como boa, percentual que foi modificado para 72%, no 
segundo questionário. 

 
• Hábitos cotidianos: Convivência Familiar  

Observamos que no primeiro questionário, cerca de 80% dos 
participantes referem que seus filhos nem sempre brincam sozinhos, 
percentual que se manteve no segundo questionário, ou seja, as crianças 
continuam brincando com irmãos, primos ou vizinhos. 

A grande maioria aproximadamente 85% referem brincar com seus filhos 
e filhas, percentual que manteve sua estabilidade no segundo questionário. Os 
participantes relatam que os principais desafios a serem superados para 
passar mais tempo com os filhos, são 72% trabalho e 54% estudo, tal 
percentual se manteve estável no segundo questionário. 

 
• Hábitos comunitários e de lazer 

Identificamos uma melhoria no índice de conhecimento da comunidade que 
passou de 68% para 82%, Em geral, a maior participação se dá em instituições 
religiosas, ONGs e festas comunitárias 

Verificamos também um aumento no uso dos jogos 38% para 69% e mídias 
eletrônicas de 54% para 75%, atribuídos a necessidade de comunicar-se para 
encontrar emprego. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Consideramos tratar-se de um processo inicial, onde se pode perceber que os 
conhecimentos adquiridos não só no curso, mas no convívio proporcionado pela 
Gastromotiva, que houve um certo impacto positivo na vida dos participantes, em 
especial no que se refere a alimentação e a melhoria na atenção dada às crianças, no 
entanto, a complexidade das intervenções faz com que seja difícil identificar a real 
dimensão desse impacto, por abranger áreas distintas e complementares.  

Observamos que em todos os TACs, os participantes levaram seus filhos e 
outros familiares para participar das atividades, e ainda que as atividades propostas 
para as crianças estavam adequadas às características das faixas etária. 

Os participantes utilizaram os jogos e conteúdos propostos durante o módulo, 
isso demonstra que os conceitos de cuidado, atenção, respeito às características e 
necessidades das crianças discutidos durante os encontros foram colocados em 
prática. 

Houve preocupação para que o tempo de espera em filas não fosse muito 
grande, e que as atividades fossem diversificadas para contemplar a participação de 
todos juntos com diversão para as crianças. 

Do ponto de vista individual, tivemos relatos de mudanças pessoais que 
aproximaram pais e filhos, como a de um rapaz de 19 (RJ) que tem um filho de 4 
anos, que passou a contar histórias e outro de 20 (RJ) que é músico, que passou a 
utilizar o violão, para fortalecer o vínculo com o sobrinho de 6 anos, entre outros 
casos. 
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Porém, ainda existem desafios como o fato da maioria dos participantes que 
tem filhos serem mulheres sozinhas e jovens, com relatos de que muito do cuidado e 
da educação dos filhos ser compartilhada com avós, e outros familiares, o que muitas 
vezes ocasiona conflitos sobre a melhor maneira de cuidar e educar as crianças. 

As participantes também referem dificuldades em conseguir emprego e vagas 
para as crianças pequenas nas creches, outro comentário comum nas três cidades é a 
falta de alternativas para lazer para as crianças.  

Outro fato preocupante é que, apesar do reconhecimento de que os pais 
referem brincar com seus filhos em casa, principalmente devido a sensação de 
insegurança nas ruas (balas perdidas RJ e Salvador) e também o aumento 
significativo do percentual da utilização da tecnologia. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BRASIL, Resolução FNDE nº 5/2016 Educação Integral, disponível em 
http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/9575-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-
fnde-mec-n%C2%BA-5,-de-25-de-outubro-de-2016 Acesso em: 03 nov.2018. 
 
______, Portaria MEC nº 1.144/2016- Programa Mais Educação. Disponível 
em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-
pdf&Itemid=30192 . Acesso em: 03 nov.2018. 
 
CREPALDI, R. Construindo histórias entre pais e filhos. Disponível em: 
http://conteudo.brincadeirasejogos.com.br/construindo-historias Acesso em: 03 
nov.2018. 
 
