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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O Encontro do Lazer do Paraná (ELAP) é uma produção da Confraria dos 

Profissionais do Lazer do Paraná. Seu objetivo inicial era dar visibilidade 

local aos profissionais, docentes, estudantes e pesquisadores voltados à 

questão do Lazer (e seus desdobramentos nas políticas públicas, 

turismo, recreação entre outros interesses) no Paraná.  

 

Porém, desde sua primeira edição, na PUC-Paraná de São José, em 2002, 

o evento já havia extrapolado as barreiras locais e passara a ser um 

evento com atratividade regional. Nesta sexta edição o ELAP contou com 

trabalhos oriundos do Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais, Bahia, 

Pará e São Paulo, além da produção paranaense. A origem dos 

palestrantes também representou ampliação do círculo de influência do 

evento, bem como a participação de autoridades em nível municipal, 

estadual e federal na cerimônia de abertura. 

 

Esse tipo de envolvimento ampliado representa a legitimação do evento 

tanto no aspecto político quanto acadêmico. Percebe-se, em geral, uma 

atratividade mútua entre conhecimento e poder, corroborando a ascenção 

do ELAP como um dos principais eventos da área e já não restrito a um 

bloco geopolítico local. Essa ampliação representou avanço na 

diversidade e na qualidade dos trabalhos, com intercâmbios ricos entre 

os participantes. 

 

Nos anais do VI ELAP são apresentados os resumos e artigos completos 

dos trabalhos apresentados, ressaltando que, embora sirvam de memória 

do evento, não representam a totalidade da produção do evento. Espaços 

como as oficinas e as sessões de debate (confrarias), além das palestras, 

constituíram o conhecimento disseminado, junto aos pôsteres, artigos e 

brinquedos e outras tecnologias apresentados. 

 

Dado o limite de que os anais apenas dizem respeito a uma parte do 

ELAP, reiteramos aqui a satisfação da Comissão Científica do evento em 

apresentar as produções escritas submetidas ao VI Encontro do Lazer do 

Paraná. 
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CATEGORIA COMUNICAÇÃO ORAL 
 

A ATIVIDADE LÚDICA NOS PROJETOS SOCIAIS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DO PROJETO BOLA E CIDADANIA 

Prof. Bruno Martins Andrade, Prof. Esp. Tiago Aquino da Costa e Silva, Prof. 
Alipio Rodrigues Pines Junior 
FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas 
 
AS ATIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS DENTRO DE UM PROGRAMA DE 
GINÁSTICA LOCALIZADA  

Rogério Vaz da Silva, Márcia Elisabete Schwanke, Tiago Henrique Madureira, 
Prof. Dr. Alberto Saturno Madureira 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
 
A CULTURA E O LAZER COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS 
CRIANÇAS: RELATO DE UMA VIVÊNCIA DO PROJETO BRINCADEIRAS 

Prof. Ms. Cléia Renata Teixeira de Souza; Luisa de Oliveira Demarchi Costa;  
Mariana Rossetto de Souza; Prof. Ms. Paula Marçal Natali; Prof. Dra. Verônica 
Regina Müller 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
A NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PARA QUALIFICAR PESSOAS E 
CRIAÇÃO DE LOCAIS PARA A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER. 
Nathan Varotto,  Prof. Ms. Ana Cristina Bonfá Rodrigues 
UNICEP – Centro Universitário Central Paulista 
 
AS DIMENSÕES HISTORICO‐SOCIAIS DO TRABALHO E DO TEMPO LIVRE 
DA CLASSE TRABALHADORA EM MARINGÁ PR: APROXIMAÇÕES COM 
A OBRA “A IDEOLOGIA ALEMÃ” DE MARX E ENGELS 
Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira, Profª. Bárbara Cristina Pupio, Profª. 
Paula Souza da Silveira, 
Profª. Thaís Godoy de Souza, Profª. Juliana Vieira Marques, Profª. Erica 
Fernanda Lopes. 
UEM  – Universidade Estadual de Maringá 
 
A SOCIOLOGIA DO CORPO E AS VIAGENS DE BICICLETA 

Leandro Dri Manfiolete, Marcelo Roberto Andrade Augusti, Carmen Maria 
Aguiar 
UNESP 
 
ALGUMAS RELAÇÕES ENTRE TRABALHO, TEMPO LIVRE E LAZER NO 
BAIRRO BELA VISTA I, EM PAICANDU‐PR. 

Ana Claudia Rodrigues Russi, Suelen Vicente Vieira, Érica Rigolim da Silva, 
Ana Maria Bento Balbinott, Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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ACABANDO COM O PRECONCEITO E ESTIGMA AOS PACIENTES HIV 
ATRAVÉS DE UM BRINQUEDO ARTESANAL 
Cleverson José Bezerra Guedes, Profa Dra. Áurea Regina Telles Pupulin, 
Profa Ms. Paula Marçal Natali, Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
ANÁLISE DA MAIS‐VALIA NUM BRINQUEDO DE PRAÇA: UMA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA CRÍTICA PARA O PROFISSIONAL DO LAZER 
Vitor Hugo Marani, Brenda Zarelli Gatti, Prof. Ms. Rogerio Massarotto de 
Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
ANALISE EPISTEMOLÓGICA DA ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL 

AFRO‐BRASILEIRA 

Mtda Silvana dos Santos, Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel. 
GEL – Grupo de Estudos do Lazer (UEM) 
 
ATIVIDADES CIRCENSES E DE AVENTURA: APROVEITAMENTO NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
Mtdo André de Filippis, Mtdo José Ricardo Auricchio,  Prof. Dr. Nelson 
Carvalho Marcellino 
UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba 
 
ATIVIDADES COOPERATIVAS:UMA PROPOSTA DE LAZER NAS 
ESCOLAS COMO EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
Profª. Ms. Liamara Schwarz; Drª Carmem Elisa Henn Brandl;  Ms. Arestides 
Pereira da Silva Júnior; Ângela Schöne; Poliana Pletsch 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
 
BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

Bruna Maria Palotino Ferreira, Jackson Vieira Machado, Hilda Aparecida da 
Rosa, Heleise Faria dos Reis Oliveira 
UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
 
CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DO MOTOCICLISMO COMO LAZER NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Prof. Ms Fúlvio Rodrigues Valeriano, Alexandre Nunes Silva, Giuliano Gomes 
de Assis Pimentel 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
DIA MUNDIAL DO BRINCAR: PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO LAZER 
João Eloir Carvalho, Paulo Cesar de Barros 
PUCPR – Pontificica Universidade Católica do Paraná  
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DINÂMICAS DE GRUPO: PERSPECTIVAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO SOCIAL  
Anderson Cristian Barreto, Acácio Pereira L. Neto, Eleni Polesel Paes. 
FIB/USC – Fundação Isis Bruder/Unidade Social Champagnat 
 
 
ELEMENTOS DA SEMIÓTICA PEIRCEANA COMO FERRAMENTA DE 
CONSTRUÇÃO COREOGRÁFICA DA DANÇA NA VIVÊNCIA DO LAZER. 
Rondinei Silva Lima, Profª. Drª. Patrícia de Araújo. 
UEPA – Universidade Estadual do Pará 
 
ERA UMA VEZ: A INFLUÊNCIA DOS CONTOS DE FADAS NA INFÂNCIA 
Prof. Luana Leão Cury, Prof. Tiago Aquino da Costa e Silva, Prof. Kaoê Giro 
Ferraz Gonçalves, Prof. Alipio Rodrigues Pines Junior 
FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas 
 
FLASH MOB DANCE: O PRAZER DE DANÇAR NO ÂMBITO ESCOLAR 

Erica da Silva Rigolin, Mtda. Silvana dos Santos, Prof. Dr. Giuliano Gomes de 
Assis Pimentel 
GEL – Grupo de Estudos do Lazer (UEM) 
Apoio Cnpq - PIBIC 
 
GINCANA CLUBE ESCOLAR: ESPORTE E LAZER PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA EM MARINGÁ 
Mariana Piculli, Isabela Gouveia Marques, Prof. Dr. Decio Roberto  Calegari, 
Prof. Ms Caroline Broch 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
GRUPO ROTAM/CHOQUE DO 4º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR: 
RELAÇÕES ENTRE LAZER E TEMPO LIVRE  
Isabela Gouveia Marques, Thiago Bassani Bellusci, Lorena Caléffi Gonçalves, 
Profª. Dda. Paula Marçal Natali 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS UTILIZANDO O CONTEÚDO PETECA 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
Profª. Esp. Gislane Ferreira; Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
LAZER E CAPOEIRA: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DA ESCOLA 
IZOLINA REIS EM 

BUJARU‐PARÁ 
Heloiana Karoliny Campos Faro, Murilo Pereira da Rosa. 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
MAIS QUE UM PALHAÇO DE RODEIO, UM ANIMADOR SÓCIO CULTURAL 
Jean Cleverson Moraes, Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
GEL – Grupo de Estudos do Lazer (UEM) 
 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a6

 

MEMÓRIAS DO SKATE EM RIO GRANDE/RS: RETRATOS DE 
(COM)VIVÊNCIAS 
Juliana Cotting Teixeira, Msndo. Jones Mendes Correia, Prof. Ms.Gustavo da 
Silva Freitas 
FURG – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
 
MÚSICA, JUVENTUDE, ESCOLA: QUESTÕES PARA O LAZER 
Kelly Cristina Nogueira Gomes 
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 
 
O “DIA DO BIS” NAS AULAS DE RECREAÇÃO 
Profª Tatyanne Roiek Lazier, Prof. Esp. Cleber Mena Leão Junior 
ABRE  
 
O ENSINO DO PARKOUR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Andressa Peloi Bernabé, Vitor Hugo Marani, Ananda dos Santos Mendonça, 
Eloa Jacques Pastório, Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
PROJETO RECREIO: O BRINCAR COMO INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
João Eloir Carvalho, João Carlos Fabro Belão, Cleber Mena Leão Junior 
PUCPR – Pontificia Universidade Católica do Paraná 
 
PROPOSTA DE ENSINO NAS ATIVIDADES DE AVENTURA SLACKLINE NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARINGÁ 

Prof. Esp. Elizandro Ricardo Cássaro 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
SKATE: ENTRE O LAZER E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

João Paulo de Carvalho, Claudio Alexandre Celestino, Mtda. Silvana dos 
Santos, Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel. 
GEL – Grupo de Estudos do Lazer (UEM) 
 
XADREZ DE CLASSES SOCIAIS, UMA PROPOSTA DE ESTUDO DA 
SOCIEDADE CAPITALISTA 

Prof. Esp. Adiel Araújo  
Colégio Estadual Vinícius de Morais/SEED 
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CATEGORIA POSTER 

 

 
A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E DA CARACTERÍSTICA LÚDICA 
DAS ATIVIDADES PARA A EFETIVIDADE DE UM PROJETO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA COMO OPÇÃO DE LAZER NA ESCOLA 
Rosilei Giaretta; Kymberli Nadine Guiosi; Paulo Roberto Sommer Junior; Profa. 
Dra. Carmem Elisa Henn Brandl; Profa. Me. Liamara Schwarz; Prof. Me. 
Arestides Pereira da Silva Júnior 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
 
A NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PARA QUALIFICAR PESSOAS E 
CRIAÇÃO DE LOCAIS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER. 

Nathan Raphael Varotto, Profª. Ms. Ana Cristina Bonfá Rodrigues. 
UNICEP – Centro Universitário Central Paulista 
 
A PINTURA FACIAL COMO ESTÍMULO AO IMAGINÁRIO INFANTIL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Gislaine ContessotoPizzo; Natany Sanches; Prof.Ms. Rogerio Massarotto de 
Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
A RELAÇÃO DA PATINAÇÃO ARTISTICA COM ATIVIDADES DE 
AVENTURA 
André Eduardo Gobetti, Profª Silvana dos Santos, Prof. Dr. Giuliano Gomes de 
Assis Pimentel. 
GEL – Grupo de Estudos do Lazer (UEM) 
 
ANÁLISE DAS POLITICAS PÚBLICAS DE LAZER IMPLEMENTADAS NO 
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. 
Temístocles Damasceno Silva, Felipe Eduardo Ferreira Marta, Cosme 
Conceição Ribeiro, Júnior Vagner Pereira da Silva  
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz 
 
ANÁLISE PEDAGÓGICA DO BRINQUEDO ARTESANAL „QUEDA DOS 
MUROS DO CAPITALISMO‟ 

Ananda dos Santos Mendonça, Andressa Peloi Bernabé, Prof. Ms. Rogerio 
Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
APROPRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER: O CASO DO PARQUE 
ECOLÓGICO DO RIO BRANCO – FORTALEZA-CE 

Profa. Esp. Allana Joyce Soares Gomes, Pedro Alex de Sá Pereira 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
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ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS ACADÊMICAS: O ESPORTE COMO MEIO DE 
LAZER PARA ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ 

João Paulo Melleiro Malagutti, Vitor Alexandre Paschoal Ciriaco. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
AMAZÔNIA EM FOCO – ESCOLA, LAZER E CIDADANIA: POSSIBILIDADES 
PARA COMPRENDER O LAZER COMO DIREITO SOCIAL 
Monica Blanco, Patricia de Araujo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
ATIVIDADES DE AVENTURA: APROXIMAÇÕES PRELIMINARES NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE MARINGÁ 

Prof. Esp. Elizandro Ricardo Cassaro 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
AVIÃOZINHO DE PAPEL: UM RESGATE DE BRINQUEDOS TRADICIONAIS 

Profª. Esp. Gislane Ferreira, Helena Frederico Izelli. 
INTEGRADO – Faculdade Integrado de Campo Mourão 
 
BRINCANDO DE USHIRO – UKEMI: A INFLUÊNCIA DO JUDÔ LÚDICO 
PARA MELHORIA DA DISFUNÇÃO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL – UM 
ESTUDO DE CASO 

Raísa Carvalho; Profª Drª Patricia de Araujo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
CÍRCULO DE CULTURA: DESPERTANDO PARA O CUIDADO COM 
USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SEUS FAMILIARES 
Matheus Moraes Croce, Laryssa Inoue, Isabella dos Santos Laqui, Dra. Maria 
Angélica Pagliarini Waidman. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
CONTEXTUALIZANDO AS AFAN‟S NA REGIÃO DE MARINGÁ 

Thuane Beatriz Lins de Freitas, Prof. Ms. Paula Carolina Teixeira Marroni. 
INGÁ – Faculdade Ingá – Maringá – PR 
 
CORPOREIDADE E LUDICIDADE: PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA I 
COM CRIANÇAS DE 4 A 12 ANOS EM SANTANA DO AURÁ 
Marília Espindula, João Ramos, Danilo Rocha, Rafaely Souza, Marcio Souza, 
Patrícia Araújo dos Santos 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
DESCRIÇÃO DO APOIO SOCIAL EM ESCOLARES E EFEITOS DE UM 
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA COMBATE AO BULLYING EM UMA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COLOMBO-PR 

Joseana Luiza Ossoski de Lima, Valdinéia Carvalho Gonçalves, Prof. Ms. 
Paulo Cesar de Barros 
PUCPR – Pontificia Universidade Católica do Paraná 
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ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER: UM PANORAMA DO MUNICÍPIO 
DE CORONEL VIVIDA 
Profa. Camila Suzani Ribas, Profa. MariceFeltrim, Prof. Osni Zioli 
FADEP – Faculdade de Pato Branco 
 
 
ESTUDOS DO LAZER NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ NO 
PAFOR – MARABÁ /PA: INTERFACES ENTRE O ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO E O MODELO BIOECOLÓGICO DE URIE 
BRONFENBTRENNER 
Profª Drª Patricia de Araujo 
UEPA -  Universidade do Estado do Pará 
 
INTERFACES ENTRE LAZER, CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
UMA EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA 
RURAL NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM – PARÁ 
Prof. Esp. João Nazareno Ferreira, Profª Drª Patrícia de Araújo 
UEPA – Universidade Estado do Pará 
 
JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS NA 
FORMAÇÃO CIDADÃ DE ADOLESCENTES  

Prof. Anderson Cristian Barreto. 
FIB/USC – Fundação Isis Bruder/Unidade Social Champagnat 
 
JOGOS COOPERATIVOS E  AS SUAS POSSIVEIS RELAÇÕES FRENTE A 
LÓGICA CAPITALISTA 
Anielly Estanislau Bezerra, Francielle Viega Biancho, Jessica Martins Marques 
Luiz, Thaise Caroline Pinha, Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
LAZER E ATIVIDADE DE AVENTURA NO ESPAÇO RURAL: O MERCADO 
DAS NECESSIDADES 
Andressa Peloi Bernabé, Ananda dos Santos Mendonça, Vitor Hugo Marani, 
Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
LAZER, CORPOREIDADE E RELIGIÃO: EM FOCO O CANDOMBLÉ NA 
REGIÃO AMAZÔNICA, PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
Benedito de Araújo Corrêa Júnior, Profª Drª Patrícia de Araújo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
O BRINQUEDO ARTESANAL COMO MATERIAL DIDÁTICO: 
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS PARA A COMPREENSÃO DA MAIS-
VALIA NO ÂMBITO DO TRABALHO ASSALARIADO 
Yann Ferreira Rodrigues Souza, Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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O CORPO QUE BRINCA É O MESMO QUE TRABALHA: TRILHAS DE UMA 
INFÂNCIA ENTRE LAZER E LIXÃO 
Camila Freitas, Messias Pedro Silva, Paula Daniela Lopes, Raísa Carvalho, 
Rose Carvalho, Profª Drª Patrícia de Araújo 
UEPA – Universidade Estadual do Pará 
 
O DESAFIO DE UMA EDUCAÇÃO ENCANTADORA O EVENTO COMO 
ALIADO PEDAGÓGICO 
Profª. Gislaine Fuck Batista Pires Skraba, Profª. Esp. Lidiana Janke da Silva,  
Colégio Estilo - Pinhais 
 
OS OBLATOS DE SÃO JOSÉ: A INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE SOCIAL DE APUCARANA(PR)  NAS DÉCADAS DE 1940 E 
1960 
Hemmilaine Eugenio da Silva (PIBIC/CNPq-UEM), Dr Sandra de Cássia Araújo 
Pelegrini 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
PARKOUR: DO MÉTODO NATURAL À TÉCNICA DE SI 
Jean Miranda Euflausino, Amilton Bertazo Junior, Cláudio Alexandre Celestino, 
Profª. Silvana dos Santos 
GEL – Grupo de Estudos do Lazer (UEM) 
 
POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE ANIMAÇÃO DE PALCO E TRABALHO 
ASSALARIADO 

Vitor Hugo Marani, Eloa Jacques Pastório, Andressa Peloi Bernabé, Prof. Ms. 
Rogerio Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
O CLOWN NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
Prof. Ddo. Antonio Carlos Monteiro de Miranda, Profa. Dra. Larissa Michelle 
Lara   
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
O USO DO TEMPO DE NÃO TRABALHO DOS MORADORES DO PARQUE 
TARUMÃ II: HORTA COMUNITÁRIA 
Alison Lopes dos Santos Nunes, Fernanda Herran Fernandes, Marcelo Filite,  
Michele Vieira, Thiago Barbosa da SilvaUEM –  
Universidade Estadual de Maringá 
 
REDES SOCIAIS: DO LAZER ONLINE AO CYBERBULLYING 

João Carlos Fabro Belão, Prof. Esp. Cleber Mena Leão Junior, Ms. João Eloir 
Carvalho 
PUCPR – Pontificia Universidade Católica do Paraná 
 
RELAÇÃO ENTRE LAZER, BREAK, CONFORMISMO E RESISTÊNCIA NO 
JARDIM  VITÓRIA EM MARINGA‐PR 

Vitor Hugo Marani, Andressa Peloi Bernabé, Brenda Zarelli Gatti, Prof. Ms. 
Rogerio Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE UM BRINQUEDO 
ARTESANAL CONTRA HEGEMÔNICO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ana Claudia Rodrigues Russi, Rogério Paes de Oliveira, Prof. Ms. Rogerio 
Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA: LAZER E ESTRANHAMENTO NO SHOPPING  

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira, Bruno Ferraz Viana, Brenda Zarelli 
Gatti, Alex Raval Bertozzi, Anderson Gerim Rowiecki, Isabela Gonçalez 
Natário, Vivian Gombi, Yann Ferreira Rodrigues Souza 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
TEMPO LIVRE E LAZER DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Profa. Ms. Viviane Kawano Dias, Profa. Ms. Ana Paula Evaristo Guizarde 
Teodoro, Juliana de Paula Figueiredo, Amanda Mayara do Nascimento, Profa. 
Dra. Gisele Maria Schwartz 
UNESP – Rio Claro 
 
TRABALHO E LAZER PARA DONAS DE CASA DE AQUIDABAN, DISTRITO 
DE MARIALVA‐PR 

Matheus Moraes Croce, Juliana Furio Silva, Vanessa Drieli Seron, Prof. Ms. 
Rogério Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
UM OLHAR PARA A BRINQUEDOTECA DO HOSPITAL SANTA ROSA NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA 

Marinalda Cabral Barreto, Rosileni da Silva de Sousa, Profª Esp. Evelin de 
Oliveira Lôbo Sousa 
UEPA - Universidade do Estado do Pará 
 
VIVÊNCIAS DE LAZER E RECREAÇÃO NA COMUNIDADE: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA UEM/PR 
Ana Beatriz Pacífico, Bruna Solera, Suelen Vicente Vieira, Prof. Ms. Rogerio 
Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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PRODUÇÃO MATERIAL BRINQUEDO 

 
A TV É DO ESTADO QUE VAI TE DOMINAR! 
Franciele Alves Coelho Amâncio, Leticia Garcia. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO ARTESANAL E A EXTRAÇÃO DA MAIS VALIA DURANTE A 
JORNADA DE TRABALHO: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS CRÍTICAS 

Suelen Vicente Vieira, José Henrique Dias de Morais, Prof. Ms. Rogerio 
Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO ARTESANAL: AS RELAÇÕES VELADAS DA MAIS VALIA 
Anderson Gerim Rowiecki, Marcelo Filite, Prof. Ms. Rogério Massarotto de 
Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO ARTESAL: CAMINHO DA SUPERAÇÃO  
Bruna Solera, Ana Beatriz Pacífico, Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO ARTESANAL E CONTRIBUIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO 
EQUILIBRADA 

Isabela Gouveia Marques, Lorena Caléffi Gonçalves, Emanuella Pereira 
Camacho 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRIQUEDO ARTESANAL: FUNDAMENTOS DA EXTRAÇÃO DE MAIS 
VALIA 

Profa. Ms. Paula Marçal Natali, Charles Bronne da Silva de Araujo e Souza, 
Bruno Ferraz Viana, Jessica Matsubara, Fabio Bornia, Nayana Menocci 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO ARTESANAL: MONTE “SEU” PERFIL 
Cláudia Alexandre Uema, Ana Maria Bento Balbinot, Prof. Ms Rogerio 
Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO ARTESANAL: O BURACO DA ILUSÃO 

Matheus Moraes Croce, Gabriel Fernando Esteves Cárdia, Prof. Ms. Rogério 
Massarotto de Oliveira. 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO ARTESANAL COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE LUTA 
DE CLASSES 

Priscila Regiane Sanches Ferreira Biff, Ramon Silveira Ruzzon, Prof.Ms. 
Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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BRINQUEDO DE PRAÇA: ESCALANDO PARA A DIVERSIDADE 

Isabelle Niviane Tomazi Amorim, Arieli Quarezemin Cartoni, Prof. Dr. Giuliano 
Gomes de Assis Pimentel, Prof. Me. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
BRINQUEDO: PESCARIA DA SAÚDE 
Hévila Maria Hidalgo,  Tainara Carolina Pressinatte, Profª Ms. Paula Marçal 
Natali 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
CAPACITANDO AO CAMINHO DA REVOLUÇÃO 

Guilherme Alexandre BoreanBorghi, Vinícius Calazans da Rosa 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
JOGOS AFRICANOS MATEMÁTICOS 

Profa. Maria Lucia Takasse, Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel  
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
LAZER E GINÁSTICA RÍTMICA: O ESTILETE DE ANTENA COMO 
MATERIAL ALTERNATIVO PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL „FITA‟ 
Murilo Pereira da Rosa, Heloiana Karoliny Campos Faro, Prof. Ms. Carmem 
Lilia da Cunha Faro 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
O BRINQUEDO DE MIRITI: DA TRADIÇÃO INDÍGENA À EXPRESSÃO DA 
CULTURA POPULAR AMAZÔNIDA EM BELÉM DO PARÁ 
Jéssyca Lisboa Pereira, Profª. Drª. Patrícia de Araújo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
PRATICANDO O BRINQUEDO TIBUM COM AS CRIANÇAS DO PROJETO 
BRINCADEIRAS COM MENINOS E MENINAS DE/E NA RUA 

Carolina Rossato Volpini, Taluanna Telles Mathias Ferreira , Profª  Ms. Paula 
Marçal Natali 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

SUPER PARALÍMPICOS 

Amilton Bertazo Junior, André Luiz Veronez Depieri, Filipe Galvão Portilho, Ken 
Minami, Luiz Henrique Dziedzic Soares, Prof.Ms. Paula Marçal Natali 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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PRODUÇÃO MATERIAL – VÍDEO DOCUMENTÁRIO 

 
A FIGURA DO CLOWN COMO UM RESGATE DO LÚDICO 
Prof. Marcelo Adriano Colavitto, Prof. Ddo. Antonio Carlos Monteiro de 
Miranda, Prof. Dra. Verônica Regina Muller  
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
A VISÃO DISTORCIDA DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E FUNÇÃO 
PROFISSIONAL DO RECREADOR 
Prof. Esp. Tiago Aquino da Costa e Silva, Prof. Esp. Kaoê Giro Ferraz 
Gonçalves, Prof. Alipio Rodrigues Pines Junior 
FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas 
 
“ACAMPACIA DE FÉRIAS” - ACAMPAMENTO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
Prof. Esp. Ivan Ferreira dos Santos, Prof. Esp. Cláudio Luiz Tavolaro 
Cia Residencia 
 
BRINCADEIRAS NO “BRINCADEIRAS” 

João Paulo Varago Macelani, Samara Manzano Verri,  
Uem – Universidade Estadual de Maringá 
 
“CONTEÚDO ARTÍSTICO DO LAZER”  

Rondinei Lima, Prof. Dra. Patrícia de Araújo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
DRIBLANDO A DEFICIÊNCIA 

Thiago Bassani Bellusci, Isabela Gouveia Marques, Mariana Piculli, Décio 
Roberto Calegari 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
GUISADO NO CAMPO: INTEGRANDO O SABER POPULAR E O 
ACADÊMICO POR MEIO DE VIVÊNCIAS LÚDICAS NO CONTEXTO DE UM 
EVENTO DE LAZER  
Alison Silva, José Luiz Straci, Ms.  Valéria Vieira 
UNIFAL/MG – Universidade Federal de Alfenas 
 
IMAGENS DE AVENTURA: O PROJETO PRÁTICAS ESPORTIVAS NÃO-
CONVENCIONAIS NA FURG 

Juliana Cotting Teixeira, Profº Ms. Gustavo da Silva Freitas 
FURG – Universidade Federal do Rio Grande 
 
INSCRIÇÕES NO CORPO INDÍGENA KAINGANG E GUARANI 

Luane Maciel Freire, Paulo Caldas Ribeiro Ramon 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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O CLOWN NO ESPAÇO DE LAZER URBANO NA CIDADE DE MARINGÁ- 
PR  

Prof. Ddo. Antonio Carlos Monteiro de Miranda, Prof. Marcelo Adriano 
Colavitto, Prof. Dra. Larissa Michelle Lara   
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
O LAZER NA PERSPECTIVA DA POPULAÇÃO 
Prof. Esp. Victor César Shing, Prof. Esp. Tiago Aquino da Costa e Silva, Prof. 
Alipio Rodrigues Pines Junior 
FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas 
 
PROJETO ECORECREAR 

Profª. Esp. Ana Cavalcante, Rafaela Cunha, Rondinei Lima, Amanda Pires 
ONG – Projeto Recrear Pará 
 
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – FORÇAS NO ESPORTE 

Profª. Drª. Patrícia de Araújo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
PROJETO BRINCADEIRAS 

Profª. Ms. Cléia Renata Teixeira de Souza; Laís Marçal Natali; Luisa de Oliveira 
Demarchi Costa; Mariana Rossetto de Souza; Prof. Ms. Paula Marçal Natali; 
Prof. Dra. Verônica Regina Müller 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
QUEM DANÇA É MAIS FELIZ 

Profª Ms. Liamara Schwarz, LuciusMendes Coltri, Paulo Vitor Nonato da Silva 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
 
SACANDO A DEFICIÊNCIA 

Renan Freire Landim, Isabela Gouveia Marques, Thiago Bassani Bellusci, 
Décio Roberto Calegari 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
SOMOS CAPAZES! 
Isabela Gouveia Marques, Thiago Bassani Bellusci 
UEM – Universidade Esatdual de Maringá 
 
VÍDEO-DOCUMENTÁRIO SOBRE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO 
PARANÁ E SUAS PRÁTICAS CORPORAIS DE ESPORTE E LAZER 

Profa. Ms. Gislaine Gonçalves, Grad. Bruna Carla de Andrade, Profa. Dra. 
Larissa Michelle Lara 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 
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A ATIVIDADE LÚDICA NOS PROJETOS SOCIAIS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DO PROJETO BOLA E CIDADANIA 

 

Prof. Bruno Martins Andrade 

Prof. Esp. Tiago Aquino da Costa e Silva 

Prof. Alipio Rodrigues Pines Junior 

FMU – Faculdade Metropolitana Unidas 

 

RESUMO 

 

O trabalho interpretou o contexto social, político e econômico de algumas 

comunidades do município de Guarulhos, onde existem crianças e famílias que 

necessitam de apoio, através de ONGs, projetos sociais e/ou do governo, 

apresentando a importância da atividade lúdica para crianças de classe 

economicamente desfavorecida. Como categorias teóricas estudou-se a 

evolução do lazer, a atividade lúdica e sua importância e a explicação dos 

setores e das suas funções, com foco no Terceiro Setor. O local de estudo foi o 

Projeto Bola e Cidadania, de Guarulhos, São Paulo, que atende crianças de 07 

a 16 anos, de ambos os sexos, através do relato de experiência, organizado e 

desenvolvido todos os anos. Como resultados, nota-se que o Terceiro Setor 

tem uma grande responsabilidade com a sociedade, tendo como prioridade as 

classes menos favorecidas; e a atividade lúdica, utilizada como estratégia pelos 

profissionais do projeto, torna-se importante no desenvolvimento global da 

criança. 

 

Palavras-chave: Atividade lúdica; Terceiro setor; Cidadania. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho procurou apresentar a importância do lazer e da atividade 

lúdica, inclusive, através do jogo e de brincadeiras, para crianças de classe 

baixa que participaram de projetos sociais como é o caso do Projeto Bola e 

Cidadania. Neste projeto os alunos participam de aulas que promovam 

momentos de prazer, alegria, educação, motivação e animação de forma que 

esqueçam por um determinado tempo os problemas de seu dia-a-dia, como por 

exemplo, a violência, a fome, doenças, vícios, analfabetismo, pobreza e 

principalmente problemas familiares e lembrem o que é ser criança, exercendo 

a função de cidadãos. 
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 Este trabalho foi dividido em três capítulos teóricos. No primeiro tratou-

se da temática do lazer e sua evolução, buscando mostrar quais os marcos 

importantes, necessidades, acontecimentos e interesses que aconteceram 

desde 1946 (do período nacional-desenvolvimentismo) até os dias atuais. 

Assim apresentando a “relação entre as práticas de lazer, a reflexão teórica no 

campo da pesquisa e a realidade política e econômica do Brasil” (ALMEIDA; 

GUTIERREZ, 2005, p. 36). 

No segundo capítulo a abordagem será dada para o lúdico mostrando a 

importância e a necessidade do brincar para a criança, as relações existentes 

entre o brincar e o seu dia-a-dia apresentando os benefícios para a sua vida, 

as discussões que envolveram o tema e a relação entre o brincar, jogar, 

inclusive a evolução do jogo. 

Para as crianças, o jogo serve de comunicação para com todos e com o 

mundo, pois além de estabelecer as relações sociais, constrói o seu 

conhecimento, promove a aquisição quanto às regras, a imaginação, a 

criatividade e se desenvolve com as questões do dia-a-dia. Quando se fala em 

jogo, o entendimento que se dá é que serve somente como atividade infantil, 

porém o jogo se for analisado desde a sua aparição, na Grécia antiga, 

acreditavam que o jogo estava relacionado ao estado de espírito, mas: 

 

Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a 

palavra jogo cada um pode entendê-la de modo diferente. Pode-se 

estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais ou 

amarelinha, xadrez,... por exemplo, no faz-de-conta, há forte 

presença da situação imaginária; no jogo de xadrez, regras 

padronizadas permitem a movimentação das peças. (KISHIMOTO, 

1997: p. 13, apud VELOSO; SÁ, 2009: p. 01). 

 

Terminando a conceituação teórica, no terceiro capítulo foi abordada a 

área social, onde pretendeu-se esclarecer o termo Terceiro Setor, entendendo 

o que são os setores e as funções das ONGs e dos projetos, perante o Estado 

e as políticas públicas, os empresários e as responsabilidades sociais e o seu 

público alvo: a população menos favorecida, considerada como a classe baixa. 

Com a Globalização, os impactos e as necessidades que surgiram, 

verificou a necessidade de dividir a sociedade em setores, sendo eles 

(referência): o 1º setor – Estado de direito, apresentando o papel do estado a 
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respeito das políticas públicas, 2º setor – Empresas e corporações (mercado) 

para gerar economia e lucro e o 3º setor – Sociedade civil organizada (sem 

lucro).  

Atualmente o termo “Terceiro Setor” está em grande evidência, pois 

apresenta uma ordem social que se posiciona ao lado do estado e que 

expressa significados relacionados à nossa cultura no que diz respeito à 

realidade social, com entidades e ações que devem apresentar clareza nas 

avaliações nos projetos, acompanhar a promoção dos direitos, solidária nos 

direitos das políticas públicas, enfim com um facilitador.  