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Enclaves Fortificados: a Nova Segregação 
Urbana. Novos Estudos Cebrap. São Paulo, n. 47, mar. 1997, pp. 155-176 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4th ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
GOHN, M. da G. Educação Não formal e o educador social: atuação no 
desenvolvimento de projetos sociais. 1. ed. São Paulo: Cortez Editora, 
2010.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

103 

RESUMOS SIMPLES 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO 

PÔSTER

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

104 

21. A RECREAÇÃO COMO INTERAÇÃO SOCIAL EM FESTAS 
DE ANIVERSÁRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Horrana Patyeli de Souza; Grupo de Estudo em Recreação (GER) 

 
Mestre Cleber Mena Leão Junior; Grupo de Estudo em Recreação (GER) 

 
E-mail: horrana.patyeli@gmail.com 

 
RESUMO 
 
O campo de atuação do recreador é vasto, tais como: colônia de férias, 
acampamentos, acantonamentos, meio de transporte terrestres e 
embarcações, escolas, igrejas, empresas, eventos, hospitais, condomínios, 
clubes, parques aquáticos, espaços públicos, festas, entre outros. O presente 
estudo teve como objetivo analisar a interação social entre crianças 
participantes de festas de aniversário, visto que é um dos primeiros campos de 
atuação profissional do recreador. Durante a experiência foram desenvolvidos 
jogos e brincadeiras na categoria cooperativa, valendo-se do lúdico e 
dinâmicas com caráter de sociabilização e de interação e convívio social, entre 
elas: estátua com a música da Xuxa e variações de estátua maluca; variações 
de pega-pega; caça ao tesouro; dança das cadeiras cooperativa; vivo morto e 
variação; matroginástica. Visto que na maioria das vezes participantes nem 
sempre se conhecem. Participaram da pesquisa 40 crianças. Com faixa etária 
entre 0 a 12 anos. A pesquisa é um estudo de caso, de natureza aplicada, com 
abordagem qualitativa, de finalidade descritiva e o meio de investigação foi a 
pesquisa de campo. O instrumento utilizado para coleta de dados foi a 
observação de caráter processual e contínuo durante todo o processo da 
pesquisa. Conclui-se assim que as crianças por mais que não se conheçam em 
alguns casos tem uma relação com os colegas maior quando se tem uma 
atividade direcionada para elas, pode-se perceber que quando se tem 
atividades de cooperação as crianças trabalham junto e com isso elas se 
relacionam e a partir dessas atividades, e por fim, acabam criando laços 
afetivos ainda não existentes. 
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22. ATIVIDADES RECREATIVAS EM UMA INSTITUIÇÃO 
PARTICULAR PARA IDOSOS 

 
Me. Érika Fernandes de Almeida Arruda, Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) 
 

E-mail: erikaferalmeida81@gmail.com 
 
RESUMO 
 
Cada vez mais observamos um aumento no número de idosos que estão 
procurando residir em casas de repouso. Para que estas pessoas se sintam 
acolhidas e confortáveis em suas novas moradias, as atividades trabalhadas 
nessas instituições geralmente são diferenciadas e muitas não são similares as 
de asilos. Por isso para que essa transição possa ser tranquila e a nova 
moradia seja aceita é necessário que eles não se sintam ociosos o que vai 
resultar em lembranças dos entes queridos e que pode representar o 
encadeamento de pioras neurológicas, psicológicas e fisiológicas. Pensando 
nisso, o objetivo desde trabalho foi o de relatar quais atividades foram 
trabalhadas no período de sete meses em uma casa de repouso em Maringá. 
Entre as atividades ministradas estão a ginástica laboral, exercícios funcionais, 
dança, atividades lúdicas e recreativas praticadas por doze idosos de ambos 
os sexos, as aulas foram ministradas três vezes por semana com duração de 
duas horas cada. Pensando no período que ocorreram as aulas, percebemos 
uma melhora significativa observada desde o começo das aulas até o 
momento, isso é identificado quando conversamos com os idosos e com os 
funcionários da instituição. Dessa forma, as atividades ministradas foram 
capazes de provocar alterações de valores pessoais e sociais, possibilitar uma 
melhora visível e uma descoberta motivacional, demonstrando ser um ponto 
chave para garantir a longevidade e prevenindo e desacelerando o 
desenvolvimento de patologias de ordem neural e psicológica. 
 
Palavras-chave: casa de repouso, atividades motoras, longevidade. 
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23. BRINQUEDOTECA NOS HOSPITAIS DE CASCAVEL - PR: 
UM LÚDICO TERAPÊUTICO PARA A MELHORA DO ESTADO 

PSICOLÓGICO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 
 
Acadêmico Liniquer Akkache Coutinho; Centro Universitário da Fundação Assis 

Gurgacz (FAG) 
 

Acadêmico Henrique Lindholm; Centro Universitário da Fundação Assis 
Gurgacz; (FAG) 

 
Me. Hani Zehdi Amine Awad; Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz 

(FAG) 
 

E-mail: liniquer.97@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
A brinquedoteca, no ambiente hospitalar, caracteriza-se como um espaço 
próprio para as crianças brincarem, divertirem-se e humanizarem-se, por meio 
da utilização de brinquedos variados. Este estudo objetivou verificar, a partir do 
olhar dos adultos acompanhantes e de profissionais da saúde, os benefícios 
observados na melhora do estado psicológico da criança a partir de suas 
brincadeiras em brinquedoteca hospitalar. A metodologia é do tipo quali-
quantitativo, descritivo transversal, realizada em uma brinquedoteca hospitalar 
do município de Cascavel – PR. A amostra é composta por 40 adultos 
acompanhantes de crianças internadas, as quais utilizaram a brinquedoteca 
durante os meses de agosto e setembro de 2018, e por 10 profissionais da 
área da saúde - médicos, enfermeiros e psicólogos. Foi utilizado um 
questionário com 12 questões fechadas para os adultos acompanhantes e 
outro, com 5 questões fechadas, para a equipe hospitalar. Além disso, foi 
utilizada uma ficha de observação. A partir do resultado parcial, foi possível 
identificar que o brincar na brinquedoteca quando assistido adequadamente 
por brinquedista e/ou adultos acompanhantes contribui para a criança sentir-se 
mais alegre, disposta e confiante, aceitando melhor o tratamento e 
apresentando melhor resultado no seu estado emocional.  
 
Palavras-chave: brinquedoteca hospitalar, criança, hospital. 
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24. DIAGNÓSTICO DOS ESPAÇOS DE PRÁTICA DO SKATE NA 
CIDADE DE MARINGÁ 
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RESUMO 
 
Diagnosticamos os equipamentos especializados para a prática de skate em 
Maringá-PR. Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental, com recorte 
temporal da última década. Encontramos 11 diferentes locais de prática, sendo 
cinco pistas públicas. Na região central da cidade encontram-se três delas: 
uma foi recém-reformada e tornou-se um lugar de grande concentração de 
skatistas, recebendo festivais e promovendo a cultura skateboarder. As outras 
duas estão situadas no mesmo complexo esportivo, sendo uma inabilitada, 
pequena e de difícil acesso, e outra, em fase final de construção, com medidas 
oficiais. Há pistas de skate em outros dois centros esportivos, localizados no 
Conjunto Borba Gato e no Distrito de Iguatemi. Embora os centros esportivos 
sejam locais destinados à promoção do esporte e atividade física guiada por 
profissionais da educação física, não foram encontradas evidências acerca da 
oferta de atividades pedagógicas voltadas ao ensino ou aperfeiçoamento da 
modalidade. Outros cinco espaços públicos da cidade são apropriados pelos 
skatistas: a Praça da Prefeitura, o entorno da Catedral, a área da Vila Olímpica, 
a Praça do Bairro Vila Nova e o Centro Esportivo Rivadávia Vargas. O Country 
Club foi o único espaço privado encontrado em nosso levantamento. Os dados 
apontam para uma crescente atenção destinada à esta modalidade, por parte 
do poder público e de entidades envolvidas. Entretanto, observamos uma 
centralização dos principais espaços e pouco, ou nenhum esforço, voltado à 
promoção igualitária deste esporte através da oferta de atividades dirigidas nos 
centros esportivos, restringindo-a aos autodidatas, sugerindo que novos 
olhares sejam lançados nesta direção. 
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25. ESPORTE ORIENTAÇÃO NA MATURIDADE: LAZER OU 
COMPETIÇÃO NO CLUBE ARIRAMBA EM BELÉM DO PARÁ? 
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RESUMO 
 