 

O Terceiro Setor (em expansão) tem se apresentado e desenvolvido 

no Brasil, através das instituições sociais que realizam atividades 

sócio-econômicas, educativas e culturais, visando auxiliar a criança, o 

adolescente e o adulto no processo de desenvolvimento cognitivo e 

de inserção social. (PEREIRA, 2006: p. 02). 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho teve como premissa de sua natureza básica, com o 

conhecimento sendo gerado, através de bibliografias (NEVES; DOMINGUES, 

2007: p. 17). O método desenvolvido para com a pesquisa é o dialético 

(MARCONI; LAKATOS, 2010), onde será apresentado e interpretado o 

contexto social, político e econômico de algumas comunidades do município de 

Guarulhos (comunidades de classe economicamente desfavorecida), onde há 

crianças e famílias que necessitam de auxílio através de ONGs, projetos 

sociais ou do governo. 

A abordagem para solução do problema será qualitativa, com a 

finalidade explicativa para apresentar a importância da atividade lúdica nos 

projetos sociais (NEVES; DOMINGUES, 2007: p. 18-19), e assim apresentando 

o relato de experiência do “Projeto Bola e Cidadania” e os meios de 

investigação utilizados foram, em um primeiro momento, a pesquisa 

bibliográfica, com capítulos que apresentam a evolução do lazer, a atividade 

lúdica, o terceiro setor e o relato de experiência do projeto, que é desenvolvido 

e organizado, pela coordenadora geral todos os anos. 
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RESULTADOS 

 

A MTP – Metalúrgica de Tubos de Precisão é uma metalúrgica da cidade 

de Guarulhos, que pertence ao Grupo Brascom e o seu objetivo é desenvolver 

tubos e peças em aço nobre, para as diversas funções e necessidades, 

fortalecendo o desenvolvimento dos mercados nacional e internacional. 

O projeto “Bola e Cidadania” surgiu através de ideal do principal 

acionista do Grupo em desenvolver algo em prol das crianças e adolescentes 

da região em torno da empresa.Com base neste ideal, a atual coordenadora 

geral do projeto e gerente do setor de comunicação e responsabilidade social 

da empresa, o criou e desenvolveu para atender crianças e familiares de baixa 

renda e filhos de funcionários.Os objetivos são aprender e praticar cidadania, 

melhorar a qualidade de vida, estimular a educação, aprimorar o 

desenvolvimento esportivo, motor e psicossocial. 

O projeto teve a sua inauguração no dia 02 de dezembro de 2000, com o 

número de participantes em torno de 130 alunos, todos crianças da 

comunidade e inclusive filhos dos colaboradores da empresa, com idades entre 

07 incompletos e 15 anos completos. 

As atividades tiveram início no ano de 2001 e os alunos tinham aulas de 

Esportes, 01 (uma) hora na quadra, sendo futsal para os meninos e voleibol 

para as meninas e orientações psicológicas, 01 (uma) hora no salão (casa 

amarela).Os horários eram seguidos no contraturno escolar: quem estudava de 

manhã participava das atividades no período da tarde e vice-versa. 

Ao longo dos anos o trabalho foi se aprimorando e novas atividades 

foram inseridas. Atualmente, após 11 anos de um trabalho sólido, pode-se 

analisar as influências deste trabalho na comunidade entorno da empresa, 

onde observamos a mudança de perfil da comunidade e 25 ex-alunos que hoje 

atuam como funcionários da empresa. 

No ano de 2012, o número de alunos matriculados no projeto é de 354, 

porém com alunos entre 07 e 16 anos, pois essa foi uma alteração da 

coordenadora geral do projeto e dos diretores da empresa que decidiram 

manter os alunos até os 16 anos, com palestras que os preparem para o 

mercado de trabalho, e consequentemente o primeiro emprego. 
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Os alunos participam do projeto no mínimo 02 (duas) vezes na semana 

com um total de 03 (três) aulas, os alunos com idades entre 07 e 10 anos 

participam as terças e quintas feiras e os maiores com idades entre 11 e 15 

participam as segundas e quartas feiras, o horário da manhã é das 08h15 as 

11h30 e o da tarde é das 13h45 as 17h15. O número de participação por dia, 

dos alunos pode ser maior, variando com a participação nas atividades 

extras.O projeto oferece diversas atividades, entre elas pode-se citar: 

- aulas de recreação todos os dias para todos os alunos com um total de 50 

(cinquenta) minutos;  

- palestras educativas e profissionais aos alunos com 16 anos (completos e 

incompletos), com gerentes, diretores e colaboradores da empresa MTP; 

- aulas práticas de Educação Física, todos os dias, num total de 50 (cinquenta) 

minutos para todos os alunos, com idades entre 07 e 15 anos; 

- orientação psicológica, através de temas e assuntos integradores 

desenvolvidos em forma de oficina com todas as turmas; 

- orientação pedagógica através de temas integradores desenvolvidos 

ludicamente com todas as turmas; 

- serviço social através de visitas domiciliares, atendimento aos pais e 

familiares devido às necessidades observadas nas visitas. 

O trabalho desenvolvido no projeto conta com a colaboração de 14 

profissionais, sendo uma coordenadora geral, um coordenador formado em 

Educação Física, dois professores de Educação Física, um estagiário de 

Educação Física, uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma assistente social, 

uma artesã, uma professora de coral, duas professoras de inglês, um ajudante 

geral e um auxiliar de serviços gerais. 

O projeto “Bola e Cidadania” já ajudou e tem ajudado várias famílias da 

comunidade, além de ter atendido muitos alunos ao longo desses 11 anos. 

Trabalhar com crianças, auxiliar na formação dos cidadãos de hoje e do 

amanhã é mais do que uma missão, é manter vivo o sonho e a esperança de 

construir uma nova sociedade, um novo futuro para todos.  
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CONCLUSÃO 

 

O Terceiro Setor tem uma responsabilidade em oferecer 

sustentabilidade nas ações sociais para a comunidade local, e na oferta do 

lazer como prática saudável, visto que os espaços para essa prática estão 

restritos e pequenos devido às alterações do cotidiano e da sociedade atual. 

O lazer através da sua evolução e mesmo apresentando alguns 

cuidados e especificações, por meio dos tipos de lazer, sentimentos positivos e 

negativos envolvidos, objetivos através e com o lazer, necessidades, locais e o 

público-alvo, deve ser organizado, planejado e desenvolvido, como importante 

fator animador e motivacional na vida de qualquer indivíduo seja ele de classe 

baixa, média ou alta. 

No projeto “Bola e Cidadania” o lazer é uma das vertentes utilizadas na 

educação dos alunos, através das oficinas e atendimento prestado e por isso 

por maior que seja a necessidade devemos conhecer e respeitar o cliente, a 

vítima, o aluno, ou melhor, o ser humano, que esta diante do mediador ou 

profissional.O fundamental é que todas as situações do dia-a-dia sejam 

interessantes para a criança e que o corpo e a mente sejam entendidos como 

componentes que integram um único organismo. 
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AS ATIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS DENTRO DE UM PROGRAMA DE 
GINÁSTICA LOCALIZADA 

 

Rogério Vaz DA SILVA 
Márcia Elisabete SCHWANKE 
Tiago Henrique MADUREIRA 

Prof. Dr. Alberto Saturno MADUREIRA 
Projeto de Extensão Coração de Ouro da UNIOESTE – Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná 
 

INTRODUÇÃO 

Com o aumento da expectativa de vida, a terceira idade passou a ser o 

foco para diversos estudos/projetos e, aos poucos, vem se consolidando como 

nicho-mercadológico na área de fitness. O objetivo deste estudo é entender a 

percepção, por parte dos frequentadores do Projeto de Extensão Coração de 

Ouro, sobre as atividades lúdico-recreativas e de ginástica que são 

desenvolvidas no mesmo. 

 

Das ações  

O projeto objetiva a manutenção de uma condição física satisfatória para 

pessoas na terceira idade e, embutido nesta proposta, a promoção da 

qualidade de vida; em funcionamento há pelo menos 10 anos com dois 

encontros semanais (segundas e quartas: das 17 às 18 horas) com o 

acompanhamento de um professor e três acadêmicos, sendo solicitado aos 

participantes do projeto que busquem frequentar nas sextas-feiras a academia 

da terceira idade – caracterizando três sessões semanais – como incentivo à 

autonomia na prática do exercício físico. Participam em média 25 pessoas e o 

grupo atual é formado com idosos que convivem com este projeto entre 3 e 7 

anos. 
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Figura 1 – Atividade Lúdico-Recreativa. Brincadeira Cantada “Minue” 

 

 As atividades iniciam-se com brincadeiras lúdicas terminando com 

ginástica localizada; há a realização de avaliações físicas e testes motores no 

início e no final de cada ano. Vale destacar que todo ano o grupo realiza sua 

festa junina e um passeio turístico-cultural num final de semana (geralmente no 

fim de ano). O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 

estruturado e elaborado especificamente para atender os anseios desta 

pesquisa. 

 
Figura 2 – Atividade Ginástica Localizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após todo processo de análise, verificou-se que 100% dos 

frequentadores do projeto gostam das brincadeiras realizadas e afirmam que 

tal prática influencia positivamente na execução dos exercícios de ginástica 

localizada, além de preferirem brincadeiras de cooperação a competição.  

Apurou-se, também, que 81,25% deste público preferem brincadeiras que 

envolvem músicas e danças; e apenas 31,25% gostam mais das brincadeiras 
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do que da ginástica em si. Dentro do proposto para este trabalho, é perceptível 

que as atividades lúdico-recreativas atuam como agente motivador, tanto na 

integração do próprio grupo, quanto nas práticas de ginástica localizada. 
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A CULTURA E O LAZER COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS 

CRIANÇAS: RELATO DE UMA VIVÊNCIA DO PROJETO BRINCADEIRAS 

 

Prof. Ms. Cléia Renata Teixiera de Souza 
Luisa de Oliveira Demarchi Costa 

Mariana Rossetto de Souza 
Prof. Ms. Paula Marçal Natali 

Prof. Dra. Verônica Regina Müller 
UEM – Universidade Estadual de MAringá 

 

RESUMO 

O Projeto Brincadeiras com Meninos e Meninas de e nas Ruas, da 

Universidade Estadual de Maringá, é um projeto de extensão de caráter 

multidisciplinar e cujas atividades vêm sendo desenvolvidas no município de 

Sarandi-PR. Durante as reuniões, os educadores do projeto realizam estudos 

na área da infância e adolescência e dos seus direitos e, a partir disso, 

desenvolvem as atividades com crianças e adolescentes em situação de risco 

social. O desenvolvimento das atividades acontece principalmente, por meio de 

brincadeiras de modo cooperativo e tem como uma de suas estratégias a Roda 

da Conversa, que é o momento onde as crianças fazem reflexões, avaliações e 

sugestões. Dentre as diversas práticas realizadas, promovemos momentos de 

contato com a cultura e o lazer, ganhando destaque, na história do projeto, a 

comemoração coletiva do aniversário dos participantes. 

Palavras-chave: Infância; Direitos; Projeto Brincadeiras. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de relatar uma 

experiência vivenciada pelos participantes do Projeto Brincadeiras com 

Meninos e Meninas de/e na Rua no ano de 2011. Para tanto, é fundamental em 

um primeiro momento fazer uma breve apresentação do projeto e de seus 

fundamentos teóricos para, a partir daí, refletir sobre a experiência citada. 

O Projeto Brincadeiras com Meninos e Meninas de/e na Rua é um 

projeto de extensão, multidisciplinar da Universidade Estadual de Maringá, que 

conta com o apoio do PCA – Programa Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e 

Defesa da Criança e do Adolescente, e do MNMMR – Movimento Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua. 
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No ano de 2011, o projeto contou com a participação de acadêmicos dos 

cursos de Pedagogia, Educação Física e História, além de alunos da pós-

graduação (Mestrado em Educação) e de interessados da comunidade. É 

importante frisar que a participação no projeto não é restrita a pessoas nessas 

condições, já tendo participado pessoas dos mais diversos cursos.  

Os participantes do projeto atuam como educadores no município de 

Sarandi-PR, onde são desenvolvidas atividades lúdico-político-pedagógicas 

com crianças e adolescentes. As atividades são desenvolvidas em Sarandi 

desde 2006, mas tiveram início em 1997 no município de Maringá. Inicialmente, 

em Sarandi, as práticas aconteciam em uma quadra da comunidade. Contudo, 

a partir de 2007, começaram a acontecer na Escola Ayres Aniceto de Andrade, 

embora não seja restrita aos alunos da mesma. 

A vivência do projeto divide-se em duas etapas: em um dia da semana, 

os educadores passam por uma formação teórica, estudando os fundamentos 

da prática, que se efetiva e refletindo sobre a mesma, discutindo-a e 

adequando-a de acordo com as necessidades; no dia seguinte, é desenvolvida 

a ação educativa com crianças e adolescentes em Sarandi, por meio de 

diversos tipos de brincadeiras orientadas: desde pinturas e cantigas de roda 

até jogos com a bola e jogos de tabuleiro. Além disso, uma estratégia 

fundamental em nossa prática é a realização da Roda da Conversa: um 

momento em que são feitas trocas de experiências, combinados, sugestões e 

avaliações.  

As crianças e adolescentes que participam do projeto em Sarandi tem a 

faixa etária entre os 3 e os 15 anos de idade. Todos brincam juntos: diferentes 

idades e diferentes gêneros. Em sua maioria, são crianças e adolescentes que 

possuem algum direito violado. 

Os princípios que norteiam a metodologia desenvolvida no projeto são: 

respeito, compromisso, inclusão, participação e diálogo, além dos princípios 

éticos de justiça social e da defesa dos direitos de crianças e adolescentes 

(MÜLLER, RODRIGUES, 2002; MAGER et al, 2011).  

Em função disso, o projeto possui sua atuação pautada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, de modo que a concepção que 

permeia nossa prática é a de que eles são cidadãos que possuem direitos que 

devem ser respeitados e assegurados. Dentre eles, destacamos o direito ao 
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brincar, sendo que a brincadeira é uma prática própria da infância e 

assegurada pelo ECA: “Art. 16 – O direito à liberdade compreende os seguintes 

aspectos: (...) V – brincar, praticar esportes e divertir-se” (BRASIL, 1992). 

Nesse sentido, o objetivo geral do projeto é conscientizar as crianças e 

os adolescentes dos direitos que lhes são assegurados pelo ECA, fazendo isso 

por meio de brincadeiras. Além disso, busca-se promover a cidadania e a 

participação, bem como propiciar vivências de cultura e lazer aos participantes, 

já que este também é um direito assegurado: 

Art. 4 - É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária.(...) 

Art. 59 - Os municípios, com apoio dos estados e da União, 

estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços 

para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas 

para a infância e a juventude (BRASIL, 1992). 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Entendendo a cultura e o lazer como um direito assegurado pelo ECA a 

crianças e adolescentes, e considerando que as crianças que participam do 

projeto tem pouco ou nenhum acesso a lugares diferenciados e momentos de 

lazer, tentamos proporcionar a elas essas vivências, assegurando-lhes o 

acesso a diversos espaços e formas de instrução, além de ser uma diversão. 

Dentre algumas atividades desenvolvidas, já levamos as crianças para 

passeios em dois museus na UEM (MUDI e Museu da Bacia do Paraná), para 

um dia de brincadeiras em um espaço lúdico (Fazendo Fazenda) e para o 

cinema, para assistir ao filme “Rio” em 3D. 

Contudo, a vivência mais marcante foi a desenvolvida no final de 2011, 

para fechar o ano. Em um dia de formação, a partir dos diálogos estabelecidos 

com as crianças e os adolescentes, refletiámos sobre o fato de que, em sua 

maioria, eles não tinham a oportunidade de comemorar seus aniversários. 

Consideramos essa uma experiência marcante na vida de uma pessoa, sendo 
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que muitos carregam como uma mágoa o fato de nunca terem vivenciado tal 

comemoração, sendo o aniversário apenas mais um dia do ano. Diante disso, 

pensamos na possibilidade de fazer uma festa de aniversário coletiva, 

comemorando o aniversário de todos os participantes. 

A ideia começou simples, com a intenção de levar algumas brincadeiras 

diferenciadas e alguns quitutes típicos (como o brigadeiro, por exemplo), que 

seriam feitos pelos próprios educadores. Essa ideia foi ganhando força: em 

função de um apoio que o Voluntariado da Justiça Federal de Maringá deu ao 

projeto, consideramos a possibilidade de levá-los para essa comemoração em 

um lugar diferenciado, como uma chácara. Aos poucos, a proporção aumentou: 

com o auxílio, foi possível contratar um serviço para preparar salgadinhos e 

docinhos, que seriam servidos às crianças em uma chácara. 

Foi bastante tempo de preparação: conversas, combinados, ligações. 

Até que avisamos as crianças de um passeio que seria feito, dizendo-lhes que 

haveria uma surpresa. Entregamos autorizações, providenciamos o transporte 

e o tão esperado dia chegou.  

Fomos em alguns educadores buscar as crianças na escola. A maioria já 

se encontrava lá quando chegamos entuasiasmadas e aguardando a surpresa. 

Estavam bastante empolgadas com a ideia de que o lugar para onde iam teria 

piscina (foi solicitado que levassem uma troca de roupa). O número de crianças 

e adolescentes que apareceram foi superior ao que esperávamos, mas 

conseguimos levar todas. O caminho foi tranquilo, batemos fotos e anotamos o 

nome de todos que estavam lá dentro, para escrevê-los em papéis e colocar 

perto do bolo, por serem aniversariantes. Percebíamos a ansiedade no rosto 

delas, querendo que chegássemos logo. 

Ao chegarmos ao local, as crianças foram direcionadas pelos 

educadores para um espaço repleto de árvores. Lá, foi anunciado que seria 

uma festa de aniversário para elas. Também foram apresentados os espaços 

que a chácara possuía (um campo de futebol, uma quadra, uma piscina, um 

parquinho, e o salão). Nesses espaços, havia também o pula-pula, oficinas 

preparadas pelos educadores e um espaço com acessórios para que batessem 

fotografias. Além disso, havia um grupo de palhaços para animar a festa, 

integrantes do Meu Clown. O lugar estava decorado com bexigas. 

As crianças se espalharam, a maioria se concentrou na piscina: 
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Todos iam e vinham conforme queriam: comiam, nadavam, 

pulavam, jogavam, fotografavam, corriam... estava muito legal. 

Durante todo o dia, a piscina predominou (...) (Relatórios1, 

2011). 

Enquanto brincavam, as crianças foram servidas pelos educadores, dos 

mais diversos salgadinhos, e sanduíches. Também havia refrigerante e água. 

Em determinado momento, foi solicitado que todos se reunissem no salão, ao 

redor do bolo. Mesas estavam organizadas com salgadinhos e docinhos, bem 

como refrigeranates, e eles foram se acomodando. Quando todos estavam lá, 

foi cantado o parabéns a você, para todas as crianças, sendo que o nome de 

todas estava registrado: 

Fiquei um certo tempo escrevendo os nomes das crianças, e 
no fim tínhamos esquecido a fita para colar na parede, então 
colocamos os nomes na mesa mesmo, ao redor do bolo, e 
ainda bem que fizemos isso, pois muitas crianças foram lá 
olhar o nome, e deu pra ver que se sentiram muito importantes 
por estarem lá (Relatórios, 2011). 
 

Depois disso, todos comeram o bolo e retornaram às brincadeiras. 

Assim a tarde passou rapidamente, e quando percebemos já era hora de ir 

embora. Começamos a chamar as crianças e aos poucos elas foram se 

organizando para ir embora. Quando todos estavam reunidos, fomos esperar o 

ônibus no portão e, quando ele chegou, as crianças ganharam um copo com 

mais docinhos para levarem embora.  

E foi assim que partimos para Sarandi, com as crianças ainda agitadas 

diante de tantas coisas que fizeram naquele dia, e extremamente felizes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Projeto Brincadeiras segundo Mager et al (2011) é oferecido as 

crianças e aos adolescentes 

[...] A oportunidade de experimentar, em um tempo estendido, 
repetidas vivências de inclusão, para que gostem, queiram e 

                                                             
1
Os relatórios são escritos por cada educador depois da experiência no sábado com as 

crianças, são parte do acervo do PCA estão disponíveis para consultas. 
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entendam que é seu direito participar na vida comunitária da 
cidade [...] (MAGER et al, 2011, p.79). 

 

 A brincadeira dentro do projeto é utilizada como uma estratégia para 

nos aproximar da realidade das crianças e dos adolescentes, povocando o 

diálogo entre os educadores com os meninos e meninas. Pois é por meio da 

brincadeira que a criança vivência além da diversão, diversas experiências 

como a criatividade, dar sua opinião, relatar sua história, entre outros (MAGER 

et al, 2011). 

A decisão de fazer a festa de aniversário dos meninos e meninas do 

Projeto partiu da conversa que os educadores tiveram com os mesmos 

percebendo que muitos nunca tinham comemorado o aniversário. De acordo 

com os relatos dos educadores depois da festa, é que as crianças se divertiram 

e gostaram muito da festa que foi feita para eles: 

Fiquei um certo tempo escrevendo os nomes das crianças, e 

no fim tínhamos esquecido a fita para colar na parede, então 

colocamos os nomes na mesa mesmo, ao redor do bolo, e 

ainda bem que fizemos isso, pois muitas crianças foram lá 

olhar o nome, e deu pra ver que se sentiram muito importantes 

por estarem lá. Dentre eles, o Mão!!! Por isso não podemos 

nunca achar que ele é um caso perdido, que ele só faz coisas 

ruins, que ele atrapalha ou algo assim... ele é uma criança 

como todas as outras, que estava tão emocionada quanto os 

outros pela festa!(Relatórios, 2011). 
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A NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PARA QUALIFICAR PESSOAS E 
CRIAÇÃO DE LOCAIS PARA A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER. 

 
Nathan VAROTTO  

 Prof. Ms. Ana Cristina Bonfá RODRIGUES 
UNICEP – Centro Universitário Central Paulista 

Resumo. 

Os espaços públicos de esportes e lazer, não são comuns, não só por falta de 

investimento das prefeituras e do governo de cada estado, mas também 

pessoas que não se interessam pela prática de esportes e julgam o lazer como 

um tempo perdido. Mas por que uma parcela da população refere-se ao lazer 

como tempo perdido? É comum ouvirmos as pessoas dizerem “primeiro as 

obrigações depois o lazer”, desta maneira, pessoas deixam o lazer de lado por 

disponibilizar de pouco tempo disponível e neste tempo disponível que têm, 

acabam ficando em casa por não ter espaços e eventos públicos de esportes e 

lazer. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

  

 É importante que nós profissionais do lazer sejamos criativos, para que 

possamos sempre propor algo de novo e que desperte diversão, vertigem, 

fantasia e competição (competição pessoal, de superar limites) nas pessoas 

com que iremos trabalhar. 

De acordo com Pereira (2006) e Kishimoto (1996), os jogos tradicionais 

infantis aparecem na memória dos moradores de São Paulo por exemplo, entre 

1900 e 1940, apresentando um ritmo de vida bastante tranqüilo, preenchido por 

inúmeras atividades realizadas na rua. As crianças de níveis econômicos 

privilegiados e principalmente meninas não tinham permissão para brincar na 

rua, considerado espaço perigos. Brincadeiras de rua pertenciam ao mundo 

das crianças pobres, filhas de operários, consideradas miseráveis, 

maltrapilhas. Meninos de família mais abastadas eram proibidos de sair às ruas 

e suas brincadeiras restringiam-se ao espaço doméstico, nos quintais e clubes 

(KISHIMOTO, 1993). 
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Atualmente, estas tradições estão sendo esquecidas, pois brincadeiras e 

jogos tradicionais estão sendo substituídas pela televisão, pelos brinquedos 

industrializados, e mais recentemente, pelas possibilidades abertas pelo mundo 

da informática, estas ainda restritas a determinadas camadas da população. 

Na área da Educação Física,concepção da cultura corporal amplia a 

contribuição para o pleno exercício da cidadania. Além disso adota uma 

perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o 

desenvolvimento da autonomia, cooperação a participação social e a afirmação 

de valores e princípios democráticos. O trabalho de Educação Física abre 

espaço para que se aprofundem discussões importantes sobre aspectos éticos 

e sociais (BRASIL, 1997). 

Segundo Stigger (2003) As políticas públicas para esportes e lazer, 

teriam um melhor desempenho se investissem na formação dos profissionais e 

investissem em espaços públicos, com isso a população criaria uma nova 

concepção de lazer e poderia encarar o lazer como um veículo de bem-estar, 

sendo assim, as pessoas seriam educadas para o lazer (Marcellino 2007). 

Ao meu ver o lazer esta virando uma indústria intelectual e prática; intelectual 

por dispor atualmente de várias pesquisas que contribuem para o 

desenvolvimento e crescimento do lazer e pratica por atrair pessoas com 

diversas culturas e referências que se unem para mostrar as diversas 

possibilidades de lazer. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mas para isso é necessário que haja investimento  para qualificar 

pessoas nessa área de gestão de esportes e lazer, além investimento para 

criar e/ou reparar lugares públicos, essa iniciativa pode mudar a visão de lazer 

e atrair mais pessoas para as praticas esportivas e de lazer. 
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AS DIMENSÕES HISTÓRICO-SOCIAIS DO TRABALHO E DO TEMPO LIVRE 

DA CLASSE TRABALHADORA EM MARINGÁ PR: APROXIMAÇÕES COM 

A OBRA “A IDEOLOGIA ALEMÃ” DE MARX E ENGELS. 

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira (UEM/PR) 
 Profa. Bárbara Cristina Pupio 

 Profa. Paula Souza da Silveira 
Profa. Thaís Godoy de Souza 
 Profa. Juliana Vieira Marques 

Profa. Erica Fernanda Lopes 
 

INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa, produzida pelo Grupo MARXLUTTE – Grupo de estudos 

e pesquisas marxistas sobre lúdico, trabalho e tempo “livre” do DEF/UEM, 

consistiu na análise das relações entre trabalho e tempo “livre” (do trabalho) na 

sua imbricação direta com a compreensão sobre o modo de produção e 

reprodução humana, na lógica da produção do capital, cujas análises foram 

fundamentadas, principalmente, pela obra „A Ideologia Alemã‟ de Karl Marx e 

Friedrich Engels, diante dos sujeitos trabalhadores que tiveram ou tem relações 

com movimentos e lutas sindicais.  

A obra „A ideologia Alemã‟ de Marx e Engels, conforme Konder (2007)2, 

“[...] desenvolve uma conexão rigorosa entre os conceitos fundamentais do 

materialismo histórico e dialético [...] Marx e Engels nos lembram que somos 

nós os sujeitos da práxis, da atividade que transforma a si mesma”. É pela 

práxis, portanto, que o ser social transforma o mundo e se transforma 

(KONDER, 2007)3.  

Assim, a partir da obra de Marx e Engels, avançamos na compreensão 

sobre o usufruto do tempo “livre” pela classe trabalhadora e, já de início, se faz 

necessário articular o tempo “livre” ao trabalho, pois é nesse último que o 

homem consegue garantir sua sobrevivência. Conforme Emir Sader4, o 

problema do trabalho, no capitalismo, não está apenas nos desempregados ou 

subempregados, mas, também, nos sujeitos que estão empregados, “[...] dado 

que se trabalha sempre mais e em condições mais precárias, sem proteção, 

com menores salários sociais absolutos e relativos para o trabalho individual e 

                                                             
2
 KONDER, Leandro. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 

2007. Orelha do livro. 
3
 KONDER, Leandro. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 

2007. Orelha do livro. 
4
Apresentação da obra “A Ideologia Alemã” (MARX e ENGELS, 2007). 
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com altos níveis de mobilidade e intermitência”5 (SADER in MARX e ENGELS, 

2007, p. 23).  

Assim, as ações humanas, ou seja, a condição material da existência, 

ao estar subsumida pelo trabalho alienado6, termina por ser, também, alienada, 

pois suas funções são voltadas ao próprio fortalecimento do capital, gerada 

pelo trabalho e que, por sua vez, é originada pela troca da própria vida humana 

por cada vez mais, força de trabalho explorada (OLIVEIRA, 2005). 

A partir dessas constatações, não podemos deixar de analisar o tempo-

livre-do-trabalho, como um dos meios de subsistência, que atende a 

manutenção do modo capitalista de produção, pois visa primordialmente à 

formação, criação e o desenvolvimento de seres humanos mais aptos a 

produzirem, cada vez mais valores de troca por meio da produção de valores 

de uso visando reduzir o valor das mercadorias (MARX, 1996). Por intermédio 

do processo de alienação que o modo capitalista de produção engendra na 

atual sociedade, o tempo-livre-do-trabalho, expressado na sua forma de 

consumo pelo lazer, assume a forma de mercadoria para fugir da realidade que 

o mundo do trabalho impõe. A relação entre o trabalho e a ocupação desse 

tempo “livre”7 pelos sujeitos sociais se faz pertinente à medida que 

identificamos neles os elementos ideológicos de controle e dominação social.  

Conforme tais questões a pesquisa foi centrada na formulação de uma 

questão de partida que foi:Qual a relação entre as manifestações da classe 

trabalhadora durante o tempo “livre” e o modo de produção da existência 

humana? 

Para avançar, em primeiro lugar se faz necessário encontrar e 

compreender um método consistente e coerente de investigação para que não 

fiquemos nas ilusões e fantasmas construídos pela racionalidade e imaginação. 

Para isso, buscamos na Ideologia Alemã e no marxismo, a base necessária 

para romper o conhecimento hegemônico a respeito do lazer, do tempo “livre” e 

da relação com o trabalho na sociedade capitalista. 

                                                             
5
 Para maior clareza sobre o assunto, indico a leitura da apresentação da obra de Marx e Engels, „A 

Ideologia Alemã‟, São Paulo: Boitempo, 2007, escrita por Emir Sader. 
6
Para compreensão sobre o trabalho alienado, consultar: MARX, K. O trabalho alienado. Manuscritos 

econômico-filosóficos. Lisboa: Edições 70, 1964. 
7
 As aspas serão utilizadas no trabalho, para contemplar a limitação do e no tempo após o trabalho como 

um tempo de não liberdade (tempo de consumo, de reequilíbrio, descanso, etc.), embora o termo tempo 
“livre” apareça, com o sentido de liberdade. O que constatamos é que todo tempo dito “livre” é “livre” do 
trabalho e, não, tempo efetivo de liberdade humana. 
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Nesse sentido, entrevistamos oito sujeitos selecionados por meio da 

técnica da „bola de neve‟8, no qual um sujeito indica outros e, assim por diante 

e, também, pela aproximação dos mesmos com os temas/categorias desta 

pesquisa. As características comuns desses sujeitos ocorre no fato de fazerem 

parte de algum movimento sindical ou de lutas voltadas à defesa dos direitos 

da classe trabalhadora. Embora, nessa condição, uns lutam somente por 

melhoria das condição de trabalho (falsa consciência de classe) e, não, à luta 

em defesa da classe para si (verdadeira consciência de classe)9, porém, todos 

os sujeitos apresentam algum grau de inconformismo e resistência às 

opressões geradas no âmbito do trabalho assalariado.  

 Assim, os sujeitos desta pesquisa se caracterizam, não como 

trabalhadores da indústria, mas como classe genérica, subsumidos pela 

produção de capital, necessitando trocar sua vida diária pela venda da sua 

força de trabalho, mas não se defrontam com a produção da mais valia 

absoluta, mas com a produção da mais valia relativa, conforme explica Marx 

(1996)10. 

 

1. A formação da consciência no modo de produção capitalista: análises 

iniciais 

De acordo com Nery (2010, p. 02), no decorrer do século XX, o trabalho 

passou por “[...] profundas transformações a partir das reestruturações do 

sistema capitalista. Essas mudanças ocorreram em todas as instâncias do 

trabalho, desde os processos de produção até a flexibilização dos direitos 

trabalhistas”. Nesse sentido, o enfraquecimento dos sindicatos (principalmente 

da Central Única dos Trabalhadores - CUT), no Brasil, mediante o processo de 

reestruturação produtiva (TUMOLO 2008, NERY, 2010), é, também, 

encontrada nos sindicatos de Maringá, pois, velados ou não, conforme as falas 

                                                             
8
 Conforme Baldin e Munhóz (2011, p. 50), “essa técnica é uma forma de amostra não probabilística 

utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes 
que por sua vez indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o  objetivo 
proposto (o “ponto de saturação”).” 
9
 “Entre o „falso‟ e o „verdadeiro‟ não há uma relação de exterioridade, pois o método dialético é monista e 

não dualista: o „verdadeiro‟, em última instancia é a totalidade que se movimenta através de suas próprias 
contradições internas” (FREDERICO, 1978, p. 28). 
10

 Para conhecimento e aprofundamento sobre a mais valia indicamos a leitura da obra de Marx. K. O 
Capital – crítica da economia política. Vol I, Tomo I. São Paulo: Editora Nova cultural, 1996, cap. IV, 
seção III (mais valia absoluta) ecap. IX, Secção IV (mais valia relativa). 
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dos sujeitos, os sindicatos estão controlados direta, indiretamente e 

invisivelmente pelos empresários dos setores envolvidos.  

Colaborando com essas contradições que apontam a ambiguidade da 

representação sindical, Meksenas (2002) afirma que “o conceito de 

movimentos sociais possui dimensão histórica inerente ao capitalismo” (p. 141) 

e mesmo assim, nessa lógica, a noção de movimentos sociais aparece como 

uma das diversas formas de participação do proletariado na sua emancipação 

social” (IDEM, p. 142) e ainda, a organização desses movimentos, tanto pode 

ser no tempo de trabalho, como fora dele, ou seja, no tempo-”livre”-do-trabalho.  

 Partindo deste entendimento, essa investigação se apropria da 

compreensão de “trabalhadores” ou “proletários” em Marx (2006), a fim de 

unificar todos pertencentes à classe, para assim, analisar a realidade concreta 

dos sujeitos Maringaenses e a formação da consciência de si e para si, 

sujeitos-objetos do estudo.   

Trazendo a questão para a formação da classe trabalhadora, Frederico 

(1978), aponta a existência de diversos tipos de consciência de classe, 

formadas a partir da situação de classe. Para o autor, “a consciência de classe 

da burguesia está condenada a viver as limitações objetivas da produção 

capitalista” (p. 25), pois a existência do capital pela existência da propriedade 

privada e sua possibilidade de revolucionar constantemente a sociedade, 

aparecem para a burguesia, como “[...] contradição insolúvel que se projeta em 

sua consciência” (IDEM). 