O Esporte Orientação é uma atividade em meio natural que pode ser iniciada 
em qualquer etapa da vida e praticada por todos, sem discriminar sexo, idade, 
classe social e escolaridade. O objetivo do estudo é analisar a percepção dos 
idosos participantes do esporte orientação a partir da interface competição ou 
lazer associando a qualidade de vida dos mesmos. Foi realizada uma pesquisa 
de campo com oito integrantes do clube de orientação Ariramba (COARI) na 
faixa etária de 60 a 70 anos de idade por meio de entrevista semiestruturada 
analisada à luz da análise de conteúdo. Os resultados da investigação foram 
agrupados em duas categorias. Na primeira categoria, a importância do 
Esporte de Orientação, na qual foram mencionados diferentes motivos que 
levam a busca pelo esporte orientação como: a possibilidade do contato com a 
natureza; o agrupamento de várias habilidades em uma mesma competição 
(raciocínio lógico, atividade física, estratégia na escolha do percurso); a 
superação de limites; o fato de poder conhecer novos lugares; aventura, 
desafio e adrenalina. Na segunda categoria a visão dos praticantes como 
Competição ou Lazer, houve uma dupla percepção, a competição é vista como 
qualidade de saúde e melhoria no condicionamento físico, outros ao mencionar 
lazer destacaram a atividade e confraternização em grupo e momentos de 
contemplação da natureza, o contato com a natureza. São percebidos como 
direito materializado ao esporte e lazer, assim como ferramenta importante no 
processo de qualidade de vida dos participantes. 
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26. GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER: PERCEPÇÃO DO 
DISCENTE ACERCA DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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RESUMO 
 
O presente estudo tem como principal objetivo investigar sobre o entendimento 
dos discentes ingressantes no curso de Gestão Desportiva e de Lazer acerca 
das questões referentes à atuação profissional no Lazer/Recreação. Para a 
realização do mesmo será desenvolvida uma combinação da pesquisa 
bibliográfica e da pesquisa de campo, a secundária será realizada na 
Instituição Federal do Rio Grande do Norte – Campus – Natal Cidade Alta, com 
estudantes do curso supracitado, configurando assim, um estudo de caso. Para 
a coleta dos dados será utilizado como instrumento um questionário, no qual 
será aplicado aos participantes da pesquisa. As informações dadas pelos 
participantes serão sigilosas, apenas os pesquisadores terão acesso ao 
material. No que se refere ao tratamento dos dados, será utilizada a técnica de 
análise de conteúdo temática. Bem como a pesquisa ainda está em fase de 
desenvolvimento, os resultados e considerações finais não foram 
mencionados. 
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27. IMPACTOS DA ATIVIDADE DE AVENTURA - SAFÁRI 
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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta como objetivo principal identificar os principais 
impactos ambientais e na vida selvagem que surgem através da atividade de 
aventura - Safari. Constituiu-se como uma pesquisa bibliográfica para adquirir 
informações expostas na bibliografia a respeito das implicações do Safari na 
vida selvagem com o foco em animais do meio terrestre, com o procedimento 
de pesquisa qualitativo. Quanto aos aspectos comportamentais dos animais, 
podemos justificar pelo fato da aproximação do ser humano para com os 
mesmos, e quanto aos impactos ambientais podemos destacar o abandono de 
restos de comida ao ar livre e a poluição tanto sonora quanto ambiental. 
Porém, também existem as consequências de caráter positivo, mas ainda são 
precários, como a Concepção de áreas de proteção da fauna e da flora. Em 
virtude do que foi exposto, podemos concluir que, os impactos ambientais, da 
atividade de aventura em questão, Safári, podem ser positivos ou negativos e 
que a educação ambiental é o principal e primeiro passo de uma ampla 
caminhada que necessitamos fazer para dar início a um procedimento de 
mudança no pensamento do ser humano. 