Entretanto, na fala de alguns sujeitos, além da distância com a falsa 

consciência de classe, há, também, compreensões duvidosas sobre a 

formação das classes antagônicas entre burguesia e proletariado, assim como 

no cansaço em lutar de forma desorganizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em relação às manifestações fora do trabalho, conforme os sujeitos 

entrevistados caracterizaram-se com variedade de interesses e que, desta 

forma, não explica, no plano aparente, a relação entre esse tempo e a 

consciência de classe. Porém, quando realizamos a abstração desses atos 

negando a aparência (MARX e ENGELS, 2003), é que conseguimos 

aprofundar a explicação e compreensão das articulações dessas categorias 
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analíticas: formação da consciência de classe, consciência de classe, trabalho 

e tempo “livre”. 

Pudemos constatar que poucas falas dos sujeitos apontaram a 

indissociabilidade entre a utilização de um tempo “livre” para descanso e 

compensação/reequilíbrio das agruras produzidas pelo trabalho alienado e um 

tempo “livre” voltado a formação humana seja para si ou para ampliar a luta de 

classe. Porém, na aparência das respostas, a diversidade de utilização e 

usufruto do tempo “livre” não nos permite afirmar que a utilização desse tempo 

esteja distante ou próxima das condições de luta ou de conformação. Para 

isso, será necessário articular às condições materiais de formação da 

consciência que se dá pelas condições materiais do modo de produção e 

reprodução humana: o trabalho na sociedade capitalista e a instituição que a 

regula que é o Estado burguês. 

Das várias coisidades produzidas pelo homem, analisamos duas delas 

que se encontram no âmbito do trabalho (assalariado) e do lazer/tempo “livre” 

(tempo-de-não-trabalho). Quando os sujeitos expressavam a compreensão 

sobre o trabalho, raramente apontavam a imbricação com o lazer ou o tempo 

“livre”. Geralmente, traziam o entendimento que o lazer funciona como uma 

atividade compensatória (contrária) e sequer apontam o tempo de militância 

como tempo de não trabalho, lazer ou tempo “livre”.  

Finalmente, ao buscar aprofundar as relações que produzem a 

consciência de classe e articula-los com os instrumentos de dominação, Iasi 

(2002) afirma que “[...] a ideologia e as relações sociais de produção formam 

um todo dialético, ou seja, não estabelecem simples relações de 

complementariedade, mas uma união de contrários” (p. 26), ou seja, a aparente 

falta de consciência verdadeira ou de falsa consciência, não explicitam, em si, 

o processo de sua formação, mas sim, o grau dos avanços das forças 

produtivas e das relações de produção. 
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RESUMO 
 
Este trabalho buscouinvestigar as relações entre tempo livre, lazer e trabalho 
do bairro Bela Vista I, em Paiçandu/PR cujos moradores apresentam 
características de trabalhadores precários. A partir de estudos bibliográficose 
observação participante tendo como base o materialismo histórico e dialético, 
constatamos que o consumo lazer como mercadoria ocorre para a reposição 
das energias do trabalhador para o retorno ao trabalho, buscando suprir as 
mazelas causadas pelo mesmo no organismo humano. Assim, observamos 
que os trabalhadores mantém sua condição material sob dependência e 
dominação ideológica dos capitalistas, expressa, principalmente, pelas 
condições em que voltam para casa e pelas atividades que praticam após o 
trabalho. Porém, se faz necessário aprofundar, ainda mais, a pesquisa a fim de 
alcançar, resultados mais consistentes, ou seja, se faz necessário investigar as 
características do trabalho assalariado dos moradores e suas relações com a 
classe patronal. 
 
Palavras-chave: Trabalho, Lazer, Tempo livre. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 Esse estudo, pertinente a fase I da pesquisa, busca analisar a condição 

material dos trabalhadores que residem no bairro Bela Vista I, em 

Paiçandu/PR, região metropolitana de Maringá e, considerado, cidade 

dormitório da mesma. É evidente a relação entre o trabalho e o tempo de não 

trabalho (tempo livre e lazer) no cotidiano dos moradores, cuja relevância 

investigativa iniciou-se nas discussões realizadas na disciplina de Teorias do 

lazer, do terceiro ano em licenciatura plena do curso de Educação Física da 

UEM/PR.  

 Paiçandu-PR é um município fundado em 1948, por iniciativa da 

Companhia de Terras Norte do Paraná que, na época, mantinha sua sede 
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regional em Maringá/PR. Esta empresa incentivou a construção de várias 

glebas na região e, entre essas, surgiu Paiçandu que, inicialmente, foi distrito 

de Maringá-PR e, somente em 19 de novembro de 1960 desmembrou-se e 

tornou-se uma cidade independente. 

O Bairro escolhido, Bela Vista Iapresenta-se como um bairro periférico e 

precário, em relação às condições materiais, tais como o não asfaltamento da 

maioria das ruas, ausência de calçamento para pedestres, ausência de rede de 

esgoto, entre outros fatores como espaços para usufruto do tempo livre e lazer, 

representatividade política, etc. Observamos no bairro grande concentração de 

empresas de cunho privado, como indústrias alimentícias, metalúrgicas, 

vestimentas, entre outras menores, cujas ruas em que situam-se, foram 

asfaltadas pelas mesmas. Porém, as ruas periféricas do bairro são, 

majoritariamente, comerciais. Existem várias casas recém-construídas e em 

boas condições de uso, mas, também,há algumas casas de madeira em más 

condições materiais.    

Com base nessa aparência e contradições, buscamos compreender 

como são as relações estabelecidas entre o lazer e o trabalho, principalmente 

no âmbito da formação para o mercado de trabalho e que, para que tal análise 

não incorra em inconsistências e incoerências, necessitamos de um método e 

teoria articulados e que possa nos dar condições de analisar o contexto social, 

político, econômico e histórico da sociedade na qual estamos inseridos.  

Assim, sobre a metodologia, essa pesquisa se caracteriza, como uma 

pesquisa de campo na qual, para atingirmos nosso objetivorealizamos algumas 

observações (observação participativa) no bairro investigado e, também, 

anotações de nossas análises e contatos exploratórios, numa espécie de diário 

de campo. A partir disso foi possível iniciar algumas reflexões das categorias 

trabalho e lazer no bairro. Ainda, cabe ressaltar que partimos da concepção de 

método elaborada por Andery (p. 17, 1988) na qual afirma que:  

Só se pode entender a produção do conhecimento científico – 
que teve e tem interferência na direção tomada pelo ser 
humano – se forem analisadas as condições concretas que 
condicionaram e condicionam sua produção, sem excluir a 
análise da dinâmica interna da própria ciência. 

Além disso, Andery (p. 14, 1988) afirma que “O método científico é um 

conjunto de concepções sobre o homem, a natureza e o próprio conhecimento, 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a4

3
 

que sustentam um conjunto de regras de ação, de procedimentos, prescritos 

para se construir conhecimento científico”.  Dessa forma, a fundamentação 

teórico-metodológica que utilizaremos para esta pesquisa tem relação direta 

com o modo como analisaremos o objeto de pesquisa, bem como, o caminho 

que percorreremos para ampliar a compreensão da realidade social e busca 

aproximações com o materialismo histórico e dialético. 

Ao partir da realidade social estabelecida fundam-se duas classes 

sociais distintas e antagônicas. Portanto, “Em qualquer sociedade onde 

existam relações que envolvam interesses antagônicos, as ideias refletem 

essas diferenças” (ANDERY, p. 12, 1988). Dessa forma, compreendemos que 

não existe conhecimento neutro e o conhecimento que produzimos aqui busca 

ir de encontro com os interesses da classe trabalhadora. 

Segundo Tonet (2007) é o trabalho que promove o salto ontológico11 

onde o ser humano passa a ser um ser social, sendo cada vez menos 

dependente das determinações biológicas.  

Assim, conforme afirma Tonet e Lessa (p. 17, 2008) “A partir do trabalho, 

o ser humano se faz diferente da natureza, se faz um autêntico ser social, com 

leis de desenvolvimento histórico completamente distintas das leis que regem 

os processos naturais.”  No capítulo cinco do livro primeiro de “O Capital”, Marx 

(1983, p.149) define o que é trabalho: “Antes de tudo, o trabalho é um processo 

entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, por sua própria 

ação, media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza”.Dessa forma, 

ao longo do tempo os homens desenvolveram diversas formas de sociedade, 

que se fundam conforme as relações de produções estabelecidas.  

De acordo com Tonet (2002), a sociedade capitalista é caracterizada por 

conter duas classes sociais fundamentais distintas e antagônicas. Essas 

classes são determinadas pela posse ou não dos meios de produção. Os 

burgueses detêm os meios de produção enquanto os trabalhadores não e, 

portanto, são obrigados a vender sua força de trabalho ao burguês para 

sobreviver, sendo que esta é a única mercadoria (forma assumida no 

capitalismo), que lhes pertence. Ocorre que, ao trocar a força de trabalho (por 

                                                             
11 Ver também TONET, I. Educação contra o capital. Maceió: EDUFAL, 2007. 
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meio de um salário), o capitalista adquire o poder de expropriar e dominar a 

vida toda do trabalhador e daquilo que ele produz, como afirma Tonet (p. 6, 

2002) sobre trabalho na sociedade capitalista, 

[...] nada mais é do que trabalho acumulado privadamente e 
trabalho, em última análise, é sempre dispêndio de energias 
físicas e espirituais de quem o produz. Assim, produzir 
desigualdades sociais não é um defeito da reprodução do 
capital. É um dado essencial da sua natureza. 

Como consequência desse desgaste e processo cotidiano de exploração 

no âmbito do trabalho, segundo Padilha (2003) o trabalhador sente a 

necessidade de, ao sair desse tempo de venda da sua força de trabalho, 

buscar algum sentimento ou sensação que exprima a liberdade ausente no 

âmbito do trabalho, assim como, buscar o descanso e a reposição do desgaste 

ocasionado pela jornada de trabalho.  

Nesse sentido, segundo Silva (2003, p. 185) “O lazer é filho da 

sociedade capitalista e está de certa forma, ligado ao tempo de trabalho, 

sobretudo no (...) preenchimento do tempo liberado com o consumo de 

mercadorias.” O lazer passa a ser então um instrumento utilizado por essa 

sociedade, sendoum tempo em que o trabalhador se encontra fora do trabalho.  

Assim, o lazer aparece para suprir as mazelas do trabalho e para repor 

energias dos trabalhadores. Os capitalistas aproveitam, então, esse momento 

para incentivar o consumo. 

[...] se tomarmos a categoria lazer como consumo da 
sociedade capitalista, produtora e consumidora de mercadorias 
e tendo como premissa as chamadas indústrias do lazer e 
Indústria da Cultura, chegaremos à conclusão de que suas 

mazelas compensatórias, fetichizantes e abstratas são 
oriundas do próprio mundo opressivo e objetivado do trabalho 
(SILVA, 2003, p. 187, grifos do autor). 

 Ainda, segundo o autor, essa felicidade e liberdade que é buscada no 

lazer são totalmente ilusórias, sendo uma ficção de felicidade, pois estão 

envolvidas pela dominação e superficialidade imposta pelo tempo e também 

pelo consumo sem sentido dos produtos da Indústria de lazer e da Indústria da 

Cultura. 

Os primeiros resultados da nossa investigação tem propiciado analisar 

e compreender as duas categorias pertinentes a este estudo: Trabalho e lazer 

na medida em que se faz crucial articular a gênese dessas duas categorias 
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centrais com a necessidade de sobrevivência dos seres humanos que, no 

capitalismo, assumem uma forma de trabalho alienado, bem expressa nas 

condições dos moradores no bairro Bela Vista I. 

A partir de todo o exposto acima, entendemos que o lazer não é 

concebido como um ideal de tempo verdadeiramente livre, 

O lazer, da forma como é concebido hoje, não é mais um ócio, 
um tempo para o exercício da liberdade, da formação cultural e 
crítica e fonte de aprendizagem social para a emancipação dos 
sujeitos, mas um tempo funcional para o consumo permanente 
de mercadorias. Trata-se, na verdade, de um tempo morto pelo 
trabalho morto e sem nenhuma serventia (ibidem) e vazio de 
sentidos (SILVA, 2003, p. 197). 

Como já afirmado anteriormente, a sociedade capitalista submete todas 

as dimensões de atividades do homem à sua lógica, portanto, tende a 

transformar tudo em mercadoria, assim como acontece com o lazer. 

[...] para todos nós, comprar e vender mercadorias é 
igualmente uma experiência cotidiana; a compra e a venda, eis 
aí „a relação mais simples, corriqueira, fundamental, maciça e 
comum, com que nos deparamos mil e uma vezes‟ (NETTO, 
2006, p. 78, grifo do autor). 

O lazer é comprado e vendido cotidianamente sem que se reflita sobre 

essa ação. Na verdade ela é uma relação que é intrinsicamente fundamental 

na sociedade capitalista.  

Na realidade constatada no bairro Bela Vista I, em Paiçandu/PR, 

percebemos que os espaços públicos de lazer são poucos e estão voltados ou 

a aprendizagem de uma profissão (que no caso do CCI podemos constatar a 

profissão de bordadeira) ou estão voltados de esportes/atividade física, 

principalmente caminhadas pelas ruas junto aos carros, pois não há, sequer, 

calçamento para pedestres na maior parte do bairro. Mesmo assim, pudemos 

observar os seguintes equipamentos de lazer: um campo de futebol, uma 

quadra poliesportiva, uma quadra de areia, uma parque infantil (desativado), 

uma A.T.I (Academia da Terceira Idade) e um Centro de Convivência do Idoso 

(C.C.I.).  

No entanto, a utilização de tais equipamentos pelos trabalhadores do 

bairro servem para a ocupação do escasso tempo livre bem como um meio e, 

talvez a única forma de motivá-los a se recuperar dos males que o trabalho 

causa.  



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a4

6
 

Finalmente,concluímos com este estudo que as condições materiais dos 

trabalhadores do bairro Bela Vista I são condições precárias. Podemos verificar 

isso nas condições estruturais do bairro. Os espaços de lazer são todos 

disponibilizados pela prefeitura, e abrangem o atendimento a idosos e o 

incentivo a prática de esportes, com as quadras, a A.T.I. e o C.C.I.Esses 

espaços estão, também, precarizados, porém, são a única opção de lazer 

disponibilizada no bairro. Para uma pesquisa mais aprofundada, precisaremos 

investigar as características do trabalho dos moradores para termos um amplo 

conhecimento das condições em que chegam em suas casas e, então, 

possibilitar análises mais científicas sobre a relação trabalho-lazer nesse bairro. 

Esse movimento será nosso próximo momento investigativo, ou seja, a fase II 

do presente estudo. 
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RESUMO 

O objetivo deste ensaio foi materializar o quanto a disciplina Fragmentos para 

uma Sociologia do Corpo contribuiu e pode contribuir para um estudo sobre as 

viagens de bicicleta a partir de um olhar sociocultural  na área da educação 

física. Como metodologia, fez-se uma revisão bibliográfica tendente às leituras 

sobre a Sociologia do Corpo que, com isso, possibilitou-se um diálogo entre a 

teoria sócio-antropológica e aspectos relacionados a essa manifestação como 

prática contemporânea. A partir do exposto, há a necessidade de mostrar que 

as viagens de bicicleta a partir do olhar da Educação Física estão ricas de 

significados tendentes à busca da bicicleta no período de lazer. 

palavras-chave: Viagem de Bicicleta; Sociologia do Corpo; Educação Física. 

 

INTRODUÇÃO 

 A disciplina “Fragmentos para uma sociologia do corpo” do curso de 

Mestrado em Ciências da Motricidade é de fundamental importância no 

processo de formação acadêmica-científico-cultural para o educador físico, por 

esta proporcionar leituras com conteúdo crítico e humanístico e, ainda, debates 

que proporcionam a refletir e estabelecer um olhar crítico entre o cotidiano e a 

realidade social, bem como alguns de seus percursos históricos. 

Durante o processo de formação acadêmica discutindo sobre questões 

relacionadas à prática do mountain bike, percebi que esses praticantes uma 

vez ao ano, buscam viajar de bicicleta para conhecer outros lugares, surgindo a 

idéia de investigar o tema em questão. Porém, a limitação em compreender a 

bicicleta como prática sócio-cultural em um curso voltado a entender o corpo 

biológico e a performance foi um dos entraves, já que questões interessantes 

relacionadas ao tema foram aprofundadas com as leituras realizadas. Assim, o 

objetivo deste ensaio foi materializar o quanto a disciplina contribuiu e pode 

contribuir para o estudo das viagens de bicicleta como prática sócio-cultural. 

REVISÃO DA LITERATURA 
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Como justificativa para o estudo, percebe-se uma vasta bibliografia nas 

áreas da antropologia, história e sociologia, incidindo diretamente sobre o 

corpo como fenômeno cultural. Dessa forma, procurar-se-á refletirmos neste 

caso, a condição do corpo humano enquanto construção social (RODRIGUES, 

2005).      

Em Os Corpos Na Antropologia de José Carlos Rodrigues (2005), 

percebi que minha incompreensão não era mero produto do meu imaginário. 

Tal fato se torna claro quando o próprio autor menciona no início do texto que a 

antropologia chamada de biológica, enfatizava características hereditárias 

desprezando aspectos sociais e culturais da corporeidade. Como se ainda não 

fosse o suficiente para evidenciar tal dicotomia, o autor afirma que “ainda hoje 

pode soar estranho, tanto em domínio leigo quanto em território científico, que 

uma abordagem sociológica de tais dimensões seja reivindicada” 

(RODRIGUES, 2005). 

A concepção de homem total (Rodrigues, 2005) originalmente descrita 

por Mauss (2003) é um ponto crucial para a antropologia do corpo e para que 

as oposições entre indivíduo/sociedade e orgânico/social, criada pela Escola 

Sociológica Francesa, pudessem ser superadas atingindo uma convivência 

entre elas.  

O autor entende que o ideal seria a interpretação a partir desses três 

olhares: “Sociologia, psicologia, fisiologia, tudo aqui deve misturar-se” 

(RODRIGUES, 2005). Ainda sobre seu ponto de vista, Mauss (2003) enxerga 

que fenômenos relacionados ao corpo não são mais exclusividade das ciências 

biológicas ou da psicologia e que uma visão clara de “homem total” necessita 

de um triplo ponto de vista: fisiológico, psicológico e sociológico (RODRIGUES, 

2005). 

No currículo do curso de Educação Física, encontrei disciplinas desde 

áreas de cunho biológico e outras relacionadas às humanas (sociologia, 

antropologia, psicologia e pedagogia). Embora a maior parte das disciplinas 

estejam vinculadas às ciências biológicas e a pedagogia, a educação física 

propicia uma experiência e conhecimentos ricos em diversidade. Se 

analisarmos e relacionarmos ao olhar de Mauss, veremos um curso que 

oferece em maior ou menor grau, subsídios para se atingir o tríplice ponto de 
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vista – fisiológico, psicológico e sociológico, necessários para visualizar o 

homem em sua totalidade. 

Outro autor que compartilha desta ótica é Levi-Strauss (1999) que nos 

fala da “propriedade indutora da eficácia simbólica", podendo se entender 

dessa forma, a totalidade através de diferentes níveis do vivente como: 

processos orgânicos, psiquismo inconsciente e pensamento refletido. Essa 

propriedade para o autor seria uma harmonia do paralelismo entre mito e 

operações realizadas durante este processo, ou seja, o corpo é guiado por seu 

inconsciente à cura da enfermidade fisiológica.  

O interessante em relação a essa eficácia seria a forma com a qual ela 

pode se relacionar com as viagens de bicicleta, não como processo de cura, 

mas sim na indução ao desafio de se chegar ao lugar para onde se está 

pedalando. Outro ponto é a manipulação do ato de pedalar como símbolo, ora 

uma manipulação de ideias, ora uma manipulação de órgãos, sendo condição 

ao corpo que pedala. 

Marcel Mauss (2003), em seu clássico texto sobre “as técnicas 

corporais”, nos diz que o corpo é o primeiro e mais natural instrumento do ser 

humano. As técnicas utilizadas para caminhar, correr e nadar são alguns 

exemplos de atividades nas quais o homem prescinde de instrumentos que não 

sejam o seu próprio corpo.  

Com a obra de Mauss ficou evidente que as técnicas do corpo são 

produzidas socialmente, ou seja, são aprendidas a partir de processos 

educativos que perpassam a história da humanidade. Isso nos inspira a pensar 

sobre os usos do corpo que a relação dos sujeitos com os mais diversos tipos 

de bicicletas possibilita.  

No caso das atividades ciclísticas, a técnica não pode acontecer sem a 

existência deste instrumento, extremamente rico em significados, a bicicleta. 

Tomada como um instrumento, a bicicleta torna-se uma extensão do corpo 

humano. Conforma-se como uma espécie de prótese do corpo humano, que o 

permite deslizar sobre as mais diversas superfícies provocando uma relação 

bastante singular entre o ciclista e o ambiente.  

Ocorre, assim, toda uma adaptação do corpo à bicicleta, mesmo que 

esta seja desenvolvida para adaptar-se ao corpo humano. Desta forma, o 
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aparelho exerce um papel de intermédio entre o corpo e o ambiente, que não é 

vivenciado da mesma maneira quando se trata da locomoção de pedestres. 

 Do ponto de vista mecânico, a bicicleta possibilita ajustes e regulagens 

para melhorar a relação com o corpo humano, porém a disposição corporal em 

relação à bicicleta não pode ser analisada de um ponto de vista meramente 

funcional. Não são simplesmente as dimensões físicas do sujeito que 

determinam a escolha do tamanho e do tipo de bicicleta, mas sim a relação 

simbólica que o indivíduo traça com este aparelho (VELOZO, 2010). 

A partir de um olhar desatento sobre o “mundo em disparada” 

contemporâneo, a bicicleta pareça perdida em meio aos carros, motocicletas, e 

aviões, escondida em meio aos valores do supersônico, do urgente e do 

instantâneo. Numa análise mais detalhada, contudo, podemos relativizar essa 

afirmação. A diversidade de usos aplicados à bicicleta (passeios, corridas, 

transporte, deslocamentos rápidos, viagens, etc.) e a imensa quantidade de 

pessoas que dela se utilizam contribuem para sua presença marcante no 

mundo (SCHETINO, 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas cidades brasileiras vêm apresentando crescente uso da  bicicleta 

como meio de transporte para o trabalho e para o estudo, além das  atividades 

de lazer. Entretanto, tais usos necessitam de tratamentos adequados, além de 

exigirem políticas públicas específicas, diante do papel que a bicicleta 

desempenha nos deslocamentos urbanos de milhões de pessoas. 

A bicicleta, base da invenção do automóvel, vai contra a maré da “tal 

modernidade” que o carro trouxe. Ela é muito moderna por sinal, porém, não 

gasta combustível que é a dependência do motor a combustão. O motor dela é 

a própria energia do corpo do indivíduo, aquele que está escondido dentro 

dessa carapaça que o isola da realidade e o aconchega dentro de sua casa 

móvel.  

O indivíduo sem utilizar o seu corpo esquece-o e o renega onde o seu 

trabalho é apenas mental e não mais físico. Em que período da história o 

homem se convenceu disso? Se ao invés disso, relembrarmos desse detalhe, 
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do corpo que percebe, será que o transporte com a bicicleta como hábitus 

cotidiano, o fará lembrar novamente desse corpo? 

Quando dizemos que o indivíduo produz uma subjetividade em cima de 

sua bicicleta, é o encontro de sua experiência da função simbólica com o ato 

motor de pedalar e, ao mesmo tempo, todo o ambiente ao seu redor, uma 

explosão de sentidos. E se for dentro uma cidade? Carros, pessoas, 

caminhões, ônibus, enfim, barulho por toda a volta. Como se produz esse 

andar de bicicleta no meio de todos estes estímulos como aprendizado? 

 Este aprendizado para com a bicicleta é a adequação da sociedade 

como um todo a um estilo de vida saudável como cultura do corpo para a 

população. Não adianta incentivar o seu uso, mas se as condições na realidade 

não são satisfatórias; precisa preparar o terreno para depois jogar a semente. 
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RESUMO 

A AIDS surgiu há três décadas como uma doença incurável e mortal, o que 

gerou muito medo e pânico, além é claro do preconceito junto aos indivíduos 

portadores do vírus causador da doença (HIV). O avanço da medicina fez com 

que surgissem medicamentos capazes de atenuar a replicação do vírus e 

assim foi possível ter um aumento significativo na sobrevida desses indivíduos, 

além da melhora na qualidade de vida dos mesmos. Porém, isso não fez com 

que o preconceito com as pessoas que vivem com o vírus acabasse e a 

situação com relação a esse aspecto ficou inalterada. O TrilhHIVia tem como 

objetivo principal trazer até as crianças um conhecimento sobre a doença no 

contexto geral e conscientizar as mesmas sobre a importância de se respeitar 

os indivíduos portadores da doença, utilizando para isso perguntas, respostas e 

figuras. 

Palavras chave: AIDS, preconceito, brinquedo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, (AIDS, do inglês) é uma 

doença que é originada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Esse 

vírus ataca diretamente as células de defesa do organismo, mais precisamente 

os linfócitos T-CD4 e em decorrência da diminuição dessas células no 

organismo, os indivíduos infectados acabam tendo seu sistema imunológico 

deficiente e incapaz de defender-se adequadamente do ataque de micro-

organismos invasores, ficando vulneráveis as chamadas doenças oportunistas. 

As formas de transmissão e contágio mais conhecidas são a transfusão de 

sangue e hemoderivados, contato com material pérfuro-cortante contaminado, 

relações sexuais e transmissão vertical (da mãe para o filho por meio do parto 

ou amamentação) (BRASIL, apud CAMARGO e CAPITÃO 2009). 
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Desde os primeiros casos notificados oficialmente em junho de 1981, 

segundo Gir et al apud Camargo e Capitão (2009), a doença era considerada 

mortal, porém a ciência foi à luta no combate contra a doença e foi a partir de 

1996 que foi proposta a associação ou combinação de drogas anti-retrovirais, o 

chamado “coquetel”, um importante fator para uma mudança qualitativa na 

epidemia da AIDS. Foi essa terapia medicamentosa que proporcionou 

condições para que ela passasse a ser considerada uma doença crônica e não 

mais uma sentença de morte. A partir de então, com a distribuição gratuita dos 

medicamentos ARV´s para todos os indivíduos que necessitam do tratamento 

houve um aumento na sobrevida e uma melhora na qualidade de vida das 

pessoas vivendo com o HIV (Gir et al., 2005 apud CAMARGO e CAPITÃO, 

2009). 

Mesmo com a introdução da terapia medicamentosa acessível a todos 

pacientes portadores da doença, os problemas não foram todos solucionados. 

Os aspectos sociais do paciente com HIV/AIDS estão fortemente vinculados às 

respostas sociais ao HIV e à maneira como elas foram sendo construídas na 

sociedade. A noção de AIDS como uma “doença do outro” acabou promovendo 

socialmente a eleição de culpados, que em função da ameaça que 

representavam para a maioria inocente foram sendo estigmatizados e 

colocados numa situação de isolamento social, em espaços de exclusão 

(CARNEIRO; DANIEL e PARKER apud CAMARGO e CAPITÃO, 2009). 

Segundo Mann apud Faria et al (2006), existe três fases para a epidemia 

de AIDS em qualquer comunidade. A primeira fase é a epidemia da infecção 

por HIV; a segunda é a epidemia de AIDS propriamente dita; e a terceira fase é 

a epidemia das respostas sociais, culturais, econômicas e políticas à AIDS, que 

são reações que se caracterizam por altos níveis de estigma, discriminação e 

negação, que, por sua vez, são fenômenos tão ou mais devastadores do que a 

própria doença. A relação AIDS - discriminação se dá por diversos fatores, 

entre os quais destacamos o fato que, desde o seu surgimento, a AIDS esteve 

associada a comportamentos que já eram discriminados socialmente, como por 

exemplo, sexo entre homens ou o uso de drogas injetáveis.  Adicionalmente, 

temos também as crenças religiosas e morais que levam as pessoas a 
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acreditarem que o HIV/AIDS é o resultado de faltas morais que merecem ser 

punidas severamente. 

As consequências da estigmatização são várias. Dentre elas podemos 

citar o afastamento das pessoas com HIV/AIDS do convívio social, levando-as 

à „morte social‟, isso porque a pessoa não se sente parte da sociedade devido 

à falta de acesso aos serviços de apoio (Daniel & Parker, apud Faria et al 

(2006)). Em muitos casos, o estigma atinge à família e aos amigos da pessoa, 

ocasionando o que pode se denominar de „vírus ideológico‟, que é tão ou mais 

poderoso que o „vírus biológico‟. 

Dentro desse contexto, a respeito da discriminação contra os pacientes 

HIV, a construção de um brinquedo que aborde esse tema, vai ser uma 

ferramenta que pode a ajudar a combater esse problema junto às crianças. 

Jogar/brincar, na concepção de Neto apud Cordeiro (2006) é uma das formas 

mais comuns de comportamento durante a infância, tornando-se uma área de 

grande atração e interesse para os investigadores no domínio do 

desenvolvimento humano, educação, saúde e intervenção social. Assim, a 

criança ao entrar em contato com esse tema, poderá adquirir novos 

conhecimentos e crescer tendo uma visão diferente a respeito do HIV/AIDS. 

Na perspectiva da psicologia sócio-histórica de Vygotsky apud Cordeiro 

(2006), o jogo aparece como facilitador do desenvolvimento, imaginação e 

criatividade. Brincando, a criança aprende através de seus processos 

interativos, recriando a realidade. Imagina situações diversas, representa 

papéis do cotidiano, as regras e seus conteúdos. 

 

METODOLOGIA 

Em um tabuleiro de madeira 58cmx40cm encapado com papel cartão, 

papel laminado e papel seda, estão dispostas nove etapas que devem ser 

percorridas pelas crianças (sendo possível jogar-se com no máximo duas 

crianças). Cada etapa corresponde a uma pergunta ao tema HIV/AIDS, com as 

figuras das respostas coladas no tabuleiro, sendo que as respostas verdadeiras 

possuem um imã colado atrás. 

 A criança ao iniciar o jogo receberá um pequeno imã e será questionada 

sobre cada pergunta, sendo que cada uma apresenta mais de uma opção de 
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resposta, e uma delas é a correta.  Caso a criança fixe o imã que fixará o imã 

na resposta correta, ela ganha essa etapa e percorre para a etapa seguinte, 

caso contrário passará a vez para o colega e se essa acertar a resposta 

continuará a percorrer a etapa.  

Em cada resposta, o educador questionará à criança o porquê ela 

escolheu aquela resposta e após isso argumentará com ela a respeito da 

questão. Além disso, ao acertar a questão, a criança receberá uma figura, que 

contém um desenho referente a uma pessoa cuidando de sua saúde; ganhará 

o jogo, a criança que obter mais figuras no final do jogo. Ao terminar de brincar, 

o educador reunirá todos os desenhos e questionará à criança o que ela vê em 

cada figura e o que ela acha que tem a ver as mesmas com a HIV/AIDS. O 

intuito é mostrar à criança que seguindo algumas recomendações e hábitos de 

vida, é possível hoje viver normal com a doença. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As intervenções com o brinquedo aconteceram na Escola Municipal 

Ayres Aniceto de Andrade, localizada no bairro Jardim Esperança na cidade de 

Sarandi no estado do Paraná, juntamente com outros acadêmicos do 3º ano de 

educação física e com as coordenadoras do Projeto Brincadeiras da UEM, que 

ocorre todos os sábados nesse local. As crianças presentes no evento em sua 

maioria aparentavam ser bastante carentes financeiramente, porém nos 

receberam muito bem. 

O brinquedo foi colocado em um canto do pátio e duas colegas 

auxiliaram nas anotações das intervenções, sendo que foi surpreendente a 

recepção das crianças com o brinquedo, pois pelo fato de ele não ser 

esteticamente muito atraente, não despertaria atenção das crianças e pelo 

contrário, elas se mostraram muito receptivas e quiseram brincar com o 

mesmo. Um dos diferenciais do brinquedo pode ter sido o uso do imã, que fez 

com que as criança se interessassem mais. 

Na literatura, a escola vem com papel fundamental para se trabalhar o 

tema HIV/AIDS e ela é um espaço de extrema importância no combate da 

AIDS, pois, afinal, afirma Loureiro e Loureiro (2005), trata-se de um local no 

quais os alunos passam uma boa parte de seu tempo e, em geral, eles sentem 
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prazer em estar na escola, seja pela relação de amizade com professores e 

colegas, seja pelos conteúdos que esperam e acreditam receber. O professor 

como mediador e transmissor de conteúdos pode fornecer informações básicas 

sobre como anda a epidemia da AIDS no mundo, no Brasil e na região em que 

vive, e também sobre os métodos de prevenção e os meios de contaminação 

dessa doença. 

Porém alguns problemas são encontrados para trabalhar esse assunto e 

Loureiro e Loureiro (2005) acreditam que são poucos os professores que vêm 

trabalhando em sala a sexualidade, ficando o tema em segundo plano, quando 

não é deixado de lado completamente. Aí entra o papel do professor de 

Educação Física, pois o fato de ter estudado em sua graduação conteúdos da 

área de saúde, dá maiores condições para esse profissional orientar seus 

alunos a respeito do HIV/AIDS, utilizando-se de uma abordagem mais 

científica, ao contrário do que poderia acontecer se ele recorresse ao senso 

comum ou a dogmas e crenças religiosas que mais confundem e 

desinteressam seus alunos do que informam, ajudando na prevenção, 

conhecimento da doença e consequentemente respeito aos portadores da 

mesma. 

 

CONCLUSÃO 

Um dos aspectos importantes que foram observados é que esse 

brinquedo deve ser aplicado para crianças no mínimo com onze anos, pois ele 

trata de assuntos que são mais explorados no início da adolescência na escola 

como sexo, vírus, entre outros. Vale destacar também que pelas observações, 

pode-se verificar que as crianças entenderam como devem se portar na 

sociedade diante de pessoas que convivem com HIV, e que esses devem se 

tratados igualmente como qualquer outra pessoa. 

Embasado na literatura, conclui-se que esse brinquedo pode ter bons 

resultados junto às crianças, sendo esses mais efetivos a partir dos onze anos, 

porém foi visto através de outras pesquisas realizadas, que crianças abaixo 

dessa idade podem aprender com o brinquedo, desde que a intervenção seja 

realizada por etapas.  
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ANÁLISE DA MAIS-VALIA NUM BRINQUEDO DE PRAÇA: UMA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA CRÍTICA PARA O PROFISSIONAL DO LAZER 

 

Vitor Hugo Marani 
Brenda Zarelli Gatti 

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá/PR 

 

RESUMO 

 
Esse estudo teve como objetivo a produção de um brinquedo de praça temático 
concomitante a uma proposta pedagógica crítica por meio da discussão da 
mais valia por meio do brincar. A metodologia consistiu em estudos e análises 
de textos marxistas sobre as categorias tempo livre, trabalho, mais-valia, 
brinquedo, equipamentos de lazer e espaços públicos para posterior 
construção de uma maquete que representasse o brinquedo em tamanho real 
com as regras voltadas à produção da mais-valia pelo trabalhador assalariado. 
Consideramos a proposta possível de ser aplicada, desde que haja um 
educador ou profissional do lazer comprometido com as questões que 
envolvem a luta de classe na sociedade capitalista. 
 
Palavras-chave: Brinquedo de praça; Mais-valia absoluta; Recreação. 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Uma das fortes características do século XXI é a não utilização apropriada 

dos espaços urbanos, tendo como motivo principal a decadência político-social 

das formas urbanas de sociabilização. Nas cidades contemporâneas, o espaço 

urbano é entendido como um trajeto de um ponto a outro, se tornando um 

ambiente de segregação da população devido à intensa necessidade de 

aproveitamento do tempo.Este aspecto é decorrente da vida conturbada da 

maioria dos trabalhadores assalariados que são obrigados a venderem sua 

força de trabalho, deixando suas casas todos os dias em busca da 

sobrevivência onde todo e qualquer tempo, só é fruído, se for transformado em 

alguma possibilidade de ganho financeiro.  

Para minimizar o processo de desapropriação dos espaços 

públicos,principalmente, àqueles destinados ao lazer, são necessárias política 

sociais que incentivem o convívio pela população nesses espaços.Porém, para 

que isso ocorra, é necessário alterar a jornada de trabalho, reduzindo-a, para 

que um tempo fora do trabalho seja utilizado nesses espaços e isso é um 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a5

9
 

processo extremamente complexo partindo do pressuposto que a manutenção 

da jornada de trabalho reflete o modo de produção humana instituído na 

sociedade por meio da extração da mais valia absoluta no âmbito do trabalho 

assalariado.  

Assim, no modo de produção capitalista, o processo citado anteriormente 

se torna árduo, tendo em vista a exploração da classe proletariada que possui 

tempo apenas para trabalhar, comer e descansar, gerando um ciclo vicioso, 

levando em consideração que as tarefas realizadas fora do trabalho são 

efetivadas para a recuperação vital única e exclusivamente para a reprodução 

do capital. 

Com isso, talvez seja possível considerar que a forma como o espaço 

público venha a ser utilizado não pode ser estranhoaos sujeitos e, assim, 

estimule a frequência e usufruto efetivo. É possível ressaltar a necessidade de 

equipamentos de lazer que façam parte do cotidiano da classe majoritáriae, 

ainda busque contribuir com o conhecimento da realidade nos mais variados 

temas, abordando assuntos constituintes docotidiano dos trabalhadores 

assalariados. 

Levando em consideração que o espaço urbano, mesmo dentro da lógica 

do capital pode ser emancipatório com base nas contradições gigantescas 

produzidas cotidianamente pela lógica societal, é possível pensar em espaços 

para práticas sociais de resistência.  

Por entendermos essa possibilidade é que esse trabalho busca possibilitar 

a produção de um brinquedo de praça temático e crítico, com caráter contra 

hegemônico, e que busque explicitar ações de contestação social e exposição 

das contradições do modo de produção vigente. A proposta idealizada durante 

o processo de formação em licenciatura plena - Educação Física, apresenta 

fins educativos e busca inserir o sujeito brincante em temas que permeiam sua 

realidade. A forma como as relações humanas são determinadas, contempla, 

de acordo com Oliveira (2008) tanto o conformismo como a luta contra a 

opressão e é a partir dessa contradição vivenciada pelos homens que se faz 

necessário alcançar uma consciência revolucionária construída a partir da        

realidade do cotidiano para avançar à consciência de classe em si e para si. 

Para a utilização desse brinquedo de praça crítico é imprescindível a 

intervenção de um educador que tenha conhecimento sobre o tema abordado 
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pelo brinquedo, sendo este a fonte transmissora do conhecimento e que media 

a relação entre o sujeito brincante, o tema e o brinquedo em si.  

Como metodologia para essa proposta, inicialmente, vários textos 

marxistas foram estudados e analisados para que pudéssemos fundamentar as 

ações que avançaram nossos propósitos. Em seguida, iniciamos a elaboração 

da estrutura do brinquedo de praça, por meio da construção de uma maquete 

que representasse a discussão do tema por meio das regras e da estrutura do 

mesmo. Posteriormente o tema, as regras e a própria proposta foi apresentada 

para uma banca examinadora de professores do ensino superior, da área do 

lazer e da recreação para que, após as arguições pudéssemos avançar tanto o 

aprofundamento teórico como a alteração das regras para o trato consistente e 

coerente do tema projetado. Então, com essas fases superadas, pudemos 

finalizar, mas ressaltando que o brinquedo em tamanho real não foi construído, 

pois se trata de uma proposta pedagógica crítica e da construção de um 

brinquedo de praça crítico e inédito. 

 

2. A PROPOSTA DO BRINQUEDO DE PRAÇA E AS POSSIBILIDADES 

PEDAGÓGICAS 

 

Sob a necessidade premente de alterar o modo de produção por meio de 

uma revolução política, cultural, social e histórica, a utilização do brincar tem o 

intuito de facilitar as discussões sobre as questões a serem resolvidas que o 

brinquedo apresenta, haja vista que o brinquedo de praça com cunho crítico, 

não tem como finalidade apenas a diversão, mas usa dela para inserir o sujeito 

brincante numa situação/discussão mais próxima da sua condição material. 

 A partir do modo de produção capitalista, é possível observar um 

trabalhador que cada vez mais é explorado para que o burguês consiga 

alcançar a produção da mais-valia. Dessa forma, dentro das fabricas são 

encontrados trabalhadores que não possuem conhecimento em torno das 

relações em que seu trabalho ocorre, justamente por seguir a lógica imposta 

pelo capital: um ser alienado, que não reconhece aos outros, a sociedade e a si 

mesmo; que sabe apenas ler, escrever e contar minimante, fazendo aquilo que 

lhe é suficiente para o trabalho (SMITH, 1983). 
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 É possível constatar que as relações humanas estão cada vez mais 

distantes, bem como as relações com o espaço urbano em que o homem vive, 

servindo apenas como um trajeto das casas para to espaço “trabalho”. E então, 

de acordo com Silva e Lay (2011) Assim, espaços destinados a encontros de 

pessoas, como bares, praças e parques vão perdendo seus sentidos, perdendo 

o sentido da sociabilização(IDEM). 

Assim, com essa proposta, esperamos contribuir para a apropriação das 

praças públicas com o intuito de tornar esses espaços locais que possibilitem 

além da socialização, tenha caráter educativo, servindo como ponte de 

encontro e uma maneira inicial de tornar as discussões realizadas pelos 

sujeitos brincantes e o professor presentes no cotidiano da comunidade. 

Portanto, o brinquedo intitulado “Brincando de produzir Mais-valia por 

meio de um brinquedo de praça” fomenta discussões em torno do tema mais-

valia absoluta, considerada por Marx (1988) como um processo de extração 

excedente de valor, das mãos do trabalhador a cada jornada de trabalho, por 

meio da força produtiva de trabalho e da produtividade. Tal processo ocorre 

pela apropriação desse excedente pelas mãos do proprietários dos meios de 

produção que expropria do trabalhador, os valores produzidos, trocando pela 

sua força de trabalho o equivalente ao valor desta mercadoria, ou seja, tudo 

que o mesmo produz além desse valor não é pago a ele e, sim, fica apropriado 

com o dono dos meios de produção. 

 Com base nesse tema e nessas questões, o brinquedo construído de 

madeirite possui uma estrutura retangular de 2 metros de altura que contém 

vários buracos aleatoriamente distribuídos, cada um contendo uma palavra, ou 

subordinada à produção de mais-valia ou contendo palavras contra essa lógica. 

Dessa forma, o sujeito brincante tem como objetivo inserir pequenas bolas 

plásticas que estarão dispostas num recipiente aberto. Se o sujeito inserir uma 

bola em algum dos buracos que contenham palavras que não vão contribuir 

para o processo de produção de mais-valia, a bolinha será conduzida num 

determinado recipiente, dando a ela a oportunidade de esgotar as bolas 

disponíveis.O objetivo é que não sobre nenhuma bolinha, ou seja, que o sujeito 

brincante insira todas as bolas disponíveis nos buracos correspondentes e elas 

se escondam na estrutura. As bolas que foram colocadas no buraco „correto‟ 

irão cair em dois gavetões denominados de Patrão e Trabalhador. Num 
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segundo momento, esses gavetões serão abertos e mostrarão o “salário” do 

Patrão e do Trabalhador12 possibilitando análises, discussões e novas ações 

brincantes. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As possibilidades educativas para o profissional do lazer que atue nos 

equipamentos de lazer públicos são variadas e para que os espaços públicos 

sejam novamente apropriados, é preciso uma política de intervenção e, 

também, compreender que os equipamentos de lazer façam parte do 

cotidianodos sujeitos. Para isso, mais do que políticas sociais e políticas 

públicas, é necessário alterar a intensidade da jornada de trabalho e a 

intensidade do mesmo. 

Desse modo, é possível concluir que a construção de um Brinquedo de 

Praça Temático de caráter crítico em praças e parques se torna viável, pois 

além de se apresentar como os brinquedos e equipamentos já existentes, pode 

ser utilizado como instrumento educativo e recreativo para sujeitos de todas as 

idades, para que se compreenda por meio do brincar, as formas exploratórias 

de obtenção de lucro no capitalismo, estimulando análises sobre o trabalho, o 

tempo livre, o lazer e a educação. Essas categorias dependeriam 

exclusivamente de um educador ou profissional do lazer que seja 

comprometido com as questões de sua classe social (classe trabalhadora) para 

que traga as discussões, com consistência e coerência, o entendimento e o 

significado da mais valia e da organicidade do capital. Finalmente, esperamos 

que os sujeitos brincantes após passarem pelo brinquedo, produzam dúvidas e 

inquietações sobre sua realidade e o modo como ela se dá, fazendo com que 

se compreenda suas possibilidades emancipatórias perante as condições 

incessantes de alienação humana. 

 

 

 

 

                                                             
12

Através de um mecanismo interno, sempre cairão mais bolas na gaveta do patrão, demonstrando assim 
como ele recebe a mais-valia produzida pelo trabalhador. 
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ANALISE EPISTEMOLÓGICA DA ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL AFRO-

BRASILEIRA 

 

Profa. Silvana dos Santos 
Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

GEL – Grupo de Estudos do Lazer 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

RESUMO  
 

O presente estudo, apresenta reflexões epistemológicas acerca da relação 

existente entre as manifestações culturais Afro-brasileira e a Animação Sócio 

Cultural. Tal estudo encontra-se em andamento, pois trata-se de um projeto de 

pesquisa de dissertação de mestrado. Neste sentido, busca-se estruturar esta 

pesquisa com abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação. Por tanto, os 

objetivos específicos do estudo consiste na identificação das possíveis ASC13 

existentes e análise dos elementos da cultura Afro brasileira que as permeiam 

e o objetivo geralé construir e implantar uma ASC própria à cultura Afro-

brasileira. 

Palavras- chave: cultura Afro-brasileira; animação sócio cultural, lazer. 
 

1. INTRODUÇÃO  

Pensar na Animação Sócio Cultural  Afrobrasileira epistemologicamente, 

nos possibilita realizar um diálogo com Fensterseifer14  (2009), quando aborda 

as formas discursivas direcionando à produção de significações, já que o papel 

da epistemologia aqui, centra-se em ampliar o conhecimento, pois este, não 

permite firmar-se de forma fragmentada à uma única temática, mas, em buscar 

algumas verdades a cerca do contexto histórico que se pretende  compreender. 

Este estudo, ostenta a epistemologia derivada da fenomenologia, já que 

esta, não procura analisar ou explicar os fenômenos, e sim descrever a 

essência destes (SIMON et al, 2012). Neste tipo de pesquisa, busca-se os 

                                                             
13

 ASC – Refere-se a terminologia Animação Sócio Cultural. 
14

 Fensterseifer atribui seu estudo como referencial que possibilita redimensionar a questão do 
conhecimento, para os diferentes campos do saber, entre eles, um redirecionamento da atividade 
epistemológica. Texto Linguagem, hermenêutica e atividade epistemológica na Educação Física. Revista 
Movimento, v. 15, p. 243 – 256, 2009.  
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significados das vivências do ser humano, de modo a descrever o que ocorre 

durante suas experiências. 

Por conseguinte, a fenomenologia nos permite entender que a cultura 

Afro brasileira, só pode ser decifrada na relação com as outras culturas 

existentes no Brasil. E essa relação, não exibe nenhuma pureza, mas um 

processo contínuo, reciproco e bilateral, de mudanças, de modo a proporcionar  

significados  e ressignificações.  

Destarte, é preciso compreender que os cruzamentos sócio-culturais, 

em que o tradicional, o moderno, o popular e o erudito, muitas vezes vista de 

forma hierarquizada, se misturam e se consolidam um complexo processo que 

vem sendo chamado de hibridação cultural. Canclini (1997), chama a atenção 

deste termo em detrimento do sincretismo, mestiçagem e outros, pelo fato de 

ele abranger diversas mesclas inter-culturais, não apenas as raciais, as quais 

costuma-se limitar o termo mestiçagem. 

Neste aspecto, a cultura Afro brasileira, pode ser apontada como uma 

particularidade cultural construida por um grupo étnico/racial específico, não de 

maneira isolada, mas no contato com outros povos. Neste sentido, temos como  

lacuna, as manifestações culturais nativas do negro. A partir deste viés, que 

percebemos a necessidade em se estudar a Animação Sócio Cultural Afro-

Brasileira (ASC). Paratal, temos a seguinte problemática: de que forma a ASC 

poderia contribuir para o desenvolvimento cultural de uma comunidade, 

partindo das manifestações Afro-brasileira? Seria possível implantar  uma ASC 

Afro-brasileira, apartir de intervenções adivindas de comunidades com estas 

características?  

Na tentativa de responder tais indagações, é necessário realizar 

levantamento de dados bibliográficos acerca das manifestações sócio-culturais 

Afro-brasileira. Buscando estruturar esta pesquisa por meio da abordagem 

qualitativa do tipo pesquisa-ação.   

Monteiro et. al (2010) afirma que a pesquisa ação permite unir a pesquisa 

à prática, o que favorece o conhecimento e a compreensão de como é a prática.  

Do mesmo modo, Betti (2009) atribui a pesquisa ação como um tipo de 

pesquisa social, da qual não se baseia em métodos fixos, permite a flexibilidade 

direcionadas ao contexto da vida cotidiana e situações relevantes durante o 

processo de pesquisa, de modo que o pesquisador  torne-se um agente 
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participativo, envolvendo-se na transformação e formação dos atores sociais do 

estudo, provocando um ciclo de ação-reflexão-ação nestes atores sociais. 

Por tanto, os objetivos pretendidos neste estudo centram-se na 

identificação das possíveis ASC existentes, bem como a análise dos elementos 

da cultura afro brasileira que as permeiam, na tentativa de construir e implantar 

uma ASC própria à cultura afro-brasileira. Deste modo, pretende-se 

compreender as lacunas a partir da percepção de quais contribuições a 

Animação Sócio Cultural poderá promover para que ocorra o avanço das 

políticas públicas, como a participação social.  

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Os aspectos metodológicos iniciais deu-se com a busca de materiais em 

periódicos sobre a temática, e para tal, houve a necessidade em filtrar estes 

materiais e os sites de procura, de modo a selecionar apenas teses, 

dissertações, artigos, videos direcionados à cultura Afro-brasileira, bem como a 

ASC, o que nos despertou a escassez de autores preocupados com esse tema. 

Além de outras características, que possivelmente, apresentará novos 

problemas, a exemplo das leituras dos estudos relacionados a temática, que 

devem ser na integra, em alguns casos é perceptivel um título direcionado ao 

que se procura, no entanto, ao realizar a leitura o contexto se redireciona, 

ficando bem superficial. Em  alguns dos materiais lidos, percebemos a 

deficiência  em que se encontram as discussões na temática, visto que estas 

podem ser consideradas escassas no Brasil, deste modo, o campo acadêmico 

passa por dificuldades no que se refere as práticas relacionadas a ASC.  

A ASC se constitui através de  mecanismos que intervem a construção 

coletiva da satisfação do prazer e da alegria. Se apoiando na vontade social e 

no compromisso político pedagógico da promoção de mudanças nos planos 

cultural e social constituindo-se uma ação educativa preocupada com a 

emancipação dos sujeitos (STOPPA; ISAYAMA, 2001). 

Neste tocante, a ASC pode ser considerada a quebra da rotina, já  que 

se constitui da proposta de intervenção pautada na mediação dos sentidos e 

significados culturais. Busca-se, por tanto, abrir reflexões acerca  da ordem 
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social contribuindo para a superação do sistema vigente e para a construção 

de uma sociedade mais justa (MELO, 2006). 

Deste modo, a fundamentação teórica vem sendo realizada através de 

uma base conceitual de dados de forma organizada e sistematizada, buscando 

teorias, abordagens e estudos que permitam a compreensão da ASC através 

de multiplas perspectivas, destacando a Afro-brasileira. 

No que tange a análise deste estudo, a tabulação será efetivada através 

do Método Delphi, este é definido como uma atividade interativa com o intuito 

de combinar opiniões de um grupo de especialistas para a obtenção de 

consenso (OLIVEIRA et al, 2008). Diantedas abordagens metodológicas 

qualitativas, este método também tem mostrado ser um instrumento que pode 

ser usado para coletar e relatar julgamentos e previsões de uma população 

especifica sobre um evento futuro.Neste sentido, Wright e Giovinazzo (2000) 

salientam que o anonimato das respostas e a falta de um contato físico reduz a 

influência de fatores psicológicos, tais como os efeitos da capacidade de 

persuasão, a relutância em manter-se em determinadas posições inicialmente, 

bem como a dominância de grupos majoritários.   

Desta forma, a amostra será intencional, constituirá da mesma um 

número ainda não defenido de pessoas relacionadas à cultura Afro-brasileira, 

que se conseguir contato, tendo como exigência mínima o conhecimento desta 

cultura, de modo a possibilitar a compreensão do instrumento de pesquisa, no 

que se refere ao instrumento, trata-se de questionário semi estruturado. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se ao fim do estudo, responder as inquietações iniciais de forma 

positiva, compreendendo as diferentes manifestações culturais Afro-brasileira, 

de modo a construir uma ASC específica à esta cultura, possibilitando a 

implantação da mesma em uma Associação Cultural na cidade de Maringá – 

Pr, da qual já faz uso de ASC de forma tradicional. Pretende-se ainda, ampliar 

o conhecimento acadêmico no que se refere ASC, neste caso, focando as 

manifestações culturais Afro-brasileira enquanto ASC. 

 

REFERÊNCIAS 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a6

8
 

 

BETTI, M. Educação física escolar: ensino e pesquisa-ação. Ijuí: Unijuí, 2009. 

CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas - estratégias para entrar e sair da 
modernidade . Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São 

Paulo: EDUSP, 1997. 

FENSTERSEIFER, P. E. Linguagem, hermenêutica e atividade epistemológica 
na Educação Física. Movimento, Porto Alegre, v. 15, n. 4, p. 243-256, 2009. 

MELO, V. A. de. A animação cultural: conceitos e propostas. Campinas: 
Papirus, 2006. 
 
OLIVEIRA, J.S.P.; COSTA, M.M.; WILLE, M.F.C.; MARCHIORI, P.Z. 
Introdução ao método Delphi. Curitiba: Mundo Material, 2008. 
 
SIMON, H.S.; FRANCISCHI, V.G.; PIRES, R.O.M. Pesquisa fenomenológica. 
In: Métodos e técnicas de pesquisa qualitativa aplicada à Educação Física. 

Org. Soraya Giovana dos Santos e Rodrigo Otávio Moretti Pires. 1ª ed. 
Florianópolis: Tribo da Ilha, 2012. 
 
STOPPA, E.A.; ISAYAMA, H.F. Lazer, mercado de trabalho e atuação 
profissional. In: WERNECK, C.L.G.; STOPPA, E.A.; ISAYAMA, H.F. Lazer e 
Mercado. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
 
WRIGHT, J.T.C.; GIOVINAZZO, R.A. Delphi: uma ferramenta de apoio ao 
planejamento prospectivo. Caderno de Pesquisas em Administração, São 
Paulo, v. 1, n. 12, 2º trim. 2000. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a6

9
 

ATIVIDADES CIRCENSES E DE AVENTURA: APROVEITAMENTO NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 

Mtdo. André de Filippis 
Mtdo. José José Ricardo Auricchio 

Prof. Dr. Nelson Carvalho Marcellino 
UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba 

 

RESUMO 

A Educação Física é o espaço escolar que permite ao aluno experimentar os 
movimentos, e por meio dessa experimentação, desenvolver um conhecimento 
corporal e uma consciência dos motivos que o levam a sua prática desses 
movimentos. Este trabalho visa contribuir para ampliar o conhecimento sobre 
as atividades circenses e de aventura na escola, com temas que podemser 
interessantes para a motivação e formação dos alunos. Foi realizado por meio 
de pesquisa bibliográfica, onde conceituamos as palavras chaves: Atividades 
Circenses, Atividades de Aventura e Motivação, analisando sua possível 
aplicação nas aulas de educação física escolar, utilizadas como elementos 
motivacionais. Concluímos que atividades circenses e atividades de aventura 
podem ser inseridas nas aulas de educação física escolar, aproximando-as do 
universo dos alunos nessa fase dos estudos, trazendo como resultado a 
motivação para a participação nas aulas, pois fazem parte da cultura corporal 
das crianças e adolescente brasileiros.  
 

Palavras-chaves: Atividades Circenses – Atividades de Aventura – Motivação  

 

INTRODUÇÃO 

Muito se fala hoje em dia em cursos, congressos e simpósios de 

educação física sobre as atividades alternativas na educação física escolar. 

Atividades estas que complementem as aulas com esportes convencionais 

como futebol, vôlei, basquete, handebol e atletismo, ampliando o conhecimento 

do aluno com base na cultura corporal. 

Sabendo que a função da escola é socializar os conhecimentos 

universalmente produzidos, a educação física escolar é a responsável por 

socializar oconhecimento produzido pela cultura corporal como: Jogos, 

brincadeiras, esportes, lutas, danças, ginásticas, elementos das artes cênicas, 

elementos das artes musicais e elementos das artes plásticas. (PEREZ 

GALLARDO ET al,2003) 
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Este trabalho visa ampliar o conhecimento sobre as atividades circenses 

e de aventura na escola procurando aampliação as opções dos professores de 

educação física na montagem dos planos de aula com temas que julgamos ser 

interessantes para a motivação e formação dos alunos. 

Utilizados a pesquisa bibliográfica, que foi efetuada junto ao sistema de 

bibliotecas da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), livros, artigos científicos em bases de 

dados e pesquisas on-line em Anais de Congressos Nacionais e Internacionais 

de Educação e Educação Física, pelas palavras chaves: Atividades Circenses 

– Atividades de Aventura – Motivação, a partir das técnicas de análises: textual, 

interpretativa e problematização (SEVERINO, 2010).   

Segundo Maggil (2000) onde a motivação é importante para a 

compreensão da aprendizagem e do desempenho de habilidades motoras, pois 

tem um papel importante na iniciação, manutenção e intensidade do 

comportamento. Sem a presença da motivação, os alunos em aulas de 

Educação Física, não exercerão as atividades, ou então, farão mal o que for 

proposto. 

Oliveira (1978) afirma que motivar será provocar as fontes de energia 

interior do educando para atividades ou aplicações. Motivação de 

aprendizagem é vitalização do esforço através de estímulos e incentivos 

adaptados à idade e às experiências do educando; é estabelecimento de 

conexão entre o educando, sua carga efetiva intelectual, social e a atividade 

que vai sendo realizada, compreendida, vivida. 

A mesma autora cita ainda que a psicologia funcional mostra o elemento 

motivador da adaptabilidade e a contribuição da atividade ou função dos 

órgãos na motivação. A adequaçãoe adaptabilidade do ensino aos níveis, ás 

possibilidades, as necessidades do educando seria fatores primordiais de 

deflagração e mantença de interesse e esforço. 

Com o foco centrado nas atividades de aventura, tem-se a perspectiva 

de ampliar a gama de assuntos abordados em salas de aula e, inclusive, 

estender esse conhecimento para além dos muros da escola, possibilitando 

aprendizados mais significativos e com maior teor motivacional. (MARINHO e 

SCHWARTZ, 2005) 
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O adolescente vive em seu mundo e quer viver bem, e espera que a 

escola se incorpore a esse mundo. A escola que funcione como causa isolada 

não é motivadora. O ensino que não se integre na vida real, não é motivador. 

Os educadores afirmam que a correlação com o mundo real favorece a 

aprendizagem. (OLIVEIRA, 1978) 

Segundo Silva in Bortoleto (2008) as atividades circenses vêm fazendo a 

alegria do público em geral há séculos. Quem quisesse fazer parte do circo-

família tendo nascido ou não no circo tinha o aprendizado como condição de 

permanência. Assim, o aprendizado era passado pelos mais velhos aos mais 

novos. 

Após esse período algumas crianças tiveram acesso à educação formal 

em escolas e deixavam de viajar com o circo para morar com parentes nas 

cidades para estudar. O conhecimento circense então deixava de ser passado 

não tendo continuidade a formação de novos artistas. 

Já da segunda metade da década de 1980 em diante, as atividades circenses 

começaram a fazer parte de projetos pedagógicos em espaço comunitários 

ajudando crianças e jovens a ter acesso às linguagens artísticas como música, 

dança, teatro entre outras. 

A autora cita ainda que nos últimos cinco anos, no Brasil, observa-se um 

aumento significativo da presença da linguagem circense para dentro dos 

muros acadêmicos. Particularmente nas faculdades de teatro e educação 

física, há ofertas de ensino e/ou cursos de técnicas circenses.  

Segundo Duprat (2007) devido à grande variedade e possibilidades, a arte 

circense exerce um fascínio no público e fundamentalmente nos praticantes. 

Toda uma aventura que jamais se esgotará. Para uma educação física que 

tenha como pressuposto básico a diversidade, proporcionando a maior 

variedade de movimentos e ações corporais e enriquecendo assim o repertório 

motor e cultural, é extremamente importante fazer aqui algumas ressalvas para 

se trabalhar a arte circense no âmbito educacional. 

Pensando a educação física escolar como uma disciplina generalista, 

lúdica, que tem como requisito primordial a “vivência”. Devemos observar a 

infra-estrutura, a condição prévia dos alunos, a formação especializada do 

professor e a segurança da atividade, diminuindo os fatores de risco e outros 
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aspectos que poderão prejudicar a atuação docente 

(BORTOLETO;MACHADO, 2003). 

Nas últimas duas décadas é crescente o número de praticantes dos 

chamados “esportes radicais” onde se enquadram as atividades exercidas em 

centros urbanos como o skate, o parkour, o patins e a escalada esportiva 

indoor como também os praticados na natureza como o surf, o mountain bike, o 

trekking, o mergulho,o paraquedismo e algumas modalidades de escalada 

como a esportiva, a tradicional entre outras. (AURICCHIO,2009) 

Segundo Pereira e Armbrust (2010) os esportes radicais na educação 

fisica escolar começam a ser estudados no final da década de 1990 e início da 

década de 2000. Os mesmos autores citam que para introduzirmos os esportes 

radicais na escola devemos entender a diferença entre perigo e risco e também 

dos termos: Esportes Radicais, de Aventura e de Ação. 

A prática destes esportes como conteúdo de Educação Física Escolar no 

ensino fundamental pode ser precedida por um debate crítico com os alunos 

sobre estas atividades. A intenção é levar o discente a entender, num primeiro 

momento, o paradoxo de estarem os esportes radicais por um lado atrelados 

aos preceitos da mídia de massa, tentando impô-los num modelo social 

hegemônico de rápido consumo e globalização, por outro a forte ligação destas 

atividades com um contexto sócio cultural específico mediante a uma 

identidade de grupo e amplo repertório de movimentos. (UVINHA in MOREIRA, 

2009) 

As atividades circenses com acrobacias de solo, malabarismos, aéreos e 

funambulismos e as atividades e aventura como parkour, skate e escalada 

podem despertar os alunos para as aulas de educação física desde o ensino 

infantil até o ensino médio, bastando o professor estar preparado para ministrar 

tais conteúdos. 

A criatividade do professor é fundamental para se trabalhar as atividades 

alternativas na escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A arte circense e os esportes de aventura exercem certo fascínio por sua 

plasticidade e efeito visual a quem assiste e aos que praticam, tornam-se então 

uma pratica tentadora para superação de limites, por vivenciar o corpo em 
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maneiras diversas e propor inúmeros desafios a serem explorados e vencidos, 

apresenta-se justificável na educação física, pois o campo de estudo da 

mesma defende a vivencia da cultura corporal do movimento. 

Tendo em vista que o conhecimento dessas modalidades não deve se 

restringir apenas a uma disciplina curricular pode-se, inclusive, contribuir para a 

tão sonhada interdisciplinaridade, estimulando diferentes percepções em 

relação às condições da vida na terra. (Marinho e Schwartz, 2005) 

Concluímos que tais atividades podem trazer a motivação para as aulas de 

educação física, mas que um estudo de campo se faz necessário para a 

comprovação de tal teoria. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta reflexões dos funcionários, professores, pais e 

crianças em relação à proposta pedagógica pautada na cooperação, tendo o 

lazer como educação não formal, desenvolvida no projeto de contra turno de 

uma escola municipal na cidade de Marechal Cândido Rondon – Pr. Na 

pesquisa de campo foi adotada a técnica de grupo focal com questionário 

aplicado aos 4funcionários, 6professores, 10 pais dos alunos participantes do 

projeto. Nas transcrições e análises das respostas dos mesmos, 

elesdemonstram o conhecimento sobre os conceitos de cooperação, lazer e 

recreação, a aceitação do projeto. Se as crianças compartilham as 

aprendizagens da cooperação e lúdico em outros espaços escolares ou não e 

com outras pessoas.Se o projeto é uma atividade de lazer na escola e 

acreditam como uma educação não formal. Nas respostas foi possível observar 

que teve aceitação e houve mudança de atitudes nas crianças participantes do 

projeto. Dentre elas nasocialização, respeito, trabalhoem grupo, cooperação e 

amizades, timidez, vínculos e inclusão. Foi percebido pelos professores e 

funcionários na escola e pelos pais em casa no seu dia-a-dia essas mudanças. 

Conclui-se que o nosso trabalho como educadores ainda vale apena e 

devemos acreditar na educação não formal, através do lazer, pois as crianças 

são o nosso futuro. 

Palavras-chave: Cooperação; educação não formal e lazer. 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo apresentaremos as reflexões dos pais, professores e 

funcionários de uma Escola, em relação àproposta de cooperação e de 

atividades lúdicas desenvolvidas no projeto PIBID no município de Marechal 

Cândido Rondon – Paraná. 

Este projeto faz parte do PIBID por meio do projeto de extensão 

“atividades motoras cooperativas: uma proposta de lazer nas escolas”. O 
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objetivo deste trabalho foianalisar se houve mudanças de atitudes nas crianças 

que participam do projeto PIBID, no contexto da Educação não formal, mais 

especificamente, em um projeto de contra turno escolar, proposta está que está 

atualmente em expansão em nosso país. 

Na Educação Não formal o atendimento às crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social acontece frequentemente no contra turno 

escolar e se caracteriza pelo desenvolvimento de atividades artísticas, 

esportivas e ou profissionalizantes. Esta forma de atendimento se enquadra na 

política de atendimento à criança e ao adolescente no que se refere ao apoio 

sócio educativo em meio aberto (BRASIL, ECA, 199, art.90). 

Na sociedade moderna, mais especificamente na cultura ocidental, 

dominada pelo capitalismo, os Jogos Cooperativos surgiram diante da 

preocupação com a excessiva valorização dada ao individualismo e à 

competição exacerbada. Neste contexto, considerada como um valor natural e 

normal na sociedade humana, a competição tem sido adotada como uma regra 

em praticamente todos os setores da vida social. Com o intuito de inibir o 

incentivo à competição, os Jogos Cooperativos foram criados tendo o objetivo 

de promover a auto-estima, juntamente com o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais positivas. E muito deles são orientados para a prevenção de 

problemas sociais antes de se tornarem reais (BROTTO, 2001). 

Para Bruhns (1997, p.123) [....] “considera-se a recreação um termo 

menos abrangente do que lazer”.[...] a recreação pode ser considerada como 

produto, isto é, atividade/experiência, que ocorre na história da educação 

infantil. É também uma atividade responsável pela formação moral e cívica de 

jovens e adultos. Discordo com o conceito de recreação de Bruhns, como se 

percebe, não pode se tratar de lazer, sem antes ter o conhecimento de 

recreação. O que nos leva a concordar com Marcassa, a partir de 

possibilidades concretas de superação e aprendizagem social crítica para o 

tempo de lazer e de trabalho no capitalismo, levando-se em conta a mediação 

entre a educação e a “recreação”. Schwarz (2007, p.53). 

Uma das justificativas para a realização deste projeto, é que a Educação 

Física envolve o conhecimento sobre a cultura corporal, na Educação 

sistemática e na assistemática, assim, esse saber também precisa se 

materializar no tempo livre dos alunos. Portanto, os profissionais desta área, 
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são responsáveis direta ou indiretamente pela motivação, promoção e 

orientação de atividades motoras recreativas no tempo livre, promovendo a 

educação para e pelo lazer,contribuindo assim para a formação humana. 

Neste sentido o objetivo geral foi analisar se houve mudanças de 

atitudes e valores baseados na cooperação e na inclusão (para todos) nas 

crianças que participam do projeto PIBID. 