 
 
 

111 

28. LAZER E MATERNIDADE: HÁ ESPAÇO PARA ESTA 
RELAÇÃO? 
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RESUMO 
 
A mulher ao se tornar mãe é cercada por transformações físicas, psicológicas e 
sociais, precisando se reorganizar para suprir as demandas maternas, 
domésticas e profissionais, restando pouco tempo para se cuidar e buscar 
práticas de lazer. Por meio de uma revisão sistemática alcançamos o objetivo 
de verificar quais são as práticas de lazer eleitas e/ou conquistadas por essa 
população. Os artigos foram obtidos nas bases Portal Capes e Pubmed, com 
uso dos termos “lazer AND maternidade” e “leisure AND maternity”. Foi 
levantada a produção acadêmica entre 2008 e 2018, com um total de 174 
artigos encontrados e analisados por título e palavras-chave. Foram 
selecionados oito artigos que atendiam aos critérios de inclusão. Sobre o tema, 
os estudos apontam empobrecimento dos contatos de amizade, falta de 
diversão noturna e percepção de lazer, se destacaram como atividades de 
lazer passeios familiares nos finais de semana, porém não há evidência de 
atividades de lazer associadas à maternidade. Mas houve um ponto comum a 
insatisfação por parte destas mulheres/mães referente a restrição do seu 
tempo de lazer. Os achados sobre esta relação são bastante incipientes. Isso 
se contrapõe às reportagens sobre o assunto, contendo comparação de 
gênero. Consideramos que essa possa ser uma lacuna importante, uma vez 
que a variável ser mãe requer mais estudos de associação com o lazer. 
Sugerimos que sejam realizadas mais pesquisas sobre o tema visto a 
defasagem de dados.  
 
Palavras-chave: mães, percepção de lazer, insatisfação. 
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29. O DIREITO À CIDADE: INTERFACE ENTRE URBANIZAÇÃO 
EXCLUDENTE, POLÍTICAS PUBLICAS E LAZER EM BELÉM DO 

PARÁ 
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RESUMO 
 
A rodovia Augusto Montenegro localizada no município de Belém-PA é uma 
das mais importantes avenidas da cidade. Ao longo dos seus 13 km foram 
construídos cerca de dezesseis conjuntos habitacionais e dez ocupações 
desordenadas as quais tem sua legalidade enquanto bairros. O direito à 
cidade, enquanto um direito metaindividual, sublocado à terceira dimensão dos 
direitos, e com amparo constitucional, é, fundamentalmente, um direito que os 
cidadãos têm a uma cidade hígida, a um ambiente harmônico e equilibrado e a 
um local que proporcione dignidade à pessoa. Nessa linha, viabilizar o direito à 
cidade é também dar efetividade à dignidade do indivíduo, melhorando, assim, 
a qualidade de vida dos cidadãos.O presente estudo propõe-se, portanto, a 
questionar a partir do principio o lazer como direito constitucional, quais as 
políticas publicas são colocadas a serviço da comunidade dos bairros formados 
a partir de ocupações desordenadas em dois bairros em Belém do Pará? A 
análise dos dados foi realizada a partir de mapas temáticos dos bairros 
selecionados e com o plano plurianual da prefeitura de Belém. Após detectar 
os lotes públicos cadastrados como “sistemas de recreio” foi feito uma visita 
observacional visando conhecer qual a relação dos mapas temáticos com o 
documento. O plano plurianual tem como eixos estratégicos: melhoria da 
qualidade de vida e justiça social; ordenamento, infraestrutura urbana e 
crescimento sustentável; gestão e governança com transparência. O programa 
de Esporte e Lazer do plano conta com três projetos, sendo eles: Escola de 
Esporte, Esporte sem Barreiras e Despertar na 3ª Idade. 
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30. PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA: RELATO DE 
PROFISSIONAIS ATUANTES NO PROGRAMA SEGUNDO 
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RESUMO 
 