Além desse objetivo geral, pretendemos também com este projeto 

verificar a importância do projeto PIBID na vida das crianças, através dos 

olhares dos pais, professores e funcionários, na mudança de atitudes na 

família, escola e sociedade; averiguar qual a compreensão dos conceitos sobre 

lúdico, lazer, recreação e cooperação dos entrevistados; considerar como uma 

forma de educação não formal e de lazer; contribuir para o 

desenvolvimento/formação das crianças entre 05 a 12 anos de idade, 

especialmente em relação a atitudes cooperativas. 

 

METODOLOGIA 

Este Projeto de Extensão está vinculado ao Projeto de ensino, do curso 

Educação Física – Licenciatura, que faz parte do Programa de Iniciação à 

Docência (PIBID) do MEC/CAPES. Está sendo desenvolvido inicialmente em 

duas Escolas Municipais de Marechal Cândido Rondon e tem como meta 

envolver em média 500 (quinhentos) alunos de 05 a 12 anos. O projeto teve 

início em setembro de 2011 e conta com uma equipe de trabalho composta por 

quatro professores e doze acadêmicos do curso de Educação Física – 

Licenciatura da Unioeste e dois professores de Educação Física das escolas 

municipais participantes.  

Está pesquisa está delimitada, como tempo-espaço e lócus da prática 

investigativa, em apenas uma escolamunicipal, onde os acadêmicos e 

professores estão inseridos. 

A instituição de ensino superior vem fazer através deste projeto um 

maior contato com a escola, assim como vem cumprindo no processo de 

formação humana e do profissional dos acadêmicos acerca das categorias, 

lazer, recreação, lúdico e cooperação, os objetivos a que se propôs esse 

projeto. 
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Perspectiva da investigação qualitativa, questionário com 6professores 

municipais, 4funcionários e 10 pais das crianças participantes do projeto PIBID 

da escola municipal, questões abertas, para entender sobre sua compreensão 

sobre concepções do lazer, recreação e cooperação, para conhecer se houve 

mudanças nas atitudes em relação à cooperação e o lúdico, na escola ou em 

casa e no seu diaadia, a satisfação das crianças no projeto e o mesmo ser 

considerado como educação não formal no seu tempo livre. 

O método é análise descrita de forma qualitativa com análise das respostas 

e cruzando os dados com os autores. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÕES 

Na Escola municipal tem em torno de 50 crianças, subdivididos em 

horários no contra turno escolar de cada um.  

Assim partindo do questionário proposto aos professores, funcionários e 

pais dos alunos participantes do projeto de contra turno. 

Onde fizemos a primeira questão qual o entendimento deles sobre 

cooperação:“Colaborar e auxiliar, fazer um trabalho de grupo”.(Professor 1) 

Cooperar e união e grupo. (Funcionário 1). Percebe-se todos tem uma visão de 

trabalhar em equipe, ajuda mútua, colaborar com o próximo, assim como o 

autor também da seu conceito. 

Conforme Johnson, Johnson e Holubec a cooperação: 

 

“consiste em trabalhar juntos para alcançar 

objetivos comuns. Em uma situação 

cooperativa, os indivíduos procuram obter 

resultados que sejam benéficos para eles 

mesmos e para todos os demais membros do 

grupo.” (1999, p. 14). 

O lazer é um fenômeno social que, no Brasil, vem sendo incluído muito 

recentemente nos debates, nas reflexões e nas pesquisas acadêmicas. As 

publicações nacionais de artigos e livros que envolvem o tema do lazer ainda 

são escassas diante da sua complexidade e do leque de possiblidades que ele 

abrange. Muitas vezes desorganizadas as reflexões teóricas em torno do lazer, 

do tempo livre, recreação, demonstram um fazer pelo fazer, uma carência do 
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embasamento teórico, acabam revelando uma forte influência das concepções 

teórico-metodológicas inspiradas no funcionalismo (PADILHA, 2000). 

 Observamos nas respostas dos entrevistados os diferentes pontos de 

vista o que é lazer e recreação?  “Lazer são momentos divertidos com a família 

e recreação são brincadeiras que interagem com amigos e colegas”. (Pai/Mãe 

1). “Lazer é o tempo livre que a pessoa tem e que aproveita para realizar 

atividades que gosta”.Mesmo no senso comum, conseguem diferenciar o lazer 

de recreação.“Recreação são momentos de distração ou diversão”. (Professor 

3). “Atividades que me fazem bem e me divertem”. (Pai/Mãe 4) 

 Todos os entrevistados afirmaram que houve mudança de atitudes nas 

crianças participantes do projeto. Dentre elas nasocialização, respeito, 

trabalhoem grupo, cooperação e amizades, timidez, vínculos e inclusão. Foi 

percebido pelos professores e funcionários na escola e pelos pais em casa no 

seu dia-a-dia. 

 Também foram questionados sobre a aceitação do projeto pelas 

crianças.  Os comentários são os melhores, ficam entusiasmados quando é dia 

de projeto. (professor 2). Pode-se argumentar pela resposta acima e de outros 

entrevistados a boa aceitação dos participantes. 

Para Almeida (2011), quando cooperamos, fazemos com que o mundo 

ao nosso redor funcione com mais harmonia e perfeição, neste sentido deve-se 

estimular as atitudes cooperativas a todos. Outra questão:Compartilham as 

aprendizagens da cooperação e lúdico do PIBID em outros espaços escolares 

ou não e com outras pessoas (família, professores e colegas)?“Sim, este 

trabalho é reflexo em outros segmentos da sociedade onde estas crianças 

participam”. (Professor 1) “Sim eu percebo a melhora dela em casa com a 

família principalmente com o irmão, mais calma e brincando juntos”. 

(Pai/Mãe1). Isto justifica nosso trabalho no dia a dia com as crianças, pois tudo 

que aprendem repassam aos outros de uma ou outra forma. 

Acreditamqueo projeto como uma atividade de lazer está inserido como 

uma educação não formal?Sim e lazer também é educação. (Funcionário 1), 

Sim, estão aprendendo a interagir mais uns com os outros de uma forma 

divertida e animada e principalmente educativa. (Pai/Mãe 1). Acreditamos que 

mesmo brincando estamos aprendendo. 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a8

0
 

CONCLUSÕES 

 Sendo assim, ao criticarmos as intervenções sociais de algumas 

instituições, não devemos nos ater as entidades que as promovem, mas 

precisamos refletir sobre tais aspectos e analisar os trabalhos que buscam a 

transformação social dos sujeitos envolvidos, tanto das crianças na escola, 

quanto da formação dos acadêmicos. 

 Foi possível entender que a proposta pedagógica pautada na 

cooperação utilizada pelo projeto PIBID na escola municipal, de acordo com o 

relato de todos entrevistados,demonstrouque as crianças mudaram suas 

atitudesdentre elas: socialização, respeito, trabalho em grupo, cooperação e 

amizades, timidez, vínculos e inclusão. Foi percebido pelos professores e 

funcionários na depois de seu envolvimento no mesmo, tanto quando estão na 

escola, observados pelas zeladoras e professores, como em casa pelos pais.  

Concluímos então que é imprescindível apostarmos na educação não 

formal através do lazer,como sendo um viés positivo na mudança das atitudes 

na sociedade. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, M.T.P. de. Jogos Cooperativos: aprendizagens, métodos e 
práticas. Várzea Paulista, SP.: Fontoura, 2011. 

BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Editora da Fenabb, 

1990. 

JOHNSON, D. W, JOHNSON, R. T e HOLUBEC, E. J. El aprendizaje 
cooperativo enelaula. Buenos Aires:Paidós, 1999. 

PADILHA, V. Tempo livre e capitalismo: um par perfeito. Campinas: SP, 
2000. 

SCHWARZ, L. A disciplina lazer e recreação na formação de professores 
de educação física: estudo sobre alguns tratos curriculares em universidades 
estaduais do Paraná. Dissertação (Mestrado em Educação Física)- 
Universidade Federal de Santa Catarina – SC, 2007. 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a8

1
 

BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LABORAL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

Bruna Maria Palotino Ferreira 
Jackson Vieira Machado 
Hilda Aparecida da Rosa 

Heleise Faria dos Reis 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

RESUMO 
 

A Ginástica Laboralé um conjunto de atividadesfísicas exercidas durante o 
expediente laboral, são exercícios de curta duração, visando compensar as 
estruturas mais utilizadas durante o trabalho, relaxando e tonificando-as e 
ativando as que não são tão solicitadas. O objetivo desse estudo, a partir da 
revisão de literatura éapontarem como diminuir osníveis de estresse, do dia a 
dia do trabalhador, a partir da Ginástica Laboral quese praticada 
frequentemente,sob a orientação de um profissional de Educação 
Física,proporciona melhora naqualidade de vidado trabalhador.Aatividade 
proporciona aopraticante uma série de efeitos fisiológicos que provocam o 
aumento da circulação sanguínea na estrutura muscular, melhorando a 
oxigenação dos músculos e tendões, diminuindo significativamente o acúmulo 
do ácido lático, promovendo assim, o bem estar através da liberação de 
endorfina, hormônio responsável pela sensação de prazer,liberado pela prática 
de exercícios físicos.Estas substâncias no organismo ocasionam o bem estar 
do individuo estimulando o relaxamento, não só da musculatura, como dos 
sistemas simpáticos e parassimpáticos. A prática da Ginástica Laboral está 
diretamente relacionada à qualidade de vida, aumentando o nível de atividade 
física e diminuindo o estresse, tornando o individuo mais ativo e livre das 
tensões vivenciadas no decorrer do dia a dia. A implementação dos programas 
de Ginástica Laboral nas empresas é um meio eficaz na diminuição do nível de 
estresse em seus funcionários. 
 

 
Palavras chave: Ginástica Laboral, trabalhador,estresse. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Ginástica Laboralsurgiu como profilaxia contra os problemas causados 

pela L.E.R. (LesãoporEsforço Repetitivo) e demais distúrbios osteomusculares, 

relacionados ao trabalho, significando um conjunto de práticas físicas exercidas 

durante o expediente laboral, visando compensar as estruturas mais utilizadas, 

relaxando, tonificando e ativando as que não são tão requeridas.  

O primeiro vestígio desta prática ocorre na Polônia, datado de 

1925denominado de "Ginástica de Pausa", surgindoanos depois, na Holanda e 

na Rússia. Na década de 60, atingiu outros países da Europa e principalmente 
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o Japão, onde ocorreu a consolidação e a obrigatoriedade da Ginástica Laboral 

Compensatória – GLC. 

No Brasil, a semente brotou somente em 1973, na escola de Educação 

FEEVALE com um projeto de Educação Física Compensatória e Recreação, no 

qual a escola estabelecia uma proposta de exercícios baseados em análises 

biomecânicas (MARCHESINI, 2001).  

 

OBJETIVO 

 
A temática abordando a Ginástica Laboral deu-se, por tratar de uma 

forma profilática das doenças encontradas no mundo do trabalho, 

principalmente por alegarem falta de tempo para a realização de atividades 

físicas. 

 
METODOLOGIA 
 

Com base em revisão literária foi feita uma analise de varias bibliografias 

dentro do tema escolhido, selecionando livros e artigos científicos de acordo 

com o tema abordado- Prática da Ginástica Laboral e Estresse. A população 

escolhida (trabalhadores), foi com base de que são os que mais sofrem com as 

doenças degenerativas, acometidas pelo acúmulo de estresse e a falta de 

tempo para a realização de atividades físicas. 

 
Ginástica Laboral e os agravantes responsáveis pela diminuição da 
Qualidade de Vida 

 
De acordo com Cañete (apud POLITO, 2003), a Ginástica 

Laboralconsiste em exercícios realizados no local de trabalho, atuando de 

forma preventiva e terapêutica no caso da LER (Lesões por Esforços 

Repetitivos), sem levar o trabalhador ao cansaço, por ser de curta duração e 

enfatizar o alongamento e a compensação das estruturas musculares 

envolvidas, nas tarefas ocupacionais diárias. 

Para Kolling (apud POLITO, 2003), a Ginástica Laboral é um repouso 

ativo, que aproveita as pausas regulares durante a jornada de trabalho, para 

exercitar os músculos correspondentes e relaxar os grupos musculares que 

estão em contração durante o trabalho, tendo como objetivo a prevenção da 
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fadiga, visando preparar os trabalhadores para os exercícios diários, atuando 

de forma profiláticae terapêutica. 

A Ginástica Laboral é composta principalmente por técnicas 

de alongamento e de exercícios de compensação das estruturas musculares, 

distribuídas pelos vários segmentos corporais, orientada e/ou supervisionada 

por um educador físico. Pode ser realizada antes, durante ou após a jornada de 

trabalho, com sessões de 10, 15 ou 20 minutos, tem intuito de prevenir contra 

doenças ocupacionais LER e DORT- Doenças Osteomusculares Relacionadas 

ao Trabalho, doenças cardiovasculares, diminuição de estresse, melhor 

entrosamento entre os funcionários, maior disposição para o trabalho entre 

muitos outros benefícios.  

Sua técnica visa à diminuição de tensão dos membros mais utilizados 

durante o trabalho, proporcionando também, uma melhora na flexibilidade das 

articulações dos praticantes.  

Existem três tipos de Ginástica Laboral-a Preparatória: comduração de 

aproximadamente 15 minutos, realizada antes do início da jornada de trabalho. 

O objetivo principal é preparar o funcionário para a sua jornada diária, 

aquecendo os grupos musculares que irão ser solicitados nas suas tarefas e 

despertando-os para que se sintam mais dispostos ao iniciar o trabalho, 

aumentando a circulação sanguíneae a melhora na oxigenação dos músculos.  

Compensatória: tem duração de aproximadamente 20 minutos, realizada 

durante a jornada de trabalho, interrompendo a monotonia operacional, 

aproveitando as pausas para executar exercícios específicos de compensação, 

aos esforços repetitivos, e as posturas inadequadas nos postos operacionais.  

Relaxamento: tem duração de aproximadamente 20 a 30 minutos, é 

baseada em exercícios de alongamento realizada após o expediente, com o 

objetivo de oxigenar as estruturas musculares, envolvidas na tarefa diária, 

evitando o acúmulo de ácido lático, prevenindo as possíveis instalações de 

lesões. 

Segundo Pagliar (2002), a Ginástica Laboral promove a diminuição de 

vários fatoresresponsáveis por algumas doenças tais como: estresse, 

ansiedade, depressão, LER‟s e DORT‟s, dentre outras, promovendo ainda, a 

saúde mental, física e social do indivíduo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alongamento
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De acordo com o autor, os benefícios fisiológicosprovocados são: o 

aumento da circulação sanguínea na estrutura muscular, melhorando a 

oxigenação dos músculos (mencionados anteriormente) e tendões, diminuindo 

o acúmulo do ácido lático;melhora a mobilidade e flexibilidade músculo 

articular;diminui as inflamações e traumas;melhora a postura;diminui a tensão 

muscular desnecessária;diminui o esforço na execução das tarefas 

diárias;facilita a adaptação ao posto de trabalho;melhora a condição do estado 

de saúde geral;diminui o risco de acidentes no trabalho;previne a LER e DORT; 

melhora a produtividade com menor desgaste físico;redução da sensação de 

fadiga no final da jornada;melhora a circulação sanguínea;melhora a 

produtividade, com menor desgaste físico. 

Para osbenefícios do fatorpsicológicocompreende:o favorecimento a 

mudança da rotina;reforça a auto-estima;demonstra a preocupação da 

empresa com seus funcionários;melhora a capacidade de concentração no 

trabalho;desenvolve o conhecimento corporal. 

Osbenefícios de fator social são:o surgimento de novas 

lideranças;aumentodo contato pessoal;promoçãoda integração 

social;favorecimentono sentido de grupo - sentem-se parte de um todo;melhora 

o relacionamentointer-pessoal. 

De acordo Martins (apud OLIVEIRA, 2007), os exercícios efetuados 

nopróprio local de trabalho,antes ou após a jornada de trabalho, com sessões 

de 5, 10 ou 15 minutos, tem como principais objetivos a prevenção 

dasLER/DORT e a diminuição do estresse, através dosexercícios de 

alongamento e de relaxamento. 

Outros fatores que contribuem para um estresse exacerbado é o 

consumo de bebidas alcoólicas, drogas, comidas industrializadas com muitos 

conservantes, corantes etc, e os principais, como o sedentarismo e em muitos 

casos as atividades desempenhadas na escola, na universidade e por fim, o 

mais decorrente, o trabalho em empresas que requer uma grande 

responsabilidade dos mesmos. 

Com base nos resultados deCosta (2000), pode-se observar que há 

muitos fatores que estão diretamente relacionados ao estresse e as doenças 

ocupacionais que podem vira acarretar ao individuo, sérios problemas com o 

passar dos anos, se não tratados adequadamente.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Acidentes_no_trabalho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/LER
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Dentre os fatores causadores e ou agravantesda diminuição da 

qualidade de vida, estão o tabagismo, alcoolismo, drogas e o sedentarismo 

além do estresse relacionado a saúde ocupacional que engloba o grau de 

motivação com a atividade laboral, clima organizacional, doença relacionada ao 

trabalho, volume de serviço e o conforto no local de trabalho.Na maioria dos 

casos, alguns destes fatores tornam-se relevantes pela propensão 

emocasionar o estresse ocupacional. 

Estes fatores acima evidenciados, podem ocasionar vários riscos à 

saúde, e os casos mais leves podem ser compensados com a Ginástica 

Laboraljá que esta utiliza-se de exercícios auxiliares, de atividade físicas 

variadas, como: dinâmicas; danças; recreações; jogos; entre outros. 

Todavia, os casos em que os indivíduos apresentam segmentos 

comprometidos, algum tipo de lesão (L.E.R. e D.O.R.T.), estes devem ser 

encaminhados aos fisioterapeutas e ou a médicos dependendo da gravidade e 

estado da lesão. 

 
O Fator Estresse: 
 

A prática da Ginástica Laboraltem-se mostrado eficaz na diminuição do 

estresse diárioque acomete o ambiente laboral, devido às pressões sofridas 

pelos trabalhadores em função de prazos, cada vez menores,quanto à entrega 

de serviços, exigências do mercado de trabalho, a competição interna de 

organizações e das variações econômicas queinduzem a maior parte das 

pessoas, ao estado de desequilíbrio emocional. 

 
O estresse é quase sempre motivado por estímulos externos que 
provêm do trabalho, do lar ou dos demais afazeres da vida. Estes 
estímulos agem no psiquismo da pessoa, estimulando sentimentos 
tais como medo, raiva, ambição exagerada e culpa que irão, por sua 
vez, provocar uma reação do sistema nervoso, das glândulas que irão 
provocar as consequências físicas do estresse" (NETTO, 2000). 

 
O estresse, por sua vez, representa custosàs empresas,devido às 

perdas (que podem ser grandes),de produtividade. Para que as empresas não 

sofram com os prejuízos, recomenda-se a implementação de um programa de 

melhora na saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. 

Sendo assim, aGinástica Laboral quando implementadapela empresa, 

viabiliza melhorias na qualidade de vida do trabalhador,atuando na prevenção 
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e combate ao estresse, visto que durante a prática da atividade física, é 

liberado um neurotransmissor chamado endorfina, responsável pela sensação 

de bem-estar e alívio das tensões.  

Além disso, segundo Netto (2002), os exercícios ajudam a reavaliar o 

modo de pensar, organizar seu tempo, espaço e atuação, compreensão, 

alimentação saudável, descontração, fatores preventivos dos sinais de 

estresse, ou seja,os programas de atenção à saúde do trabalhador que 

modificam a rotina e relaxam o indivíduo, propiciando um ambiente de trabalho 

menos formal e mais agradável.  

Entretanto,Selye(apud PRIETRO,2010),propôs o modelo trifásico para a 

explicação do estresse. Definindo três diferentes momentos de sua reação, 

sendo; a “fase do alarme”, “fase de resistência” e fase de exaustão”.  

Todavia, COSTA (2000), aponta astrês fases de estresse de acordo com 

o gênero, o que influencia na obtenção dos resultados por mulheres e homens 

e um modo diferenciado de tratar com esse fator, sendo a fase da Resistência 

a mais prevalente nos dois gêneros.Além desse modelo trifásico de estresse, o 

conceito de estresse foi explicado pelo modelo quadrifásico. Utilizando-se o 

Inventario de Sintomas de Stress para Adultos, a autora identificou uma nova 

fase no desenvolvimento do estresse, em função da diferença notável quanto à 

quantidade e intensidade dos sintomas apresentados pelos indivíduos. Esta 

fase foi denominada quase exaustão e se situa entre a fase de resistência e a 

de exaustão.  

Dentro do modelo quadrifásico,Lipp e Malagris(apud NUNOMURA, 

2004), afirmam que a resposta sobre o estresse é um processo que 

inicialmente, as manifestações orgânicas são semelhantes para todos os 

indivíduos: sudorese; taquicardia; boca seca; tensão muscular e a sensação de 

estar alerta são as principais respostas.  

Com a evolução do processo, a sintomalogia passa a ser diferenciada 

de acordo com as características genéticas e desenvolvidas durante a vida de 

cada individuo (PRIETO, 2010). Embora algumas questões com relação à 

influência do exercício na saúde mental, ainda permaneçam sem resposta 

(O‟Connor apud NUNOMURA, 2004), muitas evidências indicam que a 

atividade física, influência positivamente a saúde mental dos adultos maduros 

(Mazzeo et al. apud NUNOMURA, 2004). 
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Bolsanello (apud NUNOMURA, 2004),tambémconstataram que quando 

um programa de exercícios é iniciado, nota-se que a maioria dos sintomas 

associados às tensões, de natureza psicológica,tende a desaparecer. 

 

CONCLUSÃO 
 

O estresse é diretamente influenciado por diversos fatores, os quais 

estão inseridos no quotidiano dos indivíduos, preferencialmente sedentários, 

fumantes, usuários de bebidas alcoólicas, drogas e pessoas com carga 

excessiva de trabalho, sendo que o sexo do individuo também, influencia em 

como ele vai enfrentar, esse fator/situação decorrente dos fatores.  

A Ginástica Laboral atua na prevenção e no combate ao estresse, visto 

que durante a atividade física é liberado um neurotransmissor chamado 

endorfina, responsável pela sensação de bem-estar e alívio das tensões. 

Por meio da prática da Ginástica Laboralaumenta-se a qualidade de 

vida, tornando o individuo mais ativo e livre das tensões vivenciadasno decorrer 

do dia a dia. Suaimplementaçãocomo programa nas empresas, é um meio 

eficaz na diminuiçãodo nível de estresse em seus funcionários.Visto que a 

Ginástica Laboral proporciona aotrabalhador uma série de reações que 

melhoramo aumento da circulação sanguínea, na estrutura muscular, 

melhorando a oxigenação dos músculos e tendões, diminuindo 

significativamente, o acúmulo do ácidolático,promovendo assim,o bem estar ao 

praticante. 

Sendo assim, as empresas que implementamum programa de Ginástica 

Laboralaos seus funcionários, proporcionam além da prevenção das doenças 

degenerativas, o aumento do bem estar social, psicológico e a diminuição dos 

fatores decorrentes do desequilíbrio emocional, causados pelo estresse do 

ambiente laboral. 

A presente pesquisa, necessita de mais estudos, sendo proposto 

pesquisa de campo a fim de comprovar a eficácia do método.  
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CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DO MOTOCICLISMO COMO LAZER NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Prof. Ms. Fúlvio Rodrigues Valeriano 
Alexandre Nunes Silva 

Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi registrar a opinião de motociclistas, identificar o perfil 

dos entrevistados que participam de moto clubes, o grau ao qual eles 

consideram tal prática como um momento de lazer como também o grau ao 

qual consideram esta prática como um lazer de risco.Participaram desta 

amostra 77 indivíduos.A faixa etária predominante neste estudo foi uma faixa 

mais madura e supostamente mais estável financeiramente. A maioria dos 

praticantes é do sexo masculino. A maioria dos motociclistas possui segundo 

grau completo ou está cursando o ensino superior, o tempo de participação em 

moto clubes nos resultados não pôde ser conclusivo, pois ocorreu uma 

distribuição relativamente uniforme pela categorização utilizada. A maioria dos 

praticantes considera o motociclismo uma prática de lazer e não se acham 

atraídos pelo lazer de risco, ou seja, inferi-se que os entrevistados não 

consideram suas viagens de moto para eventos um risco. Contudo para ser 

mais conclusivo é necessário aumentar significativamente a quantidade de 

entrevistados, a fim de se definir um perfil do motociclista mineiro. 

 

Palavras-chave:Motociclismo; Lazer; Risco.  

 

INTRODUÇÃO 

A participação em encontros de moto é uma atividade de lazer pouco 

conhecida fora do meio. Os hábitos, costumes e a rede social que se formam 

têm instigado questões como, por exemplo: a faixa de idade mais frequente 

entre os motociclistas; o papel das mulheres adeptas ao movimento 

motociclístico; o grau de instrução dos motociclistas; se esse lazer está 

marcado pelo desvio social; entre outras indagações. 

 Enfim qual seria o perfil dos motociclistas de Minas Gerais? Qual motivo 

impulsiona centenas de pessoas a ligarem as suas motos, carregá-las com 

colchões infláveis, barracas, tendas entre outros acessórios e viajar por 

quilômetros? O que estas pessoas pensam a respeito disso? Será que 
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consideram estes momentos uma hora de lazer? Tendo em vista que 

empiricamente o senso comum considera o ato de pilotar uma moto seja na 

cidade ou na estrada uma prática de risco, pergunta se também: Será que o 

motociclista considera estas viagens um risco?  

No estado de Minas Gerais existe vários moto clubes, grupos de 

motociclistas que se unem para viajar para diversas regiões do Brasil. Desta 

forma o objetivo do estudo foi registrar a opinião de motociclistas, identificar o 

perfil dos entrevistados que participam de moto clubes viajando pelo estado de 

Minas Gerais e pelo Brasil, o grau ao qual eles consideram tal prática como um 

momento de lazer como também o grau ao qual consideram esta prática como 

um lazer de risco. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo teve um delineamento do tipo “survey”, ou seja, uma 

pesquisa de levantamento com característica descritiva ao qual buscou se 

descrever as seguintes características do grupo: frequência de viagens de 

moto, o tempo que participa ou não de um motoclube, o grau de instrução e a 

faixa etária dos praticantes. 

A coleta de dados ocorreu em 03 cidades do estado de Minas Gerais no 

mês de julho de 2012: Belo Horizonte ocorreu em 02 pontos de encontro de 

motociclistas e nas cidades de Pompeu e Carmo do Cajuru a coleta foi durante 

o encontro de motociclistas organizado por motoclubes locais.  

A população alvo foi composta por todos os indivíduos que estavam 

presentes nas referidas cidades nos pontos de encontro e nos eventos de finais 

de semana, que participam ou não de um motoclube e que perceptivelmente 

conhecem os “meandros” do motociclismo, tendo com critério de exclusão os 

indivíduos que nitidamente não fazem parte desta população e com idade 

inferior a 18 anos. Participaram desta amostra 77 indivíduos e a seleção foi 

não-probabilística por conveniência (THOMAS e NELSON, 2000), havendo um 

número significativo de mulheres não proporcional à predominância de homens 

nessa prática social. 
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O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o instrumento de 

pesquisa sobre atividades de aventura, desenvolvido pelo GEL – Grupo de 

Estudos do Lazer/UEM/CNPq (BALBIM, OLIVEIRA e PIMENTEL, 2009) 

adaptado para a prática do motociclismo.  

Após a identificação visual ou por indicação de um entrevistado o 

participante era abordado e na sequência perguntava se o mesmo gostaria de 

participar do estudo, com sua concordância expunha se então os objetivos e 

iniciava se a entrevista. 

Os dados foram digitados no software Statistical Package for Social 

Sciences versão 17 (SPSS 17) e Microsoft Excel para formar o banco de dados 

para as análises. 

Após a tabulação dos dados no SPSS, sendo inicialmente feita análise 

exploratória para verificar se havia erros na digitação dos dados e determinar a 

distribuição dos dados. Foi realizada análise de frequência das respostas das 

questões (frequência e porcentagem) para conhecer o perfil sócio-demográfico 

dos praticantes (faixa etária, sexo e grau de instrução, tempo de participação 

em motoclube).  

 

RESULTADOS 

Com relação às características sócias demográficas, observou-se que a 

faixa de predominância de idade ficou entre os 41 e 60 anos 30(39%) 

indivíduos, seguido de 25 (32,5%). Interessante observar que a faixa de 18 a 

20 anos e acima de 60 apenas encontrou se apenas 01(1,3%) para cada uma 

destas duas faixas. Quanto ao sexo encontrou-se 22 (28,6%) feminino e 55 

(71,4%) do sexo masculino. O grau de instrução predominante foi segundo 

grau completo até superior incompleto 43 (55,8%), seguido de 18 (23,4%) com 

superior completo. O tempo de participação em motoclubes apresentou uma 

distribuição relativamente uniforme com poucas diferenças conforme se 

observa na tabela 01. Quanto à frequência que o entrevistado viaja para 

eventos fora de sua cidade encontraram-se os seguintes dados: 30 (39,0%) 

viajam mensalmente, 26 (33,8%) viajam semanalmente, 15 (19,5%) 

ocasionalmente, 05 (06,5%) relataram viajar diariamente e 01 (01,3) viaja 

raramente. 
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Quanto à pergunta de número 04 do segundo bloco do instrumento que 

investigou o grau de concordância sobre a prática do motociclismo com opção 

de Lazer a maioria 71 (92,5%) concordam plenamente, 02 (2,6%) discordam 

plenamente, 02 (2,6%) discordam em parte e 02 (2,6%) concordam 

parcialmente. 

Quanto à pergunta de número 17 do segundo bloco foi investigado o 

grau de concordância sobre a pergunta: Você é atraído pelo Lazer de Risco? 

Foram encontrados os seguintes resultados: Mais da metade 40(51,9%) 

discordam plenamente, 16(20,8%) concordam plenamente, 10(13%) não 

concordam e nem discordam ou não tem opinião, 07(9,1%) concordam 

parcialmente, 03(3,9%) discordam em parte e 01(1,3%) perdido.  

Baseando se nestes dados constata-se que, para esta amostra é 

dominantes a negação pública de que esse lazer seja de risco. Mas por que 

pilotar uma motocicleta para tal público não é um risco, se há dados (BARROS 

et. al, 2003) apontando os significativos números de acidentes graves 

envolvendo motos? Como o motociclismo, incorporado ao estilo de vida, 

evidenciado no lazer, é representado contrariamente à dimensão de risco ou 

aventura é papel para novas investigações a fim de perceber essa relação (ou 

sua negação). 

 

CONCLUSÃO 

A faixa etária predominante neste estudo foi uma faixa mais madura e 

supostamente mais estável financeiramente. Considerando a dimensão 

gregária do lazer no tempo liberado (PIMENTEL, 2000), a maior parte dos 

motociclistas entrevistados viaja mensalmente ou semanalmente para os 

encontros de motociclistas. A maioria dos praticantes considera o motociclismo 

uma prática de lazer, mas não se acham atraídos pelo lazer de risco. Com isso, 

inferimos que os entrevistados não se representam no universo das atividades 

de aventura. Contudo para ser mais conclusivo é necessário maior aumentar 

significativamente a quantidade de entrevistados, a fim de se definir um perfil 

do motociclista mineiro.  

Quanto ao aperfeiçoamento do instrumento, observou se que vários 

entrevistados além de marcarem o grau ao qual concordavam ou não com as 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a9

3
 

afirmativas ainda emitiam justificativas o que poderia enriquecer 

substancialmente este estudo. Durante a coleta de dados os entrevistados se 

mostraram com bastante interesse em serem “ouvidos”, situando uma estrada 

aberta para estudos etnometodológicos. 
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DIA MUNDIAL DO BRINCAR: PARCERIAS PARA O  

DESENVOLVIMENTO DO LAZER 

 

Prof. Dr. João Eloir Carvalho 
Prof. Dr. Paulo Cesar de Barros  

PontifíciaUniversidade Católica do Paraná - GELL 
 

RESUMO 

O brincar traz diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento das 
capacidades de crianças e adultos, estimula a interação social e proporciona a 
criatividade. O desenvolvimento do lazer, através do brincar, oportuniza o 
desenvolvimento social e profissional, pois eventos desta área podem ser 
organizados entre instituições parceiras, públicas e privadas, O Dia Mundial do 
Brincar, comemorado internacionalmente no mês de maio, possibilitou a 
interação entre profissionais do órgão público responsável por eventos e 
projetos de lazer na cidade de Curitiba e de alunos e professores de uma 
instituição universitária (PUCPR), por meio da prática, a qual possibilita o 
crescimento profissional dos acadêmicos para o mercado de trabalho. Este 
estudo teve como objetivo relatar o desenvolvimento desta parceria, 
estimulando o processo educacional e promovendo ações de lazer para a 
comunidade como uma ação qualitativa para a melhoria da qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Brincar. Lazer. Parcerias.  

 

INTRODUÇÃO 

O brincar, entre o século XX e o início do século XXI traz uma variada difusão 

de oportunidades e riscos para as crianças do mundo. Para a criança, o brincar 

é um elemento de criação e descoberta, o mundo é seu parque de diversões e 

a brincadeira, a forma de assumir seu papel no contexto social. Silva (2004) 

destaca que no brincar, a criança possui várias maneiras de se comunicar, 

utilizando a imaginação e a criatividade, desenvolvendo a socialização, levando 

a experiências com regras e papéis diferenciados, direcionando a busca de 

soluções para seus problemas, permitindo novas maneiras de pensar e agir. Ao 

discutir a importância do brincar na vida do homem, Jarvis (2011) questiona a 

utilidade da brincadeira para o desenvolvimento da criança, especialmente 

como base psicológica para as habilidades sociais e intelectuais na vida adulta, 

destacando as necessidades para se atuar em um ambiente social cada vez 
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mais complexo, denominado como “aldeia global”. Este estudo teve como 

principal objetivo relatar possíveis parcerias entre instituições públicas e 

privadas para o desenvolvimento do brincar como elemento de integração 

social  e a promoção do lazer para crianças e adultos, na cidade de Curitiba, 

Brasil.  