OBJETIVO: Identificar quais as práticas corporais de aventura com maior realização 
em um programa de esporte educacional, com foco no atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade. MÉTODOS: Participaram do estudo 273 
profissionais pertencentes ao Programa Segundo Tempo-convênio Profesp do 
Ministério da Defesa. Para a coleta de dados foi utilizado o ambiente virtual moodle do 
curso de capacitação EaD do PST,o Fórum de Discussão sobre Práticas Corporais de 
Aventura, cuja questão central foi: Quais as práticas corporais seus alunos conhecem 
e quais já praticaram? Para análise dos dados coletados, foi realizado agrupamento 
entre as respostas semelhantes, e usado estatística descritiva para organização 
destes. RESULTADOS: A partir da análise dos dados verificou-se que a maioria dos 
sujeitos trabalham com as práticas corporais de aventura como skate (33,8%), o 
slackline 33,5%, às corridas orientadas 12,6% e o surfe 20%. Como dificuldades de 
implementação dos esportes de aventura, 95,2% dos sujeitos afirmam a falta de 
espaços e materiais para a realização de outras práticas e, 4,8% não informaram. 
96,3% entendem que o trabalho com tais práticas deve ser expandido. Os demais não 
informaram (3,7%). CONCLUSÃO: Os dados coletados indicam que as práticas 
corporais de aventura são vistas como importantes para os sujeitos entrevistados, mas 
ainda evidencia-se a escassez das modalidades desenvolvidas destacando a falta de 
estrutura e materiais. Observa-se que mesmo sendo uma prática presente nas 
propostas pedagógicas ainda é preciso que haja investimentos pedagógicos para a 
efetivação do saber fazer, conhecer e práticas no campo dos esportes de aventura. 
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31. PRODUÇÕES CULTURAIS DE CRIANÇAS E 
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RESUMO 
 
Analisa as relações pedagógicas, situadas no campo da animação cultural, que 
buscam reconhecer e valorizar a autonomia e autoria de crianças e 
adolescentes em tratamento oncológico. Para tanto, focaliza as atividades do 
projeto “Brincar é o Melhor Remédio”, desenvolvido por meio da parceria 
firmada entre o Núcleo de Aprendizagens com as Infâncias e seus Fazeres 
(Naif), do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do 
Espírito Santo e a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci). 
Trata-se de uma Pesquisa-Ação Colaborativa (IBIAPINA, 2008), que utiliza o 
diário de campo, as narrativas orais e os registros fotográficos como fontes na 
produção dos dados. Os sujeitos da pesquisa são 30 crianças e adolescentes 
em tratamento oncológico, na faixa etária entre 8 e 13 anos de idade, 
participantes do projeto. As análises empreendidas, em diálogo com a 
Sociologia da Infância (SARMENTO, 2013; CORSARO, 2011) e com os 
Estudos do Cotidiano (CERTEAU, 1994), indicam que a entrada reativa, as 
relações dialógicas e a escuta sensível, combinada com processos 
pedagógicos centrados na interação e na mediação, sobretudo na construção 
de brinquedos, favoreceram o protagonismo e a autoria das crianças e dos 
adolescentes em suas relações com as brincadeiras e jogos ofertados pelo 
projeto, restituindo-lhes um pouco da autonomia e do controle sobre as suas 
próprias vidas, dimensões que são afetadas durante o tratamento. 
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RESUMO 
 