 

METODOLOGIA 

Estudo quantitativo, de caráter descritivo, através de dados e relato de 

experiência do projeto “Dia Mundial do Brincar”, organizado pela Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazer e Juventude da cidade de Curitiba, em parceria 

com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O evento foi realizado no dia 26 de maio de 2012, em uma das principais ruas 

do centro da cidade, com a oferta de brincadeiras e oficinas para as diversas 

faixas etárias e atuação dos alunos do curso de Educação Física da PUCPR, 

vivenciando os conteúdos da disciplina de Animação e Entretenimento: Jogos e 

brincadeiras, que constitui seu currículo de formação. Foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: jogos intelectivos e de mesa (ping-pong e futebol de 

botão), brinquedoteca e espaço de leitura, oficina de brinquedos recicláveis 

(cidade em miniatura), oficina de artes (pinturas e dobradura), pintura de rosto, 

brincadeiras radicais (cama elástica e escalada), setor infantil (escorregador, 

castelo e gangorras), brinquedos infláveis, jogos recreativos (basquete em 

trios, bete-ombro), circuito recreativo, brinquedos cantados e orientação de 

atividade física.  

 

RESULTADOS 

O projeto ocorreu das 09 às 17 horas, as brincadeiras foram distribuídas em 

uma extensão de 300 metros, em cada atividade havia um professor e uma 

equipe de 2 a 8 alunos responsáveis pela orientação das brincadeiras. Houve a 

participação de mais de 5000 crianças de 2 a 6 anos, mais de 3000 crianças de 
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7 a 12 anos e mais de 3000 adultos, além dos pais das crianças, nas 

apresentações musicais e artísticas que ocorreram no mesmo espaço do 

projeto. Participaram mais de 15000 crianças e adultos, 30 profissionais da 

SMELJ, 2 professores e 147 alunos da PUCPR.  

 

CONCLUSÃO 

O Dia Mundial do Brincar, organizado pelo órgão público, responsável pela 

oferta de ações que preencham o tempo livre de crianças e adultos, 

oportunizando o desenvolvimento das habilidades, a melhoria das relações 

socais e um estilo de vida ativo e saudável e da Universidade, possibilitando a 

vivência dos conteúdos curriculares, procurando preparar os alunos para o 

mercado de trabalho, é uma ação de relevância para a sociedade moderna. O 

brincar deve servir às necessidades das crianças e dos adultos, preenchendo 

suas expectativas, oportunizando resultados em sua formação como cidadão, 

oferecendo liberdade de movimento e de expressão. Brock (2011) reforça que 

a disposição das crianças para brincar, sua motivação inata e seu forte 

propósito de brincar, devem ser estímulo para a aprendizagem e interação, 

pois crianças e adultos brincam naturalmente para descobrir e adaptar-se ao 

ambiente e para aprender porque as coisas acontecem, mas prioritariamente 

para se divertir.   
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DINÂMICAS DE GRUPO: PERSPECTIVAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

Anderson Cristian Barreto 
Acácio Pereira L. Neto 

Eleni Polesel Paes 
FIB/USC – Fundação Isis Bruder/Unidade Social Champagnat 

 
RESUMO 
 
O presente trabalho relata algumas contribuições que as dinâmicas de grupo 
oferecem para a educação social. Objetivando uma perspectiva de colaborar 
para a formação do caráter e de cumprimento de normas da vida coletiva em 
crianças e adolescentes. Tais ações são norteadas por meio de pesquisas, 
buscando autores da área e atividades que vão de encontro com as 
perspectivas esperadas. Dessa forma, causando uma reflexão de condutas em 
seu entorno social, para que possa transpor no dia a dia, dentro e fora da 
instituição. 
 

Palavras chaves: Recreação; Dinâmicas de grupo; Educação social. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o processo de crescimento das cidades, vem ocorrendo segundo 

Marcelino (2006), a expulsão da população menos favorecida para a periferia. 

Diante da situação crianças e adolescentes são obrigados a exercerem 

funções atribuídas aos adultos, estes que, por causa de suas condições, 

necessitam trabalhar fora para sustentarem suas famílias, perdendo assim, a 

possibilidade de acompanhar o crescimento e desenvolvimento psico-social de 

seus filhos, passando essa responsabilidade para as instituições que atuam 

com serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), antigo 

serviço sócio educativo. 

O SCFV, que de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS, 2009) é o ato de planejar e desenvolver atividades 

libertadoras de potencialidades desenvolve ações sócias educativas voltadas 

para crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, oferecendo oficinas de dança, esportes e informática além dos 

momentos de orientação social, com debates de temas atuais e pertinentes, 

relacionados a criança e adolescentes, como: meio ambiente, saúde, eleições, 
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mídia e cultura, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), acordos e 

convivência, trabalho, direitos humanos e outros. 

Dentro do SCFV está incluso em sua metodologia o momento de 

acolhida, este tempo é destinado à aplicação de dinâmicas de grupo, que vem 

de encontro às necessidades sociais, propondo contribuição para a formação 

do caráter e de cumprimento de normas da vida coletiva. Quando crianças e 

adolescentes passam a respeitar tais acordos de convivência, os próprios 

impõem a pratica de padrões de condutas desejáveis a vida na sociedade 

(MACHADO E NUNES, 2012). 

De acordo com Salomão, Martini e Jordão (2007) as brincadeiras, os 

jogos, as músicas, as práticas esportivas e culturais podem e devem ser 

utilizados como ferramentas importantes da educação no processo de 

apropriação e construção de conhecimentos, nas relações sociais.   

De acordo com Oliveira (2003), brincando, exercitamos habilidades 

essenciais ao desenvolvimento de nossas relações. Ao exercitar, nos jogos, a 

capacidade de lidar com os sentimentos e desafios que eles próprios 

despertam, buscamos competência para administrar situações cotidianas com 

eficácia, pois o jogo envolve não só informação, mas também afetos, 

representações simbólicas, conceitos, significados e as bases para o exercício 

de uma cidadania autônoma e cooperativa. 

As dinâmicas de grupo conforme Machado e Nunes (2012) são 

entendidas como uma proposta de favorecimento à socialização, a experiência 

do “eu” como um e em um grupo e o crescimento pessoal em proporções 

desafiantes, assim, contrapondo a idéia de que ganhar é uma questão de 

sobrevivência. Nesse sentido, compreendendo uma sociedade historicamente 

construída com o ideário de que a vida é um jogo de ganhar e perder aborda-

se a auto-reflexão de cada criança e adolescente para que compreendam a 

importância do trabalho em grupo, ao compartilhamento de habilidades físicas, 

intelectuais e sociais na expectativa de superação de obstáculos do cotidiano. 

Ainda nesta perspectiva segundo Santana et. al. (2010) as dinâmicas em 

grupo permitem que as crianças e adolescentes se desenvolvam nas relações 

inter e intra pessoais recebendo e transmitindo valores, favorecendo o 

desenvolvimento da autoestima, autoconfiança e autonomia. 
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Em seu discurso, Marcelino (2006) afirma que a brincadeira favorece as 

vivências necessárias para contribuir significativamente na formação de um ser 

realmente humano, integrador da sociedade a qual está integrado, portanto, as 

dinâmicas de grupo reforçam a reflexão colocada, pois com a execução delas 

junto as criança e adolescentes, ampliando a possibilidade de se perceberem 

como seres humanos em desenvolvimento e que podem ser os atores 

principais nas relações com sociedade.   

 

METODOLOGIA 

 

As ações que envolvem as dinâmicas de grupo no momento de acolhida, 

sempre no inicio das atividades, são destinadas a criança e adolescentes, logo 

após a sua chegada na instituição. A organização e aplicação das atividades 

ocorrem com o planejamento antecipado por parte dos educadores sociais. 

Estas atividades almejam proporcionar a reflexão e interação das crianças e 

adolescentes para seu desenvolvimento psicológico, afetivo e social. 

Trata-se de uma atividade planejada, sistematizada, entretanto, 

diferenciada por não se tratar de educação formal, mas de uma forma de 

aprendizagem que se dá através do lúdico e além de estimular a criatividade 

também contribui para a formação do caráter buscando promover o 

entendimento, de crianças e adolescentes, de que são cidadãos de direito, 

levando-os a ter uma visão mais crítica da realidade social a qual estão 

inseridos e se reconhecerem, então, como sujeitos ativos na transformação 

social. 

Durante as práticas pedagógicas utilizadas, seja nas atividades 

esportivas, seja nas culturais, o lúdico se faz presente e tem maior aceitação 

por parte dos usuários e dos facilitadores durante o processo de formação, 

facilitando a compreensão e a assimilação de conhecimentos, valores e 

atitudes (SANTANA et. al., 2010). 

As atividades propostas são de cunho reflexivo, que necessitam do 

pensamento e participação cooperativa das crianças e adolescentes, causando 

uma reação, que norteiam suas ações nos diversos espaços sociais, por meio 

de vídeos, escrita, jogos e brincadeiras, com a intervenção de um educador 

social, causando toda uma reestruturação cognitiva para o convívio social. 
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Essas atividades implicam na autentica libertação, passando a ser uma 

humanização em processo, não sendo algo que se coloca nos homens, nesse 

caso, nas crianças e adolescentes, e sim, uma prática inquietante de ação e 

reflexão sobre o mundo que vivem e convivem para serem os protagonistas da 

transformação (FREIRE, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através da realização das dinâmicas buscam-se resultados positivos em 

relação tanto ao comportamento quanto as atitudes das crianças e 

adolescentes por meio das atividades propostas, que são percebidas no dia a 

dia. Em sua pesquisa Santana et. al. (2010) relata que com essas práticas 

pedagógicas por meio do lúdico, crianças e adolescentes passaram a adotar 

novas atitudes como higiene corporal, hábitos alimentares, utilização de 

palavras gentis, maior aproximação com os educadores e novas condutas 

sociais.  

Essas ações estimularam o protagonismo infanto-juvenil nos 

freqüentadores, conforme Natali e Muller (2009), a ação educativa por meio de 

jogos cooperativos proporcionou ações de maior participação, com respeito, 

pondo em prática a ação reflexiva, por meio de uma educação critica, que vai 

de encontro com as ações esperadas pela aplicação de dinâmicas de grupo. 

Os espaços não escolarizados contribuem para a formação 

complementar dos indivíduos, sempre focando o desenvolvimento social deste 

ser, e as dinâmicas de grupo fortalecem essa forma de educar. Conforme 

Santana et. al. (2010) atualmente a educação em espaço não formais de 

ensino tem alcançado inúmeros resultados benéficos quando atividades lúdicas 

são utilizadas em sua metodologia, causando a transformação e promoção de 

uma educação complementar. 

 Por meio de dinâmicas e brincadeiras Muller et. al. (2011) em seu estudo 

verificou a incorporação de conceitos como respeito e justiça, além disso as 

relações sociais e o diálogo entre as crianças e os adolescentes foram 

fortalecidos. Esperamos a partir destas intervenções que tais conceitos não 

sejam apenas passageiros, mas que realmente sejam incorporadas as 

crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O lúdico, quando utilizado sem planejamento e finalidade pode também 

se tornar algo tedioso, sem propósito e significado. A cautela está em saber 

planejar as atividades lúdicas ou as dinâmicas de grupo, tendo clareza de suas 

finalidades para o desenvolvimento dos educandos. 

Variar as atividades também ajuda, porém, criá-las ou reinventá-las em 

conjunto é algo mais estimulante e saudável (SANTANA et. al., 2010), 

causando o alcance dos objetivos propostos para cada atividade, na 

expectativa de que crianças e adolescentes reflitam e passem a adotar novas 

condutas em seu entorno social, se tornando pessoas mais conscientes e 

sonhadoras fazendo uma transformação em suas vidas. 
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ELEMENTOS DA SEMIÓTICA PEIRCEANA COMO FERRAMENTA DE 

CONSTRUÇÃO COREOGRÁFICA DA DANÇA NA VIVÊNCIA DO LAZER. 

Rondinei Silva Lima 
Profa Drª Patrícia de Araújo 

UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho visa estabelecer a relação interdisciplinar entre dança e 
semiótica, apresentando também demonstrar o papel importante da dança 
como ferramenta de valorização e resgate cultural na vivência no lazer. A 
proposta se efetuou através de uma sugestão coreográfica, que foi 
apresentada como tema para a realização de uma dança, na disciplina de 
Fundamentos e Métodos da Dança, do curso de Educação Física da 
Universidade do Estado do Pará. Para tal objetivo, incluímos a abordagem de 
alguns conceitos da semiótica de Chales Sanders Peirce, através da análise 
das relações entre signo, objeto e interpretante.  
 

Palavras-chave: Coreografia. Signo. Semiótica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A dança é uma das práticas corporais que constituem nossa 

corporeidade hodierna, sem ter, tal como outras práticas, uma orientação mais 

adequada a ser uma prática estética, que tanto possibilite a materialização da 

sensibilidade humana, ampliando a capacidade expressiva, quanto seja uma 

prática educativa que promova o desenvolvimento do espírito crítico na 

compreensão da cultura corporal, ou cultura de movimento, e em suas relações 

com o meio em que se desenvolve como a mídia, a escola, a sociedade, etc. 

Sendo assim “olhar de dentro” e vivenciar uma realidade, trouxe-nos 

elementos para a compreensão dos limites e possibilidades da dança na 

ampliação de capacidades, experiências e conhecimentos que podem legitimá-

la como prática social emancipatória (conhecimento), artística (expressão) e os 

elementos da semiótica (fundamentação). 

Os elementos da dança que se evidenciaram na vivência, compõem as 

categorias elencadas e discutidas; eles integram a dança numa totalidade que 

se fez desmembrar para poder entender como se apresentaram na realidade 

investigada e sistematizada.  

1.1 A dança como comunicação 
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A dança é sem dúvida uma forma de expressão das mais genuínas do 

ser humano. É ferramenta de resgate cultural e de valorização de tradições nas 

sociedades. Nesse sentido, como atividade e expressão social, é uma atividade 

de grande valor no desenvolvimento social e cultural do ser humano. (GARCIA; 

HAAS, 2002). Trazendo em seu bojo a possibilidade de expressão humana, 

tem em sua essência a capacidade de simbolizar informações através de seus 

aspectos ornamentais e coreográficos, contribuindo para a sua confirmação 

como prática cultural importante.  

Essa característica de expressividade carrega consigo a possibilidade 

de produção e transmissão de informação. Assim sendo a dança é uma 

ferramenta pela qual se expressa uma infinidade de informações, de 

experiências, sentimentos e o conhecimento das possibilidades corporais 

expressivas, principalmente por meio de símbolos. 

 

Quando queremos nos manifestar, é por meio das expressões 

lingüísticas e motoras que o fazemos. Entre uma coisa e outra, 

há, porém - especialmente entre os humanos -, um rico 

universo de construção, que vemos quando olhamos para 

dentro, que é o universo do símbolo. (FREIRE; SCAGLIA, 

2009. p. 178). 

Por meio de expressões simbólicas é que a coreografia ganha força 

nessa expressividade. Assim sendo, a semiótica ganha evidente destaque em 

um processo que se paute na significação dos movimentos a fim de transmitir 

mensagens através de propostas de danças. 

1.2. A semiótica peirceana e a proposta de dança 

A Semiótica se estabelece como importante aparato de pesquisa, “que 

tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem 

por objetivo o exame de modos de constituição de todo e qualquer fenômeno 

como fenômeno de produção de significação e de sentidos” (SANTAELLA, 

1983, p.13). Entretanto, essa linguagem só se efetiva por meio de constituições 

de signos e será o signo que proporcionará a inteligibilidade na comunicação 

(BELTRÃO; QUIRINO, 1986). É o signo que possui o poder de representação 

de determinada coisa. Como diria Santaella (1983), o signo é uma coisa que 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a1

0
5

 

representa uma ideia, o seu objeto. Ele se efetiva como signo no momento que 

representa o objeto.  

Um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto 
que é, portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do 
signo, mesmo se o signo representar seu objeto falsamente. 
Mas dizer que ele representa seu objeto implica que ele afete 
uma mente, de tal modo que, de certa maneira, determine 
naquela mente algo que é mediatamente devido ao objeto. 
(PEIRCE apud SANTAELLA, 1993. p. 38-39) 
 

Ainda se faz necessário colocarmos os conceitos peirceanos, no que 

tange a operação pensamento-signo, que se opera na mente do individuo, 

quando diante de um fenômeno. Peirce analisando os acontecimentos 

encontrou três elementos que denominou de categorias do conhecimento, que 

são os modos como os fenômenos se apresentam à consciência (MONTEIRO, 

2006), os quais ele denominou de categoria de pensamento, que seriam a 

Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. Ressalta Santaella (1983), que 

essas três categorias irão convergir no que poderíamos chamar de três 

modalidades possíveis de contato de todo e qualquer fenômeno.  

Genericamente é a forma pela qual se apresentam os fenômenos à 

nossa mente. A Primeiridade seria o contato imediato com qualquer coisa ou 

acontecimento presente por suas qualidades (características). A Secundidade 

seria a sua percepção (reação) mental diante do que está em nossa frente, 

reação mental diante da factualidade do fenômeno, e no momento que essa 

reação se faz de maneira interpretativa, estaremos entrando na casa da 

Terceiridade. 

 

Neste sentido, enquanto reconhecimento das formas de 
avaliação daquilo que aparece à experiência, Peirce concebe a 
presença do fenômeno sob três categorias: a primeiridade, que 
abarca noções como qualidade, originalidade, espontaneidade 
e acaso; a secundidade, que contém noções como relação, 
singularidade, alteridade e existência; e a terceridade, onde 
habitam noções como mediação, generalidade, regularidade e 
lei. (FERRAZ, 2009. p. 191) 

 
É a partir desse entendimento, ainda que simplificado, e dessa análise 

sobre o pensamento e fenômeno, que se dará a construção sígnica na 

semiótica peirceana. Para melhor compreensão de como se efetuará essa 

construção, é necessário que compreendamos a classificação elaborada por 

Peirce, em relação à interação entre signo, objeto e interpretante.  
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O signo (qualquer signo é chamado por Peirce, nessa relação, de 

Representamen) atua na mente de um intérprete (individuo) representando um 

determinado Objeto (ideia do que se quer representar), gerando nessa mente 

uma ideia do objeto representado, o que pode ser chamado de Interpretante. 

Como coloca Peirce (1977), o interpretante é a ideia gerada pelo signo, que 

tenta representar o seu objeto. 

A partir dessa relação de significação do objeto com o sujeito, mediado 

por um signo, podemos destacar nas ideias de Peirce (1977)os aspectos do 

signo na relação com ele mesmo (como ele aparece), do signo com seu objeto 

(com o signo o representa) e do signo com seu interpretante (a reprodução na 

mente do receptor).  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse trabalho além de ressaltar os elementos sígnicos a partir da 

semiótica peirceana, atenta para os elementos técnicos norteadores da 

coreografia, que deverão estar presentes, evidenciando seu caráter de 

aprendizado acadêmico. Entender a coreografia como fator técnico e cultural 

na dança, permite-nos nos apropriar dessa ferramenta para efetuar a 

construção de uma mensagem a ser transmitida. Dessa maneira entendemos o 

papel da coreografia neste trabalho: 

“São criações seqüenciais, sucessivas e com alternâncias das 
formas e movimento dentro de um espaço temporal, com 
trajetória no espaço físico, concretizando e desenvolvendo 
formas e configurações espaciais para veicular mensagem. 
Pela expressão e comunicação do corpo, as mensagens são 
veiculadas pelo vocabulário formal da dança.” (NANNI apud 
GARCIA; HAAS, 2002: p.158) 

A proposta de dança se pautou no tema da liturgia, que foi proposto 

para a avaliação final da disciplina Fundamentos e métodos da dança, na 

turma do 1ºano noturno de 2011, no curso de Educação Física da Universidade 

do Estado do Pará – UEPa. Propomos o entendimento de danças religiosa e 

ritualísticas, como forma de ligação de um povo com o sagrado. Assim sendo, 

resolvemos abordar algumas características do festival do Kuarup, realizados 

em tribos indígenas da região do rio Xingu, dentro de uma perspectiva 
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regionalista e de valorização cultural, através da proposta de dança no 

ambiente acadêmico e como proposta para disciplina mencionada. 

Foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre a semiótica peirceana e 

estudou-se o festival do Kuarup (termo oriundo da língua Kamaiurá) e foi 

entendido como uma festa realizada em homenagem aos mortos ilustres das 

tribos indígenas da região do alto Xingu.  É através dessa cerimônia que, entre 

outras coisas, esses povos abordam os temas da criação da humanidade e a 

hierarquia dos grupos dentro das tribos. Uma cerimônia grandiosa, que envolve 

as tribos amigas dessa região, para a evocação das almas dos mortos ilustres. 

Kuarup é o nome alcunhado a um tronco de madeira retirado da 

floresta e talhado, segundo o que os indígenas acreditam, na forma do 

indivíduo ilustre, representando de forma concreta os seus mortos.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Levando em consideração os conceitos de Primeiridade e Secundidade 

de Peirce, já mencionados, e a relação do signo consigo mesmo e do signo 

com seu objeto, passemos então para a criação sígnicas como se pretendeu 

efetuar a representação de seus objetos: 

 QUALI-SIGNO: as cores (nas vestimentas e adereços), movimentos 

(gestos e passos) e som (a música que acompanha a dança). 

 SIN-SIGNO: A coreografia exclusiva da proposta de dança. 

 LEGI-SIGNO: a dança apresentada. 

 ÍCONE: O instrumento enfeitado foi ícone do Kuarup (pedaço de tronco); 

O cocá, as vestimentas imitando as verdadeiras usadas pelos indígenas; 

Os passos dos solos imitando os animais que o pajé evocava e os 

gestos imitando o manuseio de instrumento que remetiam aos próprios 

índios. 

 ÍNDICE: O índice se dá à medida que representamos o festival do 

Kuarup, por meio da proposta de dança, ligando a dança à existência do 

ritual, mostrando que não foi criado aleatoriamente, mas sim partindo de 

bases factuais de existência dessa manifestação cultural indígena.  
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 SÍMBOLO: O símbolo aqui seria a dança como forma convencional de 

linguagem e expressão, difundindo informação como no caso da 

proposta de dança feita pela turma (dançarinos).  

 

4. CONCLUSÃO 

É inegável o papel da dança como ferramenta de valorização e difusão 

cultural, principalmente por ela ser uma forma de linguagem, e como tal, ter a 

capacidade de transmitir informação, contribuindo também para a fomentação 

do saber. Saber este que também está dentro das instituições de ensino 

superior e que se pode valer desse instrumento fantástico de aprendizado. 

Sabemos também que a dança é autoexpressão, que acarreta sempre 

uma intervenção subjetiva, conferindo singularidade no ato de dançar. Mas 

acreditamos que de forma pedagógica e com intenção comunicacional, ela 

pode-se valer da semiótica Peirceana para a elaboração coreográfica, a fim de 

que se consiga o intuito da mensagem, ainda que esse caráter subjetivo de 

expressão não seja apagado. 

E por último, queremos levantar a abordagem interdisciplinar como 

fundamento rico em possibilidades na Educação Física, nesse caso 

especificamente da dança, conferindo a essa atividade, como campo de 

conhecimento inserido dentro de uma Universidade, um papel genuíno de 

fomento, valorização, respeito e difusão cultural, que entendemos como papel 

também de uma instituição de ensino superior. 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma breve reflexão sobre a 

influência dos contos de fadas na vida das crianças, abordando de forma 

ampla, a importância no desenvolvimento infantil. Trata-se de um trabalho de 

referencial teórico sobre o conto de fadas na vida das crianças e seus 

respectivos principais autores, que de forma qualitativa, favorece a reflexão e 

análise acerca das teorias e hipóteses levantadas. Algumas perguntas 

nortearam o interesse pelo tema, como: quais as possíveis origens dos contos 

de fadas? O que a criança aprende ao vivenciar os contos de fadas? Os contos 

de fadas, em sua tradição oral, surgiram há milhares de anos, com difícil 

precisão histórica. Entende-se de forma positiva que os eles possuem uma 

estrutura narrativa, apresentada por uma sucessão de fatos e acontecimentos 

organizados de forma coerente e significante. Por fim, entende-se que os 

contos de fadas fazem despertar nas crianças o prazer pela leitura e escrita, 

estimulando a criatividade, a imaginação e a superação dos seus problemas. 

Palavras-chave: Contos de fadas; Desenvolvimento infantil; Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de um trabalho de referencial teórico sobre o conto de fadas na 

vida das crianças e seus respectivos principais autores.Surgiram inicialmente 

algumas perguntas que necessitavam de reflexões: Quais as possíveis origens 

dos contos de fadas? O que a criança aprende ao vivenciar os contos de 

fadas? 
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Este trabalho teve por objetivo apresentar uma breve reflexão sobre a 

influência dos contos de fadas na vida das crianças, abordando de forma 

ampla, a importância no desenvolvimento infantil. 

Os contos de fadas são narrativas que giram em torno de uma 

problemática espiritual, ética e existencial, ligada a realização interior do 

indivíduo, basicamente por intermédio do amor, giram em torno de deuses, 

duendes, heróis ou situações em que o que sobressai é o sobrenatural. Os 

contos abrem espaço para que as crianças possam imaginar e despertar 

curiosidades que são respondidas no decorrer dos contos (COELHO, 2003). 

 Por fazerem parte da sociedade e do folclore de vários povos, e ter a 

oralidade como primeira opção de transmissão do conhecimento, fica difícil 

precisar a origem dos contos de fadas. 

Os contos de fadas, possivelmente, são de origem celta. Surgiram como 

poemas, que revelavam amores estranhos, fatais e eternos, além de serem 

expressões narrativas de conflitos entre o homem e a natureza. Por volta do 

sec II a.C e I d.C, foram acrescentadas a presença de fadas, que eram 

mulheres iluminadas que podiam ver o futuro de pessoas especiais que elas 

protegiam (KUPSTAS, 1993). 

O registro dos contos de fadas começou no século VII com a transcrição 

do poema épico anglo-saxão Beowulf. No livro galêsMabinogion surgiram as 

fadas e a transformação das aventuras reais que deram origem ao Ciclo 

Arturiano onde referia-se ao conjunto de lendas referentes ao rei Artur e seus 

cavaleiros,para Coelho (1987). 

Foi com o narratólogo russo Vladimir Propp que se deu os primeiros 

estudos científicos relevantes dos contos, em 1920. A partir dos seus estudos 

chegou-se a conclusão de que as histórias apresentam, apesar da diversidade, 

a mesma estrutura: início, ruptura, confronto e superação de obstáculos e 

perigos, restauração e desfecho (COELHO, 1987; PAVONI, 1989). 

 No início configura-se o surgimento do herói e do problema que irá trilhar 

toda a história. A ruptura é quando o herói vai ao desconhecido, apresentando 

momentos de insegurança em sua vida; o confronto e a superação de 

obstáculos acontecem quando o herói busca soluções fantasias para os seus 

problemas; a restauração é quando se inicia o processo da descoberta do 
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novo, das suas potencialidades; e o  desfecho é o retorno à realidade, com a 

união dos opostos (MATTAR, 2007). 

 Permite-se afirmar que a fantasia exibida nos contos de fadas expressa 

as dificuldades e obstáculos apresentados ao herói e o mesmo precisa vencer 

e alcançar o sucesso e auto-realização. 

 Os contos de fadas existem a milhares de anos e é importante para a 

formação e a aprendizagem das crianças. Escutar histórias contribui de forma 

significativa para o início da aprendizagem e para que o indivíduo seja um bom 

ouvinte e um bom leitor, mostra-se um caminho infinito de descobertas e de 

compreensão do mundo.  Assim Coelho (2003), afirma que os contos abrem 

espaços para que as crianças deixem fluir o imaginário e despertem a 

curiosidade, que logo é respondida no decorrer dos contos. 

 Os contos de fadas apresentam fundamental importância no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

 
Enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si  
mesma, e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. Oferece 
significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da 
criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à 
multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida 
da criança. (BETTELHEIM, 2004, p. 20). 
 

Coelho (2003), afirma que através dos contos de fadas é possível 

despertar nas crianças o prazer em ouvi-las, e isso é importante para a 

formação de qualquer criança, pois estimula a criatividade, a imaginação, a 

brincadeira, a leitura, a escrita, a musica, o querer ouvir novamente, 

desenvolvendo dessa forma a oralidade nas crianças dessa faixa etária, 

consideradocomo um importante e significativo veículo de comunicação entre 

elas. 

As crianças utilizam dos contos de fada para conseguir lidar com 

problemas reais enfrentando-os com a coragem de um adulto e a com a 

inocência de uma criança, para Aguiar (1990). 

 Por fim, Os contos de fadas garantem à criança que as dificuldades 

podem ser vencidas, as florestas atravessadas, os caminhos de espinhos 

desbravados e os perigos mudados, por mais pequeno e insignificante que seja 

quem pretende vencer na vida. E a criança, desprotegida por natureza, sente 
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que também ela pode ser capaz de vencer os seus secretos medos, as suas 

evidentes ignorâncias, segundo Bettelheim (2004). 

 

METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada consiste em dois procedimentos. O primeiro 

define a abordagem utilizada. Neste trabalho utilizou-se a abordagem dedutiva, 

onde se "[...] parte de teorias e leis com princípios universais e previamente 

aceitos para a elaboração de conclusões sobre fenômenos universais ou 

particulares [...]" (MATTOS; ROSSETTO JUNIOR; BLECHER, 2008:28). 

 O segundo procedimento é relativo ao tipo de pesquisa adotado, neste 

caso, a pesquisa indireta, que de acordo com Mattos, Rossetto Junior e 

Blecher (2008: 37), é caracterizada "[...] pela utilização de informações, 

conhecimentos, e dados já coletados por outras pessoas e demonstrados de 

diversas formas [...]". 

 Assim, dentro da pesquisa indireta, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 

ou de fontes secundárias, abrangendo publicações como livros, artigos, 

periódicos e demais publicações que tenham relação com a temática abordada 

no trabalho (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os contos de fadas são capazes de auxiliar as crianças a superarem 

certos medos, inseguranças e receios, pois o envolvimento simbólico com a 

proposta lúdica facilita o entendimento e “possíveis soluções” desses conflitos, 

propiciando o desenvolvimento psíquico, afetivo e social. 

O conto de fadas tem um efeito terapêutico na medida em que a criança 

encontra uma solução para as suas dúvidas através da contemplação do que a 

história parece implicar acerca dos seus conflitos pessoais nesse momento da 

vida, para Bettelheim (2004). 

Portanto as crianças aceitam com mais naturalidade as desilusões que 

encontrarão no dia-a-dia, pois sabe que, à semelhança do que acontece nos 

contos de fadas, os esforços desprendidos hão de ter uma grandiosa 

recompensa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Notou-se com o estudo que pesquisar sobre os contos de fadas é algo 

que exige leitura e compromisso em apresentar o conteúdo e forma relevante e 

significante. 

 Partindo de uma breve reflexão, buscou-se apresentar a 

contextualização histórica dos contos de fadas, e seus principais 

pesquisadores. Notou-se então, que sua origem é imprecisa, e que não 

nasceram para as crianças e ao longo dos séculos tornaram-se voltado de 

forma significativa às crianças. 

 Os contos de fadas não são apenas passatempos para as crianças, mas 

que devem figurar entre as principais estratégias lúdicas para despertarem a 

curiosidade, estimularem a imaginação, e o favorecem o desenvolvimento da 

personalidade. 

 Entende-se de forma positiva que os contos de fadas possuem uma 

estrutura narrativa, apresentada por uma sucessão de fatos e acontecimentos 

organizados de forma coerente e significante. 

 Por fim, os contos de fadas aumentam a autoestima  das crianças tendo 

grande importância para a formação de sua personalidade. Os contos são 

facilmente entendidos devido a sua estrutura organizacional, onde sua 

linguagem simbólica eleva as crianças para as inesquecíveis aventuras lúdicas, 

projetando o não permitido e o irreal em ação e emoção. 
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RESUMO 

 

 Os flash mob dance são apresentações de dança em lugares inusitados e sem 

programação prévia por parte dos expectadores. Desse modo, essas 

apresentações acabam tomando sentidos diversos, que vão do protesto 

politicamente engajado a campanhas virais de propaganda, podendo adentrar 

o âmbito escolar, visto que a dança é um componente curricular da Educação 

Física. O objetivo do estudo consiste em analisar o conteúdo presentes na 

mobilização relâmpago de dança. O trabalho se caracteriza como documental, 

tendo a web como repositório para obtenção das fontes. A análise será de 

cunho hermenêutico e tomará os flash mob dance como superfície de 

interpretação. Espera-se contribuir à compreensão e intervenção sobre práticas 

de dança, no âmbito escolar.  

 

Palavras-chave: flash mob dance, escola, lazer. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Cada vez que uma sociedade enfrenta esgotamento ético-estético, é 

usual que as práticas culturais, a exemplo da dança, reflitam ou mesmo 

antecipem esse processo de decadência, transição e mudanças (MAFFESOLI, 

2005).  É dentro desse tocante que analisamos os Flash Mobs Dance (FMD), 

como uma forma de re-significação da dança, componente da cultura corporal 

trabalhada na Educação Física. É interessante notar, que esse conteúdo da 

cultura corporal é o último em preferência dos alunos no ensino fundamental e 

médio (PIMENTEL, 2011), de modo a ser um objeto ainda carente de reflexões, 

Nanni (2000, p. 38) acrescenta que “a permanencia desses traços pode estar 

provocando, de forma inconsciente, movimentos de resistência e desaprovação 
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por parte dos alunos”, em contra partida, gera tanto interesse e movimentos 

fora da escola tais como bailes, grupos de dança (na igreja, de rua, nas 

academias), concursos e flash mobs de dança.    

Tendo notado o interesse desse elemento fora da escola, percebemos 

que este podeadentrar as instituições educacionais, pois a criança se 

movimenta e percebe numerosas dimensões do espaço em volta de si. Deste 

modo a dança propõe-se a criar no infante uma consciência exigente e ativa 

em relação ao meio ambiente e à quantidade da vida cotidiana (LIMA, 1993). 

Visto que a Internet, é a principal ferramenta de divulgação dessas 

apresentações, e um potente disseminador de informações de modo a facilitar 

esse tipo de ação, pois qualquer um pode produzir um FMD e em apenas 

alguns segundos estar disponível para todo o mundo.  “Hoje, a internet 

disponível dentro das escolas, facilita a motivação do aluno, promovendo o 

trabalho em grupo e a troca dinâmica de informações com os colegas” 

(SOBRAL, 2002 p.15). 

Com todos esses instrumentos a mão, a criação e apresentação de um 

FMD por alunos dentro da uma escola ou até mesmo fora dela, se torna viável, 

pois, a Educação Física tendo como conteúdo estruturante a dança e a internet 

a disposição, pode ser usada como  atrativo para que o conteúdo ganhe novos 

espaços dentro das escolas. 

 Diante de tal contextualização, indagamos se o FMD se enquadraria no 

componente dança dos conteúdos estruturantes da educação física? Ecomo 

seria a aceitação dos alunos? Haveria apoio da coordenação pedagógica da  

instituição?Na tentativa de responder tais apontamentos realizou-se 

interpretações de imagens agrupadas na ordem coreográfica de FMD ocorridos 

em espaços institucionais, fazendo uso da hermenêutica. Deste modo, tem-se 

como objetivo analisar significados atribuídos ao FMD, abordados na cultura 

corporal, enquanto instrumento educacional.  

Neste tocante, atribuir a dança enquanto componente curricular, é 

permitir ao individuo ampliar as possibilidades das práticas corporais, 

vivenciando  as experiências da comunicação gestual de modo a consentir o 

individuo pensar, agir, sentir e se comunicar. Sá e Godoy (2009), fortalecem 

este pensamento ao dizer que o domínio do universo simbólico desenvolve um 

repertório de movimentos corporais (gestuais), e é neste repertório, que o 
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individuo expressa suas tristezas, alegrias, angústias, satisfações e tantos 

outros sentimentos. Neste interin, o FMD se enquadra neste universo 

expressivo, pois possibilita o contato estético que envolve o corpo em 

movimento, já que ao dançar a criança irá se expressar criativamente, 

implicando nas diversas possibilidades de interação com o meio. 

Uma aula de dança na escola permite ao professor conhecer melhor o 

seu aluno,  saber suas preferências sobre o que gosta de brincar, de cantar, de 

ouvir; discutir suas experiências; fazer fluir sua imaginação e verificar a 

influência dela na realidade e nas atitudes da criança. Verderi (1998), afirma 

que a dança é uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do 

homem.  

              Neste contexto, Nanni (1998, p.8) tem a visão de que é a partir do 

processo criativo, desenvolvido pela dança na escola, que o indivíduo se 

emancipa, "a criatividade possibilita a independência a liberdade do ser pela 

autonomia e emancipação".  

Neste sentido, buscar uma prática pedagógica através do FMD 

consiste em possibilitar ao indivíduo expressar-se criativamente, sem 

exclusões, tornando esta linguagem corporal transformadora e não 

reprodutora.  

Porém a escola deve estar sensível aos valores e vivências corporais 

que o indivíduo traz consigo, permitindo desta forma que conteúdos 

trabalhados, se tornem mais significativos. Neste sentido Marques (2003, p.32) 

aborda que, para se fazer escolhas significativas "seria interessante levarmos 

em consideração o contexto dos alunos", respeitando suas próprias escolhas, 

opiniões e criações.  

Destarte,o FMD seria uma ótima opção à ser aplicada na escola, pois 

esta possibilita a integração a outros elementos educacionais cuja finalidade 

também é o de estabelecer o bom relacionamento entre seus praticantes. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo documental referente a fontes disponíveis na 

web. As fontesforam obtidos pelo site You Tube, tendo como critério de escolha 

vídeos de FMD em Instituições de Ensino.  
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Logo, o estudo é de matriz Hemenêutica-fenomenológica (GRONDIN, 

1999) e busca interpretar e compreender os sentidos dados pelos sujeitos a 

suas atividades. Desta forma análisou-se as danças apartir de categorias. Para 

tanto, foram encontrados os consensos e dissonâncias entre práticas legais 

dos diferentes flash mob analisados, o que permitiu uma primeira análise sobre 

sua organização.  

 

3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Dos vídeos analisados, nota-se que em sua maioria são realizados nos 

pátios dos colégios no horário do recreio escolar onde há maior movimentação 

de alunos nos espaços da escola. Pela movimentação dos alunos nos pátios se 

percebe que todos já sabem de tal manifestação que irá ocorrer, pois auto se 

organizam formando um circulo ou deixando um espaço para que os 

participante do FMD possam dançar. Os alunos já estão preparados com suas 

câmeras digitais e celulares, para posteriormente postarem os vídeos na 

internet. O público sendo avisado previamente, perde-se o caráter de algo 

inesperado surgindo apenas como um atrativo no recreio e nada mais. 

 Em um dos vídeos analisados a manifestação ocorreu em uma quadra 

de esportes dentro do colégio, onde nem todos os alunos pararam de realizar 

suas atividades, como por exemplo, jogar basquete para assistir ao FMD. 

Alguns vídeos, o que motivam a realização do FMD são gincanas, com 

disputas entre os alunos e são realizados fora da escola, como em shoppings e 

praças. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a questão da dança como conteúdo da cultura corporal e 

a sua falta de entusiasmo por parte dos alunos nas escolas, é que tentamos 

trazer as FMD para a realidade escolar, para que a dança se torne mais 

prazerosa, que seja vista como algo lúdico, que cause entusiasmo.  

Como é algo produzido e publicado rapidamente com a ajuda de um 

instrumento muito importante, a internet, torna-se muito fácil a idealização e 
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divulgação do FMD. Seu retorno é imediato aos participantes, que dentro de 

poucos minutos já tem acesso aos vídeos e outras pessoas também. 

Com todos esses instrumentos a mão, a criação e apresentação de um 

Flash Mob Dance por alunos dentro de uma escola ou até mesmo fora dela, se 

tornam viável, pois, a Educação Física tendo como conteúdo estruturante a 

dança e a internet a disposição pode ser usada como atrativo para que o tal 

conteúdo ganhe novos espaços dentro das escolas. 
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RESUMO 

Atualmente é possível observar uma crescente preocupação quanto as ações 

de inclusão das pessoas com deficiência nos diversos setores da nossa 

sociedade. Um dos setores que vem ganhando cada vez mais atenção é a 

esfera do esporte e lazer para a pessoa com deficiência. Este trabalho tem 

como objetivo relatar as ações de esporte e lazer desenvolvidas para crianças 

com deficiência pelo Programa de Atividade Física Adaptada da UEM em 

parceria com a União Metropolitana Paradesportiva de Maringá e Comitê 

Paralímpico Brasileiro, enfatizando a Gincana realizada para as crianças que 

participam do projeto Clube Escolar Paralímpico. 

Palavras-chave: Esporte; Lazer; Pessoas com deficiência. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente é possível observar uma crescente preocupação quanto as 

ações de inclusão das pessoas com deficiência nos diversos setores da nossa 

sociedade. Essa preocupação vem crescendo no mesmo sentido que o número 

de pessoas com deficiência no Brasil, segundo dados do IBGE (2010) 23,9% 

da população se diz com pelo menos uma das deficiências investigadas.  

Um dos setores que vem ganhando cada vez mais atenção é a esfera do 

esporte e lazer para a pessoa com deficiência. Para Dumazedier (1973), o 

lazer é imprescindível à sociedade moderna, pois proporciona muitos 

benefícios: descanso, divertimento, sociabilização etc. Portanto, entende-se 

que a vivência de atividades de lazer contribui para melhoria da qualidade de 

vida. Acredita-se que as pessoas com deficiência física necessitam vivenciar 

momentos prazerosos com igual ou maior intensidade do que os oferecidos 

pela sociedade (Sassaki, 1999), a fim de desenvolver as habilidades motoras, a 

auto-estima, a independência, e, principalmente, favorecer a inclusão social. 

(HUNGER et al., 2004, p. 86). 
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Mesmo com todos os benefícios que o lazer proporciona a pessoa com 

deficiência, oportunidades para a participação em esportes e programas de 

lazer e recreação ainda são limitadas. Em Maringá é possível encontrar 

algumas ações que promovem o esporte e lazer para as pessoas com 

deficiência, entre elas encontra-se a União Metropolitana Paradesportiva de 

Maringá e o Programa de Atividade Física Adaptada da UEM.  

 

METODOLOGIA 

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, com 

abordagem histórica (THOMAS & NELSON, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Gincana do Clube Escolar Paralímpico contou com a participação de 

cerca de 30 crianças e marcou o início das atividades paradesportivas voltadas 

para crianças e adolescentes com deficiência, servindo como forma de 

integração social e divulgação do trabalho realizado. 

A gincana compreendeu atividades recreativas, que fizessem referência 

a algum tipo de paradesporto já praticado pelas crianças, sendo feitas 

adaptações nas atividades quando necessário para que todas as crianças 

pudessem vivenciar todas as atividades. Foram realizadas atividades de chute 

ao gol com os olhos vendados, corrida em cadeira de rodas, tênis e jogo das 

argolas, como é possível observar nas figuras abaixo: 
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A realização de atividades recreativas proporcionou às crianças um  

 

 

A participação dos pais foi outro ponto de suma importância, pois este 

momento proporcionou a interação pais e filhos, ficando evidente o incentivo da 

família para que os filhos realizassem as atividades. Nessa idade o incentivo 

dos pais para a prática esportiva é determinante para a continuidade das 

crianças em um programa de atividade física.  

Ainda faltam locais que promovam ambientes de esporte e lazer 

acessíveis. Na maioria das vezes das ações que promovam o esporte e lazer 

para pessoas com deficiência parte de órgãos como a universidade ou 

associações voltadas para as pessoas com deficiência, como é o caso do 

PROAFA e UMPM. 

Ações de esporte e lazer, como a gincana, são fundamentais, pois como 

salienta Calegari (2010), a prática de atividade física proporciona um ambiente 
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de inclusão e integração da pessoa com deficiência, e cria condições materiais 

para que estas pessoas possam conquistar qualidade de vida, auto-estima e 

valorização pessoal e profissional.  

Apesar dos benefícios proporcionados pela prática de atividade física, 

ainda é pequeno o número de pessoas com deficiência na cidade de Maringá, 

sejam elas crianças, jovens e adolescentes ou adultos, que praticam uma 

atividade física. Uma das principais barreiras enfrentadas por essas pessoas 

para a prática de atividade física é a acessibilidade.  

 

CONCLUSÃO 

A realização de atividades de lazer para crianças e adolescentes com 

deficiência, bem como a prática esportiva criam condições materiais para que 

estas pessoas possam conquistar qualidade de vida, auto-estima e valorização 

pessoal e profissional. Pensar em atividades que vão ao encontro de suas 

necessidades são de suma importância.  

Foi possível observar que ainda é pequeno o número de ações 

relacionadas às pessoas com deficiência no campo do lazer. Porém faz-se 

necessário que ações como a gincana do clube escolar sejam promovidas com 

mais frequência proporcionando momentos de lazer e recreação para as 

pessoas com deficiência.  
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RESUMO 

Este trabalho buscou investigar as possíveis relações estabelecidas no lazer e 

tempo livre dos policiais militares que compõe a Ronda Ostensiva Tático Móvel 

- ROTAM/CHOQUE na cidade de Maringá - Paraná. Os procedimentos 

metodológicos adotados foram baseados na pesquisa qualitativa (MINAYO, 

2007), e realizadas 11 entrevistas semi-estruturadas com policiais militares. 

Para análise de dados das entrevistas aplicamos análise de conteúdo 

(BARDIN, 1979).  O estudo chegou ao entendimento que os policiais militares 

que compõe a ROTAM/CHOQUE do município de Maringá-PR, não utilizam, na 

maioria das vezes, o tempo livre com atividades prazerosas que possibilitem a 

formação humana, valorizando a dimensão cultural do lazer. 

 

Palavras-chave: Lazer; Tempo Livre e Policiais Militares. 

 

INTRODUÇÃO 

A polícia militar no Brasil é um órgão público, regido pelo Governador do 

Estado e o Secretário de Segurança Pública, é uma instituição responsável por 

preservar a ordem e promover a segurança pública. Para atender as 

necessidades da sua profissão, eles cumprem uma jornada de trabalho não 

convencional, ou seja, trabalham 12 horas e folgam 36 horas, segundo o 

Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), e estão sujeitos a ter que trabalhar 

em qualquer dia da semana, seja em finais de semana ou feriado, dificultando 

o planejamento pessoal e social.  

O objetivo deste trabalho foi investigar as possíveis relações 

estabelecidas no lazer e tempo livre dos policiais militares que compõe a 

Ronda Ostensiva Tático Móvel - ROTAM/CHOQUE na cidade de Maringá-

Paraná. 
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Para o desenvolvimento do estudo foram definidas quatro categorias 

teóricas: ROTAM/CHOQUE, trabalho, tempo livre e lazer.  

ROTAM/CHOQUE: As ROTAM/CHOQUE são unidades operacionais 

especializadas que atuam por vários estados do território brasileiro. O setor 

escolhido para o desenvolvimento deste estudo compõe-se, atualmente, de 30 

membros efetivos e 9 estagiários, sendo 37 homens e 2 mulheres, na 

denominada ROTAM/ CHOQUE, situada na sede do 4º Batalhão de Polícia 

Militar do Paraná da cidade de Maringá, mais precisamente na Vila Nova. 

Recentemente o grupo tático optou pela alteração do nome ROTAM para 

CHOQUE, que não tem significado específico para a sigla. A instituição prevê 

40 horas de trabalho semanal, mas, pela baixa quantidade de membros 

efetivos, essas horas são excedidas, sem remuneração adicional. 

TRABALHO: O trabalho é um processo em que homem e natureza participam 

conjuntamente, sendo que o homem utiliza de suas forças para modificar, 

transformar a natureza em algo útil ao ser humano. Nesse processo, o homem 

modifica a natureza externa e sua própria natureza. (MARX, s/d). 

 

A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da 

força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. 

Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas 

potencialmente força de trabalho em ação, trabalhador (MARX, s/d, 

s/p). 

De acordo com Vega, (1979, p.72). “Enquanto o trabalho continuar a ser 

um mal necessário, o homem manter-se-à sujeito a tempos diferentes e a 

realidades diferentes, com toda a seqüela de tensões, dissociações e 

empobrecimentos que isso implica”. Desta forma o sujeito tem necessidade de 

trabalhar para garantir seu próprio sustendo e de sua família, pode-se observar 

que acabam se sujeitando à salários baixos e muitas vezes até tendo que 

encarar dupla jornada de trabalho, para que trabalhando em dois lugares 

diferentes consiga complementar sua renda e viver com um conforto maior. 

TEMPO LIVRE: Nem toda ação que está fora da jornada de trabalho pode ser 

considerada tempo livre, pois o indivíduo durante seu tempo livre cumpre 

atividades que fogem das características a que se propõe o tempo livre, essas 

atividades podem ser: o tempo que leva para se deslocar até o emprego, se 

alimentar, descansar da jornada de trabalho, cumprir obrigações sociais e 
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políticas (VEGA, 1979), realizar atividades domésticas, além de outras 

atividades que contribuem com o trabalho, como fazer diversos cursos 

relacionados à área e aprender outro idioma. 

Na vida cotidiana nem sempre existem fronteiras entre o trabalho e o 

tempo livre, percebemos então que o chamado tempo livre que aparentemente 

se opõe ao tempo de trabalho, na realidade é sua própria extensão.  

LAZER: O lazer muitas vezes é entendido como um segmento mercadológico, 

pois o direito de usufruí-lo na atualidade está ligado à condição econômica. 

Essa compreensão fragmentada do lazer pode ser superada, a partir do 

entendimento do lazer como: 

 

[...] uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica 

de manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo 

sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as 

necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente com o 

trabalho produtivo. (GOMES, 2008, p.125) 

 

Desta forma buscamos, a partir das categorias elencadas, compreender 

algumas relações estabelecidas entre lazer e tempo livre dos policiais militares 

que compõe a ROTAM/CHOQUE. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo parte da compreensão de pesquisa qualitativa (MINAYO, 

2007) e como estratégia metodológica foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas (TRIVIÑOS, 1987). A análise dos dados foi baseada na técnica de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 1979), onde buscamos evidenciar categorias e 

sub-categorias teóricas para fundamentar e discutir os dados coletados. Esta 

coleta de dados foi realizada em dois dias no 4º batalhão da polícia militar em 

Maringá. Após obter a autorização do tenente e do sargento responsáveis pelo 

CHOQUE, tiveram início as entrevistas de 11 sujeitos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Após a ida à campo, foi possível identificar sub-categorias das 

categorias principais de Trabalho, Tempo livre, Lazer e ROTAM/CHOQUE. São 

elas:  

Remuneração/Condições de trabalho: Ao estudar as entrevistas realizadas, 

foi encontrado que a média salarial desses soldados varia de 2.000 a 2.800 

reais. Em vista dos baixos salários encontramos também que, alguns dos 

entrevistados possuem a necessidade de ter outra ocupação para 

complementar sua renda mensal. A estrutura também deixa a desejar como diz 

o entrevistado 08: 

 

A estrutura, vamos dizer que ela deixa a desejar não é o ideal para 

nossa profissão. Que nem, eu trabalho ordinariamente com moto, 

nossas motos em vista o que o pessoal usa para cometer os delitos 

são bem abaixo do que eles esperam, do que eles usam, então a 

gente tem que dar uma improvisada. 

 

Motivação para o trabalho: O prazer por realizar uma tarefa à qual foi 

destinada é bem evidente nas entrevistas realizadas com os policiais da 

ROTAM/CHOQUE do 4º batalhão de polícia militar do Paraná. Com as 

entrevistas foi possível perceber que a motivação dos policiais da 

ROTAM/CHOQUE é intrínseca, a maioria dos entrevistados relatou que um 

sonho de criança era ser policial. Mas também foram identificadas motivações 

extrínsecas desses profissionais, como diz o entrevistado 01 e o 03: 

Combate ao tráfico de drogas.  

O que me motiva? Ahh rapaz... É todos os dias uma motivação 

diferente né, entendeu? Eu olho para minha família, e tendo dar para 

ela a segurança que eu imagino que tem que ter entendeu? Então eu 

procuro fazer isso ai.  

 

Ausência de lazer: Podemos notar que a motivação que têm de sobra para 

execução das tarefas diárias no trabalho, falta para a o lazer.  

Rapaz, não dá tempo não.Não, fico em casa, fico os filhos. Só 

recuperando energia para o próximo dia. 
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Desta forma pode se considerar também que “Não só o tempo de 

trabalho passou a ser controlado, previsto e organizado como também o tempo 

de lazer, que passa a ser preenchido, ocupado e programado” (PADILHA, 

2003, p. 244). Outro fato que consideramos importante foi o círculo de 

amizades restrito à policiais.  

Aqui a gente não tem amigos fora da ROTAM, fora da polícia. Tenho 

colegas, mas não amigos, então os horários são quase os mesmos. 

Segundo Bretas e Poncioni (s/d) de um lado as pessoas assimilam 

policiais com corrupção e extorsão, ou as pessoas tratam bem por quererem 

ter proteção em troca, se em algum momento precisarem de proteção, podem 

contar com a segurança do vizinho policial. 

Dupla jornada: Consideramos no caso duas formas de dupla jornada, a 

jornada do trabalho doméstico para as mulheres, e a do trabalhador-estudante. 

Foram detectados dois sujeitos na dupla jornada da mulher, e três na situação 

de estudante-trabalhador.  

 Quando entrevistados, os sujeitos eram questionados sobre o que 

faziam no tempo livre. De 11 indivíduos, apenas dois se manifestaram quanto 

às atividades domésticas e na organização familiar, não coincidentemente, 

foram as mulheres.  

 Com relação ao trabalhador-estudante, consideramos uma sub-categoria 

importante, visto que acaba por tornar-se uma rotina muito corrida. Vimos que 

a rotina do policial exige bastante do indivíduo, pelas situações perigosas, 

treinamentos físicos, trabalhos extras dentro do próprio grupo, e ainda com os 

acionamentos em horários fora da escala, pensamos então na grande 

dificuldade do indivíduo que leva o trabalho de policial militar com as exigências 

de ser estudante universitário.  

 

CONCLUSÃO 

Ao realizar este estudo podemos entender que o trabalho realizado pelo 

grupo ROTAM/CHOQUE tem grande importância perante a sociedade, por 

atuarem com o objetivo de proteger e garantir a segurança da sociedade; 

atuando no combate ao crime, as drogas, entre outras tantas funções.  
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Um fator que influencia na atuação desses policiais é a falta de estrutura 

oferecida pelo 4º Batalhão de Polícia Militar, como a falta de materiais 

específicos, viaturas em bom estado e a falta de treinamentos específicos para 

o trabalho deles; fazem com que muitas vezes eles estejam desamparados 

para cumprir os acionamentos da população.  

No entanto apesar de algumas falhas quanto às condições do trabalho, 

observamos que muitos deles sentem-se motivados e orgulhosos com o 

trabalho que realizam na ROTAM, por ser um grupo que atua de forma 

especializada e diferenciada do que outros policiais militares. Porém, 

encontramos também que eles ficariam ainda mais realizados se obtivessem 

maiores salários e tivessem o devido reconhecimento do valor dessa profissão.  

Devido à esses aspectos relacionados às horas de trabalho eles muitas 

vezes sofrem com a falta de relacionamento familiar e com amigos, pois dessa 

maneira em momentos em que estariam com suas famílias, dedicando-se a 

atividades culturais, estes por sua vez, são interrompidos por algum chamado 

do trabalho ou muitas vezes este tempo não ocorre.  

Devido à jornada de trabalho concluímos também que esse grupo sofre 

com a ausência de lazer e motivação, pois como a execução de suas tarefas é 

intensa e exige muito dos policiais, eles utilizam o tempo livre para recuperar as 

energias, suas forças para o próximo dia de serviço, ou então esse tempo livre 

é usado para estudos ou prática de atividades físicas visando melhor 

desempenho na atuação profissional.  

Detectamos ainda por meio das nossas entrevistas que alguns desses 

policiais realizam dupla jornada de trabalho, furtando assim ainda mais o tempo 

livre destinado ao lazer desses trabalhadores. Desta maneira os policiais 

militares que compõe a ROTAM/CHOQUE do município de Maringá-PR, não 

utilizam, na maioria das vezes, o tempo livre com atividades prazerosas que 

possibilitem a formação humana, valorizando a dimensão cultural do lazer. 
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INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS UTILIZANDO O CONTEÚDO PETECA 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Profa. Esp. Gislane Ferreira 
Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

INTEGRADO – Faculdade Integrado de Campo Mourão/PR 
UEM – Universidade Estadual de Maringá/PR 

 
RESUMO 

O presente estudo apresenta a prática pedagógica de uma professora de 
Educação Física utilizando a Peteca como conteúdo em suas aulas. Por meio 
dessas aulas buscou-se contribuir para uma educação intercultural, valorizando 
a cultura lúdica indígena. A partir deste estudo foi possível identificar as 
dificuldades a serem enfrentadas ao trabalhar um conteúdo que ainda não é 
muito comum na Educação Física escolar, bem como, verificar as contribuições 
dessa utilização para os estudantes, demonstrando que realmente há 
possibilidade de desenvolver nas aulas de educação física o conteúdo jogos e 
brincadeiras indígenas. 

Palavras-chave: Brinquedo; Cultura; Peteca. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Utilizando o conteúdo estruturante “jogos e brincadeiras”, a cultura 

Guarani foi abordada em aulas de Educação Física. Para tanto, a presente 

pesquisa secaracteriza como sendo qualitativa e com caráter descritivo e se 

subdividiu em cinco momentos, tratando de experimentar o ensino da Peteca 

de forma contextualizada, na perspectiva crítico-superadora (PARANÁ, 2008). 

Soares et al (1992) defendem uma perspectiva dialética, ou seja, uma 

visão de transformação qualitativa, de mudanças, aquela que considera o 

constante movimento que presenciamos na realidade, uma visão de totalidade 

para a construção do conhecimento, auxiliando assim na formação de um 

indivíduo inserido na sociedade. Os conteúdos devem estar ligados 

diretamente com a realidade dos alunos, para que estes possam aprender 

realmente, assimilando os conteúdos com os dados da realidade e não apenas 

decorando e praticando naquele momento, mas entendendo o significado para 

a sua vida. 

A partir da práxis de uma professora de educação física da rede 

estadual de ensino no município de Peabiru-PR com uma turma de 5ª série do 

ensino fundamental – séries finais, buscou-se a produção de um material 
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pedagógico para o trabalho com a peteca nas aulas de educação física, 

focando uma educação intercultural a partir das práticas corporais lúdicas. 

A metodologia das intervenções propostas neste estudo objetivou: 1) 

Socializar aos educandos os conhecimentos ao entorno da prática corporal da 

Peteca; Buscar com estes: conhecer, vivenciar, compreender suas dimensões 

históricas, sociais e culturais, ressignificá-la, transformá-la, praticá-la e 

repraticá-la dotada desses significados históricos; 2) Promover a partir da 

perspectiva crítico-superadora, a consciência crítica, promovendo o acesso às 

possibilidades reflexivas, contidas na vivência da pluralidade da Peteca; 3) 

Desenvolver, segundo as necessidades expostas nas Diretrizes Curriculares 

para a Educação Física, a coordenação motora, a orientação espaço-temporal, 

o equilíbrio, as valências físicas, a expressão corporal, a espontaneidade de 

movimentos, a autonomia frente à cultura corporal de movimento, a 

canalização positiva da agressividade, o respeito mútuo, o sentimento de 

coletividade e o reforço da identidade cultural brasileira. 

As intervenções foram organizadas de forma clara e objetiva durante 

três meses do ano de 2011 (abril, maio e junho), utilizando um roteiro de 

atividades/plano de aula pensado previamente, mas que levaram em 

consideração os conteúdos pré-determinados, as aulas anteriores e a 

construção conjunta com a turma. Esse roteiro/plano de aula não foi rígido, 

mas perfeitamente adaptável a situação específica do dia da aula. Terminada a 

aula fez-se anotações sobre as observações acerca das atividades e sobre as 

atitudes comportamentais da turma frente as diferentes situações. 

Referente à apresentação e descrição das aulas ministradas a partir da 

perspectiva Crítico-superadora, estas tiveram como suporte a utilização de 

instrumentos como os planos das aulas, o diário de campo, gravador e 

máquina fotográfica digital. 

 

RESULTADOS 

Ao pensar a organização e desenvolvimento das aulas estas foram 

divididas em alguns momentos conforme os objetivos propostos. Dá-se início 

então ao: 

1º MOMENTO: As aulas iniciais tiveram como ponto de partida o levantamento 

de questionamentos e problematizações que permitissem identificar qual o 
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conhecimento prévio que os estudantes possuíam sobre a cultura indígena, em 

especial sobre a cultura lúdica indígena. A partir das conversas realizadas com 

as crianças foi possível verificar que elas representam o indígena como um ser 

mitológico, distante da sua realidade, que vive em florestas e matas, que 

sobrevive da caça, da pesca, da coleta de frutos e da agricultura, exatamente 

as informações descontextualizadas que parte dos livros didáticos apresentam 

sobre o indígena brasileiro, como se fossem todos da mesma etnia, do mesmo 

grupo linguístico, tivessem as mesmas tradições, costumes, modo de vida e 

apresentassem as mesmas práticas corporais. 

Após levantar as primeiras informações sobre o conhecimento das 

crianças referente à cultura indígena, buscou-se propor questionamentos onde 

fosse possível verificar o que elas conhecem sobre a cultura lúdica indígena.  

Foi possível verificar muita dificuldade dos estudantes em apontarem 

brincadeiras e jogos que fizessem parte da cultura lúdica indígena. As crianças 

não sabiam o que dizer, e verificou-se que o que imerge da sua memória são 

as práticas corporais apresentadas vez ou outra pela mídia, em especial a 

televisão.  

 A partir destas primeiras conversas estabelecidas com os estudantes, 

deu-se início a uma contextualização sobre a cultura indígena, com o olhar 

voltado para os seus jogos. Utilizou-se de textos informativos, pesquisas na 

internet e amostra de vídeos sobre jogos indígenas e um vídeo sobre os jogos 

dos povos indígenas. 

 A partir do interesse demonstrado pelas crianças durante as conversas 

com relação aos jogos e brincadeiras indígenas, foi proposto a elas um 

trabalho com a Peteca. E assim se fez. 

2º MOMENTO: Iniciou-se o momento propondo alguns questionamentos aos 

estudantes para que pudéssemos realizar uma discussão sobre a Peteca. Ali 

as crianças puderam relatar tudo o que conheciam referente à Peteca. 

Posteriormente, fez-se uma contextualização sobre ela, apontando como os 

indígenas a confeccionavam, como jogavam, como eram as regras. 

Após essa intervenção com caráter mais teórico, pediu-se para que as 

crianças trouxessem os materiais necessários (especialmente palha de milho e 

penas) para a confecção das Petecas semelhantes as dos indígenas, 

oportunizando-se então a criação das mesmas numa próxima aula. 
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3º MOMENTO: Neste terceiro momento permitiu-se que as crianças pudessem 

participar mais efetivamente reinventando o jogo da peteca, propondo 

diferentes formas de jogar e elaborando as regras do jogo. 

Durante uma conversa com os alunos eles propuseram a confecção de 

uma peteca de jornal e conversaram sobre a forma como esta seria realizada. 

Do mesmo modo, o grupo pensou em diferentes formas de jogar e como 

seriam as regras. Fizeram-se várias intervenções utilizando as ideias dos 

estudantes. Eles realmente demonstraram muito interesse e entusiasmo em 

participar da aula, visto que todos participaram da mesma. 

Este momento das intervenções foi muito importante, pois permitiu a 

partir da utilização da Peteca que as crianças se socializassem umas com as 

outras, compartilhassem seus conhecimentos, conhecessem um pouco mais 

sobre a cultura indígena, bem como, se desenvolvessem de forma integral.  

É importante destacar, que durante a realização das aulas, a professora 

sempre atuava como mediadora das atividades, organizando as crianças e 

sempre propondo questionamentos que permitissem estes conhecerem um 

pouco mais sobre a cultura indígena. 

4º MOMENTO: O objetivo principal deste momento foi incentivar os estudantes 

a pesquisarem sobre algum esporte que fosse similar ao Jogo de Peteca. Para 

isso, questionamentos foram feitos e as crianças conduzidas até o laboratório 

de informática para realizarem tal pesquisa. Logo eles descobriram o tênis, o 

vôlei e o badminton, este último mais semelhante ao Jogo de Peteca, por 

utilizar como um dos instrumentos do esporte a própria peteca/volante. 

Conforme desenvolviam a pesquisa, muitas inquietações e curiosidades 

surgiam, incentivando os estudantes a pesquisarem mais para conhecerem a 

história do esporte e suas regras. Isso permitiu que fizéssemos uma 

discussão/reflexão sobre o surgimento de algumas práticas esportivas que 

foram inspiradas e/ou pensadas a partir de jogos tradicionais antigos. 

Após a pesquisa, numa aula posterior, apresentou-se aos estudantes a 

raquete e o volante/peteca oficial utilizado no jogo de badminton. Todos 

puderam manusear os aparelhos. Propus então às crianças realizarmos um 

jogo utilizando volantes amadoras. Certamente todas concordaram com muito 

entusiasmo. Não levantei a possibilidade da realização de um jogo de 
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badminton, pois havia apenas uma raquete e uma volante oficial. Fica aqui a 

sugestão. 

O jogo foi considerado divertido, mas algumas crianças encontraram 

dificuldades em realizá-lo, pois a peteca/volante é mais pesada do que a 

peteca que foi confeccionada por eles de palha e de jornal. 

Pode-se notar a partir das falas das crianças, que elas conseguiram 

relacionar o que estava sendo praticado com as discussões realizadas sobre a 

cultura lúdica indígena.  

5º MOMENTO: Este é o último momento das intervenções, onde se focou na 

realização de uma conversa com os estudantes, relembrando e refletindo sobre 

todas as aulas desenvolvidas e os questionando sobre o que apreenderam 

referente à cultura indígena e a cultura lúdica indígena. 

Foi possível notar que todo o trabalho realizado foi válido e 

recompensador, pois durante a conversa quase todas as crianças quiseram 

relatar sobre o que aprenderam referente ao conteúdo e o que mais gostaram 

de fazer. “Quando ensina, o professor desenvolver um conjunto de 

operações/procedimentos que transformam o currículo em prática real” 

(PALMA, OLIVEIRA e PALMA, 2010, p. 20). 

 

CONCLUSÃO 

 

Um dos pressupostos básicos destas intervenções foi demonstrar que 

realmente há possibilidade de realizar um trabalho nas aulas de educação 

física utilizando a cultura lúdica indígena como conteúdo, promovendo de certa 

forma, que os estudantes conheçam e vivenciem um pouco da história que 

constitui a nossa identidade sócio-cultural, a valorizando e respeitando. 

Concluindo este tempo/espaço do estudo-piloto, quer-se frisar o que 

disse Freire (2009, p. 128) “na perspectiva intercultural os sujeitos educam-se 

em relação, de forma individual, bem como coletivamente, e em contextos 

culturais semelhantes e em contextos culturais diversos”. 
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LAZER E CAPOEIRA: UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DA ESCOLA 
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Murilo Pereira da Rosa 
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Resumo 
 

As práticas de Lazer na escola ainda tem se revelado tímidas, pois o lazer 
ainda não é entendido como parte do processo educacional. Partindo desse 
pressuposto, a prática de lazer aqui relatada objetivou promover vivencia 
diferenciada aos alunos da 1ª a 5ª série do ensino fundamental, em uma escola 
no interior do Estado do Pará (Bujaru), que teve como principal conteúdo a 
capoeira, enfatizando sua vivência prática. A prática mostrou-se favorável ao 
desenvolvimento cultural desses alunos, promovendo inclusão e cidadania. 
 
Palavras-chave: Capoeira; Lazer; cultura. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, sabe-se que as relações entre lutas e escola são 

distantes, por inúmeros fatores, apesar de que está é uma pratica corporal 

historicamente construída pelo homem e, portanto conteúdo da Educação 

Física. A capoeira se apresenta como prática genuinamente brasileira, que 

engloba movimentos ginásticos, dança e música, aspectos competitivos, jogo e 

combate, além de sua carga histórica. O lazer aproxima-se da capoeira no 

sentido da naturalidade na formação das rodas, desprendendo-se de 

obrigações, que é uma das características do lazer, propiciando ao indivíduo 

uma vivência corporal diferenciada que o leva ao desenvolvimento tanto 

fisiológico quando cultural (AGUIAR, SILVA E GAVIÃO, 2006). 