O objetivo desta pesquisa foi de aplicar atividades recreativas como estímulos 
para desenvolver e aprimorar habilidades motoras de alunos de natação. O 
público alvo foi composto por crianças de 5 a 12 anos, de classe média alta, 
que frequentam duas aulas semanais. Durante um período de seis meses foi 
desenvolvido um trabalho de consciência corporal que consistia em executar 
brincadeiras tradicionais tais como, pular corda, amarelinha, barata no ar, 
pique-bandeira, e pega-pega, durante o trabalho de aquecimento em solo, 
além de exercícios de deslocamentos, saltos, agachamentos e trabalho em 
equipe, com duração média de 20 minutos, com finalidade recreativa, além de 
fornecer estímulos que contribuem para a melhora de capacidades e 
habilidades físicas individuais, tais como: equilíbrio, controle motor, força, 
tomadas de decisões rápidas, lateralidade, entre outras. Como resultado dessa 
intervenção foi percebido, por meio de observação e diário de campo, uma 
melhora significativa no aumento da consciência corporal, além de notório 
aumento de acervo motor dessas crianças. Isso consequentemente refletiu em 
uma maior naturalidade na execução dos movimentos utilizados na natação, 
tornando os movimentos mais eficientes dentro de uma técnica de nado mais 
aprimorada e refinada. As melhoras também foram percebidas nas tomadas de 
tempo aferidas mensalmente, em tiros de 25m e 50m. Considerando as 
circunstâncias vivenciadas, concluímos que para este público em específico as 
atividades recreativas não serviram apenas para distração ou entretenimento, 
pelo contrário, serviu como estímulo para desenvolver outras habilidades que 
até então estavam em déficit conforme observado pelos pesquisadores.  
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ABSTRACT 
 
The school is a place of knowledge systematization. It is important to value the 
leisure social practices in a multiculturalist perspective. From both assumptions, 
the objective of this study is to describe a skate enhancement initiative in the 
school environment. For this purpose, we presented a case report from a 
school of Peabiru-PR. The action began with the invitation of five students to go 
skateboarding at the civic parade on September, 7. Subsequently, Physical 
Education teachers met and decided that the skateboard modality would be the 
subject theme in the school Interdisciplinary Sample. On the event day, 7th 
grade students got responsible for the posters explanations that were about the 
skate history, their different types and the main skateboarding stunts. The 
skateboarders students brought their equipment and demonstrated some 
skateboarding stunts. The Physical Education teachers got responsible to guide 
the participants to their first skateboard experimentation. Faced with the event 
positive outcome, the teachers finally concluded that the skate could be offered 
as a content of Physical Education classes. In this process, we could 
understand the students valorization in the school because they had an active 
role on the sample. In addition, they were able to share what they considered to 
be a leisure with the other students. The Physical Education subject played a 
knowledge acquisition mediating role. It enabled the understand of spontaneous 
leisure in a systematized pedagogical way. 
 
Keywords: Education for leisure, adventure sport, culture. 
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RESUMO 
 
O objetivo desta pesquisa foi analisar as práticas de lazer e educacionais 
realizadas dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). O JBRJ foi 
fundado em 13 de junho de 1808 pelo Príncipe Regente D. João VI para 
aclimatar espécies vegetais (TAVARES, 1994) e foi aberto à visitação ao 
público em 1819, para realização de passeios e contemplação da natureza. 
(BEDIAGA, 2007). Atualmente, o JBRJ é considerado um patrimônio cultural e 
natural com inúmeros atrativos e oferece espaços ligados ao conhecimento, 
para promover o desenvolvimento equilibrado da vida humana junto à 
natureza. Abriga as obras de Mestre Valentim, fotografias e exposições no 
Centro de Visitantes, o Museu do Meio Ambiente e a Biblioteca, em área de 
convivência comum e de acesso gratuito. No entanto, para conhecer os 
caminhos do arboreto, as cascatas, o lago, o orquidário, o bromeliário, os 
cactáceos, o Parque Infantil, o Busto de D. João VI, o Chafariz das Musas e o 
Jardim Sensorial, é imprescindível adquirir o bilhete de entrada individual. Há, 
inclusive, um Centro de Pesquisas ligado à área de Botânica, voltado à 
realização de investigações científicas e cursos de pós-graduação. (ASCOM, 
2018). Para esta pesquisa foram feitos: o estudo bibliográfico (livros, artigos, 
revistas) e a observação direta no local, para coletar dados (fotos, vídeos, 
sons). Identificou-se a realização das seguintes atividades: a divulgação 
científica, a formação de educadores, a publicação de cartilhas e um 
laboratório didático, espaço dedicado às oficinas com estudantes (crianças, 
adolescentes) dentro do Museu do Meio Ambiente.  
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