Do ponto de vista educacional o lazer também deve ser parte do 

planejamento escolar, uma vez que possui caráter educativo e de 

desenvolvimento crítico-social, estando fora da formalidade dos conteúdos 

escolares, levando a escola sair da sua função utilitarista e elevarem-se ao 

plano da educação crítica, voltada as relações sociais (MARCELLINO, 1987). 

Deve-se considerar também o duplo processo educativo proposto por 

Marcellino (1987), que considera o lazer “como veículo e objeto da educação”, 
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a educação “para e pelo lazer” (p. 17). Nesse contexto, a capoeira se 

apresenta como veículo do lazer, por proporcionar uma prática corporal que 

leva desenvolvimento humano, além da preparação dos alunos para uma 

vivência maior, do desenvolvimento do gosto pela arte e para o 

aprofundamento da prática, elevando-se a um nível de maior compreensão da 

importância da arte no contexto social. Assim, podemos perceber o entrelace 

existente entre lazer, cultura, capoeira e escola, sendo todos esses elementos 

essenciais à sociedade e desenvolvimento crítico dos alunos. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste em um relato de experiência de dois acadêmicos 

do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará, após 

passarem pela disciplina Fundamentos e Métodos das Lutas, perceberam a 

enorme lacuna existente nas as aulas de Educação Física no ambiente escolar, 

tanto na capital quanto no interior, e partindo dessas constatações idealizaram 

a Oficina de Capoeira, haja vista que essa é uma prática nacional que envolve 

vários elementos da cultura corporal humana, bem como aspectos filosóficos, a 

exemplo da conduta dos participantes durante os treinos e afins, passando pela 

questão da musicalidade, sendo, portanto, leque de artifícios que podem 

contribuir na formação humana.  

O local escolhido para a implementação da oficina foi a escola Izolina 

Reis, localizada no município de Bujaru no estado do Pará, que atende 

crianças de 1º a 5º série do ensino fundamental, com faixa etária entre 6 e 14 

anos de idade, sendo este o público alvo da oficina. As crianças provêm de 

famílias de baixa renda e residem nas proximidades da escola. 

No que se refere à sistematização da aula, esta foi planejada partindo do 

pressuposto de que seria o primeiro contato da maioria das crianças ali 

presentes com o conteúdo capoeira e, por conta disso, os elementos a serem 

trabalhados deveriam ser de fácil e alguns de médio nível de dificuldade para 

que todos pudessem participar da aula de forma satisfatória. Para isso foram 

elencados seis tipos de elementos a serem ensinados: Ginga que é o 

movimento básico da capoeira, dois movimentos de deslocamento (Aú, Rolé) e 
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três golpes traumáticos (Bênção, Queixada e Meia-Lua de Compasso). O 

principal material utilizado para o desenvolvimento da oficina foi a estrutura 

física do local, a qual consistia em um largo espaço gramado com um grande 

galpão de piso cimentado no centro, tendo assim, os ministrantes, duas opções 

de espaços para melhor desenvolver suas atividades. 

Inicialmente o gramado foi escolhido para ser usado no desenvolvimento 

da aula, por este tipo de terreno absorver melhor o impacto de possíveis 

quedas, porém minutos antes do início da aula a estratégia teve que ser 

modificada, ou seja, os alunos foram organizados nas delimitações do galpão. 

Tal mudança se deu devido o forte sol que prejudicaria tanto os ministrantes 

quanto as crianças. 

Outro material utilizado para a aula foi o aparelho de som do local, já que 

a música é um elemento importantíssimo na prática da capoeira e a 

inviabilidade de se transportar os instrumentos musicais (Berimbau, pandeiro, 

atabaque e agogô) de Belém até Bujaru pode ser superada através do uso 

deste recurso. Neste caso foi preparado um CD contendo músicas tradicionais 

de capoeira. 

O procedimento metodológico usado na oficina foi a seguinte: Em um 

primeiro momento, as crianças (cerca de 60), foram dispostas em uma grande 

formação circular, e assim foram feitas as devidas apresentações e as falas 

iniciais dos ministrantes em relação às atividades que seriam desenvolvidas 

naquele dia. 

Após este primeiro momento, a aula assumiu seu caráter prático. Aqui 

os alunos foram orientados a realizar um breve aquecimento e um posterior 

alongamento, que tem por objetivos pré-aquecer as articulações envolvidas e 

promover outras adaptações fisiológicas que irão prepará-los para realizar os 

movimentos de forma mais segura e diminuindo assim os riscos de lesões. 

Exercícios básicos como saltitos, agachamentos e afins foram propostos. 

Depois da preparação, aos alunos, ainda em círculo, foi ensinada a 

Ginga, que é o movimento básico da capoeira, pelo qual praticamente todos os 

outros movimentos provém. Nesse sentido foi importante ensiná-los a gingar o 

mais correto possível para que não tivessem dificuldades em se orientar no 

momento de desferir algum golpe que seria posteriormente ensinado. 
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A sequência pedagógica do ensino dos outros cinco elementos restantes 

foi a seguinte: Primeiro um dos ministrantes realizava o movimento alternando 

entre os lados direito e esquerdo, em seguida os alunos repetiam a 

movimentação do modo como assimilaram a mesma, após algumas repetições 

o ministrante e sua companheira abordavam cada um dos alunos e pediam 

para realizarem o movimento, e então faziam as devidas correções. Durante 

este momento da aula os movimentos foram realizados de forma isolada para 

depois serem combinados em sequencias simples como: Queixada+Aú, 

Queixada+Bênção+Aú, Queixada+Aú+Rolê, entre outras. 

No terceiro momento da aula, os alunos foram orientados a formarem 

duas fileiras de número igual de pessoas e então ficarem frente a frente a uma 

distância aproximada de 2m entre cada fileira. Cada aluno deveria fazer par 

com a pessoa que estava a sua frente.  

Esta foi uma estratégia metodológica para se trabalhar o ato de trocar 

golpes juntamente a um parceiro, que é um elemento inerente à capoeira, por 

isso este momento da aula foi dedicado a dar noções de espacialidade aos 

alunos, fazer com que cada um tenha noção da movimentação do seu corpo no 

espaço e da movimentação do corpo de seu parceiro, fazendo assim fluir os 

movimentos numa cadência aonde ambos pudessem desferir seus golpes sem 

se machucar.  

Dando sequência à aula, após todos os alunos realizarem as 

movimentações em duplas, chega o momento da culminância final, que é a 

hora da “roda”, tida como ritual máximo da capoeira, onde dois a dois os alunos 

foram convidados a participar, trocando movimentações com algum colega e 

estando livres para usar qualquer um dos movimentos aprendidos naquela 

manhã, ou outros movimentos no caso de alunos que já tiveram algum contato 

com a arte. Ao fim, todos foram convidados a sentar para ouvir a fala da 

diretora da escola dando suas considerações com relação à atividade bem 

como para a fala dos ministrantes, também à fala dos alunos.  

É importante ressaltar que na fala dos ministrantes, ambos tocaram em 

um ponto muito relevante e até delicado quando se trata do ensino das lutas. 

Pelo senso comum, convencionou-se tratar de lulas e violência como 

sinônimas, porém as filosofias de cada arte têm em comum pregar a relação de 

respeito que deve existir entre os praticantes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do ponto de vista geral, pode-se perceber o claro envolvimento do 

público com a atividade, até mesmo por parte daqueles que por algum motivo 

não conseguiam executar o movimento que estava sendo ensinado. O 

envolvimento foi tamanho que até mesmo as professoras da instituição se 

proporão a executar os movimentos e se envolveram na roda, apesar da 

timidez. 

Percebeu-se também a felicidade e o prazer com que estes alunos 

participaram da atividade, o que pode até justificar a motivação para os 

mesmos permanecerem nela até o final. A grande parcela daquelas crianças 

estavam ali tendo seu primeiro contato com a capoeira, com aquele tipo de 

movimentação, musicalidade e cultura de uma forma geral. 

Outro fator relevante foi o respeito com colega, quando colocados a 

combate uns com os outros. Quando se trata de artes marciais, como é o caso 

da capoeira, o respeito é um fator instantaneamente intrínseco uma vez que as 

lutas não possuem o objetivo unicamente de combate, mas sim de formação 

humana, social e psicológica do indivíduo. Na pratica podemos perceber isso 

no jogo da capoeira, quando está no trato didático e, portanto tem objetivos 

pré-estabelecidos pelo professor. 

É importante considerar que a atividade foi desenvolvida numa manhã 

de sábado, que não representava um dia letivo na escola. A quantidade de 

alunos participantes surpreendeu bastante, haja vista que a escola foco do 

processo localiza-se em um bairro carente do município e muitos dos seus 

alunos passam por dificuldades financeiras e consequentemente alimentares. 

Podemos considerar o público grande, portanto, levando-nos a crer que, 

mesmo a atividade estando relacionada à escola, os alunos sentiram prazer e 

se empenharam em participar. Logo o lazer ligado à escola é possível e tem 

seus objetivos alcançados tanto quando se quer a educação pelo ou para o 

lazer. 

É inegável que uma prática desta natureza também deixe um legado. 

Nesse sentido, buscamos analisar em uma breve avaliação com os alunos do 

ponto de vista participativo, onde tivemos um resultado positivo, mediante a 

participação em massa dos alunos.  
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CONCLUSÃO 

 

 De uma forma geral podemos afirmar que a ação teve um resultado 

bastante significativo, no sentido de que houve uma prática participativa e 

integrativa, que inegavelmente promoveu cidadania. Considerando sempre que 

se tratava de uma população que pouco tem oportunidade de vivenciar práticas 

como estas, o estímulo com que os alunos participavam das atividades nos 

leva a crer a grande relevância que aquele breve momento teve para eles. 

 A capoeira, sendo uma arte que possui nossas raízes, se mostrou de 

vital importância durante a prática por apresentar aspectos significativos do 

ponto de vista social, elencando discussões como violência, respeito, arte e 

cultura. Nesse sentido, a escolha dessa arte, com características peculiares, se 

faz importante para a valorização do que é nossa cultura, pelo nosso povo. 

 Podemos perceber as limitações sobre a concepção de lazer, cultura e 

educação. No campo acadêmico isso significa que precisamos expandir os 

olhares, pois o Lazer, da forma que deveria ser, está estagnado no campo 

teórico, precisando de ações práticas para superar as limitações que esse 

campo passa. Esta foi uma ação isolada que requereu esforço de quem o fez, 

mas que mostra a importância que a força acadêmica tem para a construção 

do conhecimento. 
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MAIS QUE UM PALHAÇO DE RODEIO, UM ANIMADOR SÓCIO CULTURAL 

Mestrando Jean Cleverson Moraes 
Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

GEL – Grupo de Estudos do Lazer 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

RESUMO 

O presente estudo tráz abordagens sobre o rodeio, pontuando as categorias e 

personagens que fazem parte deste contexto, destacando principalmente o  

palhaço. Este é um personagem circense, porém no rodeio apresenta-se com 

papel distinto ao do circo, embora tenha a função de animar o público e 

também cuidar da segurança do peão. Deste modo, desenvolveu-se um estudo 

bibliográfico, cujo objetivo esta em analisar o papel do palhaço dentro das 

arenas de rodeio. Concluiu-se ao fim do estudo que o palhaço de rodeio, 

possui caracteristicas do animador sócio cultural, já que este permite ao público 

levantar reflexões sobre seus atos. 

Palavras-chave: palhaço, rodeio, animação sócio cultural. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em virtude da disseminação do rodeio no Brasil, provoca-se o interesse 

midiático, acarretando desta forma, o aumento no número de espectadores. O 

que provoca merecida atenção nos diversos segmentos, tais como: esportivos, 

culturais, sócio políticos, inclusive no âmbito do lazer. 

Serra (2000, p.13) pondera “etimologicamente a palavra rodeio como o 

ato de rodar em torno do gado, que os piás (meninos de fazenda) adotavam 

para reunir o gado numa coxilha alta, enquanto os peões iam buscar os 

animais desgarrados do rebanho‟‟. Enquanto Silva (1987) ressalta que „‟o nome 

rodeio provém do espanhol, e significa competições que realizam em caráter 

festivo, tendo adotado aspecto circense, quando praticadas junto com 

espetáculos e minitouradas, em algumas cidades do Brasil‟‟. 

 “O rodeio, apresentando-se enquanto espetáculo esportivo tem buscado 

apoio à sua expansão dentro da mídia, como consta nas próprias revistas a 

importância que lhe é creditada” (PIMENTEL, 1997, P. 545). Deste modo, o 

surgimento do rodeio proporciona espetáculos, competições, campeonatos, 

federações, juízes, locutores, salva-vidas, madrinheiros e madrinheiras, 
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tropeiros, berranteiros, comentaristas, preparadores físicos, médicos 

veterinários, sonoplastas, promotores de eventos, com isso nasceram inúmeros 

profissionais de rodeio, que devotam seu tempo e habilidade em dar suporte a 

este mercado “esporte” de grande visibilidade nacional e também a figura de 

um personagem importante por ser uma atração a parte o chamado animador 

de pista “o palhaço”.  

Entende-se por Animador todo aquele que, sendo possuidor de uma 

formação adequada, é capaz de elaborar e/ou executar um plano de 

intervenção, numa comunidade, instituição ou organismo, utilizando técnicas 

culturais, sociais, educativas, desportivas, recreativas e lúdicas. 

Mais corretamente designado como técnico de animação sociocultural, 

este é o profissional que intervém junto de uma comunidade ou grupo, 

recorrendo à utilização de várias técnicas de animação visando a integração 

através da atividade social e cultural. Lopes (2006) ressalta que qualquer ação 

com dimensão social cultural que estabeleça o objetivo de dinamizar 

programas juntos a população é considerado animação sócio cultural. 

Sendo assim, pode-se considerar a Animação sociocultural enquanto o 

conjunto de práticas desenvolvidas a partir do conhecimento de uma 

determinada realidade, que visa estimular os indivíduos, para a suaparticipação 

com vista a tornarem-se agentes do seu próprio desenvolvimento e das 

comunidades em que se inserem. Animação sociocultural é um instrumento 

decisivo para um desenvolvimento multidisciplinar integrado (social, 

econômico, cultural, educacional, etc.) dos indivíduos e dos grupos. 

Pautado nos argumentos anteriores, o presente estudo reúne uma série 

de informações voltadas as atividades específicas deste profissional que traz 

alegria e contagia o público presente nos rodeios.  

Como características pessoais, é preferível que o animador  

naturalmente seja um bom comunicador com capacidade para agir e lidar com 

grupos, analisando-os e posteriormente dinamizando-os.  

Além disso, deve possuir uma boa dose de criatividade, já que dela 

depende a capacidade de utilizar materiais e técnicas com vista a alcançar um 

determinado objetivo. A capacidade de improviso, de iniciativacom diversos 

métodos de comunicação. 
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O palhaço de rodeio saiu do meio circense para conquistar espaço nas 

arenas, onde ele utiliza a mímica para representar um objeto inexistente, ações 

e acontecimentos do dia a dia retirando risos e gargalhadas dos espectadores. 

Desta forma, o trabalho do animador de pista - o palhaço de rodeio, não 

está isento a riscos similares ao dos esportes de aventura, trata-se de estar em 

ambiente onde se encontra animais indomáveis, o que pode ocasionar sérios 

acidentes podendo levar a fatalidade. Há alguns anos existiam muitos rodeios 

pequenos, os chamados fundo de quintal no qual não seguiam padrões de 

qualidade e segurança, eram planejado e executado por amadores e 

aventureiros. Como conseqüência desta falta de profissionalismo ocorria 

muitos acidentes envolvendo os peões, e não tinha o socorro presente no local 

das festas, contudo, o público ficava aterrorizado com a falta de atendimento e 

a demora para se tomar providência, que muitas vezes era de forma errada, 

trazendo mais problemas para o acidentado. Diante destas circunstâncias, o 

palhaço animador de pista tem como função distrair o público e chamar 

atenção para si, através de esquetes, cambalhotas e encenações criadas 

muitas vezes no improviso.  

É dentro deste contexto, que percebemos algumas lacunas das quais 

provoca inquietações, a ponto de questionarmos: o que levaria um indivíduo 

por em risco sua própria vida dentro de uma arena? Que tipo de ação esse 

“personagem”, fundamental em um rodeio deve ter para entreter seu publico e 

ao mesmo tempo levantar reflexões das ações decorrentes durante o rodeio? 

Na tentativa de responder tais apontamos, buscou-se em fontes 

bibliográficas respaldos para formular uma nova teoria, deste modo, o objetivo 

do estudo consiste em analisar o trabalho deste personagem bem como sua 

forma de interpretar e encenar dentro das arenas dos rodeios.  

Tal estudo se justifica pela vivência durante quatro anos desta profissão, 

onde pude perceber a importância do personagem palhaço dentro das arenas, 

e ao mesmo tempo, verificar que seu papel não se limitava apenas ao ato de 

animar, mas princialmente ao papel sócio cultural promovido por este palhaço – 

animador.  

Pode-se dizer, que o rodeio apresenta-se de forma ritualistica, pois 

inicia-se com a apresentação dos peões, estes entram na arena em fila indiana 

conduzida pelos salva-vidas e na sequência os palhaços. O palhaço por sua 
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vez, deve estar atento a todo movimento do rodeio e principalmente dos 

animais. As apariçoes deste personagem ocorrem frequentemente entre os 

intervalos de uma montaria a outra, promovendo diversão ao público. 

Geralmente, utiliza-se a expressão corporal como técnica de comunicação para 

realização de esquetes cômicos, onde a percepção de estar agradando se da 

pelo som de gargalhadas e aplausos. 

O Brasil conta hoje com diversos profissionais especializados neste tipo 

de trabalho, porém pode-se citar o Palhaço Meia Sola, considerado um icone 

nacional, irreverente em suas ações, de pianista a pescador o palhaço, 

conquista o público, tornando-se o mensageiro da alegria.   

Com o estudo, pode-se perceber que além da alegria, o palhaço de 

rodeio deve estar atento às suas ações, pois este, muitas vezes confundido 

com o salva vidas.  

Percebe-se ainda, que o palhaço de rodeio possui características 

semelhantes ao do animador sócio cultural, pois além de transmitir alegria, 

possibilita reflexões a cerca da realidade do rodeio. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LOPES, M. S. A animação sócio cultural em Portugal. Revista 
Iberoamericana, v. 1, 2006. 
 

SERRA, R.A.A. Rodeio uma paixão. Rio de Janeiro: Gryphus, 2000. 

SILVA, E.A.V. Esporte e atividade física. Rio de Janeiro: Ed. Guavira, 1987. 

 

 

 

 

 

 

  



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a1

5
1

 

MEMÓRIAS DO SKATE EM RIO GRANDE/RS:  
RETRATOS DE (COM)VIVÊNCIAS 

 

Juliana Cotting Teixeira 
Msndo. Jones Mendes Correia 

Prof. Ms.Gustavo da Silva Freitas 
 FURG – Universidade Federal do Rio Grande/RS 

 
 
RESUMO 
 
Esse trabalho parte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo 
construir parte das memórias sobre o skate na cidade de Rio Grande/RS.  
 
Palavras-chave: Skate; Memória; Cidade. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A prática do skate no Brasil, historicamente, tem sido anunciada 

através de uma múltipla gama de veículos e produções culturais, e mais 

recentemente, por uma emergente produção acadêmica, que tem consolidado 

essa prática como objeto de estudo de diferentes campos de saberes e 

perspectivas teóricas nessa virada do século15. Tais registros, mesmo que 

almejando abordar o skate em diferentes interfaces, têm sedimentado 

trajetórias de skatistas ilustres, espaços-tempo privilegiados, versões um tanto 

hegemônicas de história, e articulado enquanto fontes, um conjunto de 

saberes16 que condicionam apenas determinados modos de anunciar, produzir 

e registrar essa prática cultural e esportiva. 

No âmbito da academia, percebemos a existência de uma tradição 

narrativa e historiográfica sobre skate um tanto mimética e majoritária. “De vilão 

a mocinho” (LAURO, 2011), do “lazer a esportivização” (HONORATO, 2004), 

“da marginalização a esportivização” (BRANDÃO, 2008), o skate tem se 

configurado numa disposição hegemônica que vem constituindo um percurso 

histórico um tanto oficial e repetível, desvinculado e superado dos símbolos 

culturais, ou contraculturais (BRANDÃO, 2008), de marginalização e juventude 

                                                             
15

 Sobre esse escopo de produções acadêmicas, ver: Brandão, Leonardo & Honorato, Tony: 
Skate e skatistas: questões contemporâneas. Londrina: Editora da UEL, 2012. 
16

Revistas impressas especializadas, reportagens publicadas em jornais e televisão, 

publicidades de produtos destinados ao público jovem, filmes e documentários, entrevistas 
televisionadas com skatistas de alta visibilidade midiática, ou skatistas “de sucesso” (GRAEFF, 
2009). 
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transviadada década de 70 e 80 e dotada, nos dias atuais, de símbolos 

oriundos do imaginário do Esporte Moderno (MARTINS, ALTMANN, 2007) e do 

Esporte Radical (ARMBRUST, RICARDO, 2008). 

Seriam todos17 os skatistas influenciados e orientados pelo imaginário 

do skatista das metrópoles, estampado em grande parte dos veículos e 

produções culturais que se propõem a apresentá-lo? Existiriam skatistas 

outcasts18,não interessados (ou não de interesse) pelos canais apontados de 

anunciação do skate desse tempo? Como esses skatistas exercem seu skate 

em suas vidas e em seus espaços-tempo? Esses desconfortos constituem as 

inspirações desse investimento de pesquisa19, que visando construir parte das 

memórias sobre skate em Rio Grande/RS, intenciona olhar para essa prática 

cultural interessado mais em sua heterogeneidade (GRAEFF, 2006) e 

ambivalência (BRANDÃO, 2010) do que em sua completude e universalidade. 

Pensar a constituição da prática do skate com o olhar voltado para a 

cidade de Rio Grande/RS e suas disposições geopolíticas específicas, não 

somente potencializa outras possibilidades de abordagem e registro do skate 

no cenário das produções acadêmicas, as quais pretende qualificar as 

discussões em torno de conceitos como juventude, corpo, risco, lazer, 

esportivização, e desconstruir certas universalidades em funcionamento, como 

também se mostra como oportunidade para pensar na constituição de 

subjetividades urbanas locais, interpeladas e forjadas por um ethos de jovem e 

skatista citadino. Assim, situamos o estudo na intenção de constituir as 

chamadas memórias esportivas de subjetividades urbanas, visto que “analisar, 

registrar e investigar as práticas culturais esportivas presentes no corpo social 

de uma determinada cidade representa uma oportunidade para pensar sobre 

nós mesmos” (RIGO, PARDO, 2004, p. 28). 

 

FERRAMENTA METODOLÓGICA 

Colocamos em funcionamento elementos presentes nas ideias de 

Portelli (2004, 2010) e de Bom Meihy e Holanda (2007) que, embora 

                                                             
17

 Não há registros significativos sobre a prática do skate, de meados dos anos 70, em outras 
regiões do país. A história do skate no Sudeste tende a narrar a história do skate no Brasil, 
mesmo que houvessem outros acontecimentos dessa prática em demais localidades. 
18

 O termo outcast traduz-se como os marginais, renegados, dispersos. 
19

 Este estudo, entre outros, vem sendo desenvolvido em Projeto de Pesquisa existente desde 
2011, nomeado: “Exercícios de Memórias: as práticas esportivas da cidade de Rio Grande/RS”. 
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operacionalizem alguns termos e aspectos metodológicos diferentes, mostram-

se pertinentes à construção de um projeto pautado na oralidade. É na fresta e 

na migalha que direcionamos nossos esforços, procurando ampliar as 

condições de produção dessa prática esportiva e de seus sujeitos, já que “onde 

a História vê fragilidade, a história oral encontra seu sentido maior e o lugar a 

ser ocupado como área diferente e possibilidade original” (BOM MEIHY e 

HOLANDA, 2007, p. 34). Partindo desse entendimento, trazemos alguns 

rascunhos e narrativas oriundos de uma entrevista “ponto zero”(Idem, 2007). É 

do Parque Marinha20 que trazemos o primeiro depoente da pesquisa, o qual 

chamaremos de Silva21, seu último nome. 

A entrevista foi realizada no dia 21 de setembro de 2011, na sala de 

estar da casa da entrevistadora, por opção do próprio depoente. A partir do 

encontro dessas vozes da entre/vista22, elencamos, para esse trabalho, uma 

linha de rememoração, construída através de um diálogo permanente com 

outras leituras que propuseram a nomeação dos eventos trazidos pela narrativa 

numa concepção aqui intitulada como “retratos de (com)vivências”. 

 

RESULTADOS PARCIAIS: RETRATOS DE (COM)VIVÊNCIAS 

 

Procurando delinear contornos às primeiras vivências rememoradas 

pelo depoente junto ao skate, em seus “12, 13 anos”, e enquanto morador do 

Parque Marinha, tivemos23 a seguinte narrativa: 

 
S: Não...skate era assim ó...tinha o Roger que andava, os mais 
antigo, Roger, Cabrito...os da antiga assim, tinha um corrimãozinho 
só e um caixote e mais nada, aí andar...começou a andar junto, 
começou eu e o Geoff ali, o Frederico, a gente começou junto, 
andando os dois no mesmo skate, aí...a gente andava ali, na rua, 

                                                             
20

 O bairro Parque Marinha identifica-se como um dos condomínios habitacionais abertos 
(Cohab´s) de Rio Grande/RS. Inaugurado por volta de 1984, abriga cerca de 20 mil moradores, 
constituindo-se como um dos bairros mais populosos da cidade. Também foi o primeiro bairro a 
receber a implementação de uma pista pública de skate, por volta do ano 2000. 
21

 O nome completo do depoente é Ismael de Paula da Silva. A entrevista foi realizada sob o 
recurso de gravador digital, posteriormente transcrita, devolvida ao entrevistado e autorizada, 
através de termo de consentimento, ao seu uso pleno. A sigla “JT” refere-se a 
entrevistadora/pesquisadora e a sigla “S” ao depoente/narrador. 
22

 A “entre/vista”, afinal, é uma troca de olhares. E bem mais do que outras formas de arte 
verbal, a história oral é um gênero multivocal, resultado do trabalho comum de uma pluralidade 
de autores em diálogo (PORTELLI, 2010, p.20). 
23

 Mesmo que a entrevista tenha sido realizada por um dos autores desse trabalho, referimo-
nos ao processo de construção das memórias no plural, visto que a análise dos eventos 
narrados e transcritos foi realizada em grupo. 
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tinha uma calçada do lado da minha casa, a gente andava só na 
calçada não tinha asfalto, a gente começou ali eu e ele, só (2011). 

 

Nesses momentos iniciais de diálogo percebemos o aparecimento de 

pistas indicando as primeiras companhias, amizades e o funcionamento de um 

modus operandi ao andar de skate nesse tempo e nesse espaço. Ainda sem a 

existência da mais tarde instalada pista pública de skate, nesse mesmo bairro, 

a utilização de obstáculos móveis entre grupos de skatistas consolidou o 

principal mecanismo de viabilização da prática nesse momento, em que alguns 

pedaços de calçadas e o “corrimãozinho” e o “caixote” constituíam, junto a 

skates compartilhados, as ferramentas de prática desses skatistas. 

Instigados pela fronteira geográfica estabelecia pela narrativa do Silva, 

visto que o Parque Marinha protagonizava os planos de fundo de suas 

memórias com o skate, perguntamos sobre como era andar de skate em outros 

espaços da cidade como, por exemplo, a pista da Ask-rg24. Também 

interrogamos sobre a presença de outros skatistas na cidade, procurando 

entender quais as relações que exerciam e como se delineavam as memórias 

em torno disso. 

 
JT: E como que era assim, por exemplo, antes de ter a pista aqui o 
pessoal daqui ia na Ask andar né? 
S: Ia lá, raramente a gente ia. 
JT: Raramente, então é de vez em quando ia? 
S: De vez em quando ia. 
JT: E como que era o pessoal do centro, eles...? 
S: Ah eles...meio que nos discriminavam, eles olhavam todos pra 
gente, eles não gostavam da gente, as vezes a gente ia com dinheiro 
a menos, sem dinheiro, de bicicleta a gente ia, que a gente sempre foi 
mais humilde que eles, e eles não gostavam muito da gente. 
JT: E eles vinham pra cá andar depois da construção da pista? 
S: Muito pouco, muito pouco eles vieram pra cá, não vieram muito 
não...maioria das vezes que vieram foi nos campeonato, eles não 
gostavam muito de vir pra cá, eles achavam que era perigoso, não sei 
se era isso(2011). 

 

Esses deslocamentos provocadores de efeitos como desconforto e 

insegurança entre os skatistas, nos possibilitou perceber a existência de 

relações de poder entre alguns grupos indicados, mais especificamente, entre 

os skatistas “do Marinha” e os “do centro”. Uma relação estabelecidos e 

                                                             
24

 Ask-RG - Associação de Skatistas de Rio Grande, existente desde a déc.90 do séc. XX. 
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outsiders25 (ELIAS e Scotson, 2000) se forjava numa dinâmica de convivências 

orientada pela busca de outros picos26 e de outras experiências junto ao skate. 

Quando os skatistas “do Marinha” exerciam a prática para além dos territórios 

estabelecidos no bairro, sentiam-se desconfortáveis e estigmatizados por um 

ethos de jovem e skatista “do centro”, provocando uma relação recíproca a 

esse último e suas raras visitas a pista pública do bairro. 

O espaço, nesse tempo, possibilitava coesão a um grupo ou outro para 

usufruírem de um modo de ser skatista, aglutinando tensões, conflitos e 

disputas simbólicas pela presença e permanência em territórios de prática. 

Esses transtornos que, isoladamente, condicionam práticas de exclusão e 

preconceito entre os skatistas, vistos sob o contexto da cidade podem ser 

entendidos de outras formas, já que nesse tempo a Ask-rg e a pista pública do 

Parque Marinha constituíam os únicos espaços lícitos e permitidos pelo poder 

público e sociedade civil à prática do skate, enquanto que andar nas ruas e em 

outros aparelhos urbanos apropriados pelos skatistas arriscavam o confisco do 

skate e o confronto com a polícia. 

 
JT: E como é que foi esse movimento de...quando é que surgiu a 
idéia de “a gente quer uma pista”, por que vocês andava na rua né? 
S: Sim a gente andava na rua, a idéia que surgiu foi na vez que a 
gente tava andando ali na pracinha e chegou os policiais atirando 
tudo pra cima, aí uma senhora perguntou: “ah, por que vocês fazem 
isso com os guris, por que não arranjam um espaço aí nessa praça aí 
pra eles andar de skate”, aí surgiu a idéia (...) 

 

CONCLUSÃO 

 

Sem a pretensão de linearidade histórica e de universalidade dos 

eventos, trazemos esses primeiros rascunhos de uma história oral do skate em 

Rio Grande/RS procurando mais construir retratos e imagens de um passado 

ainda recente do que reconstituí-lo. O olhar direcionado para a constituição de 

grupos de skatistas na cidade e suas (com)vivências histórico-sociais, ainda 

que se mostre embrionário nesse investimento de pesquisa, já possibilita 

                                                             
25

 As relações entre Estabelecidos e Outsiders são trazidas por Elias e Scotson (2000) como 
relações de poder operadas entre os sujeitos de uma dada comunidade. “Os Estabelecidos (...) 
possuem um substantivo abstrato que os define como coletivo: são o establishment. Os 
outsiders, ao contrário, existem sempre no plural, não constituindo propriamente um grupo 
social” (p. 07). 
26

Pico é uma gíria utilizada no skate para identificar um bom espaço de prática. 
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apontarmos pistas sobre a presença de uma subjetividade urbana que forja um 

modo de ser jovem e skatista na cidade. A disputa, o conflito e a reivindicação 

de exercer o skate sob o solo da cidade parecem constituir os principais 

esforços do skatista rio grandino, trazido pela fala do depoente, colocando em 

xeque o status hegemônico de ludicidade, diversão e esportivização, imaginário 

privilegiado atribuído ao skate nesse tempo de efervescência dos Esportes 

Radicais. 
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MÚSICA, JUVENTUDE, ESCOLA 

QUESTÕES PARA O LAZER. 

 

Kelly Cristina Nogueira Gomes 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 

RESUMO 

Este trabalho teve o objetivo de conhecer as formas pelas quais a música se 
fez presente no contexto escolar, reconheceu qual a sua influência bem como 
as mudanças que acontecem quando há a presença da música. Neste estudo 
entendemos a música como uma forma de lazer visto que ela é uma arte, ea 
arte é um dos conteúdosculturais do lazer. Ela é o próprio sentimento, emoção 
e vida, que lhes permitem sonhar, criar e se identificar. Através dos momentos 
que a música aparece na escola ela modifica o ambiente e produz interação, 
participação, liberdade, criatividade dentre outras relações. Este estudo nos 
desafia a atentar para as ricas experiências que acontecem no cotidiano da 
escola do ponto de vista do corpo (arte, educação física) e das relações e 
perceber que produzem aprendizagens importantes para a formação humana. 
Também nos provoca valorizar tais conhecimentos e vivências tão importantes 
como a música a fim de fomentar uma educação voltada para a humanização, 
onde visamos o aluno como sujeito de habilidades e de direitos. 

Palavras Chaves: Lazer, Música, Juventude e Escola 

 

INTRODUÇÃO 

A escola é um lugar de suma importância na vida do ser humano. Nela 

passamos grande parte de nossas vidas e é lá, depois da família, que as 

crianças ampliam suas relações sociais, aprendem a conviver e viver em 

grupo, respeitando “combinados”, conquistando amizades, desenvolvendo a 

linguagem verbal, ortográfica, corporal, vivenciando brincadeiras, jogos, 

superando limites, paquerando, enfim, obtêm experiências que levarão para o 

resto da vida. 

Olhando pelo prisma da Educação Física Escolar, percebo que essa é 

uma importante área em que crianças e jovens podem se expressar. Em geral 

eles têm liberdade com o professor e liberdade de expressão. Talvez por ter 

maiores possibilidades de vivências lúdicas, experiências corporais, que 
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ampliem as possibilidades de viver o lazer dentro e fora da escola, no tempo e 

espaço de forma inteligente. Mas, isso acontece de fato em nossas escolas? 

Em relação à presença da educação física e do lazer na escola, quando 

observo esses momentos na vida escolar dos alunos, percebo que muitas 

vezes, não se dá ênfase a essa área.  De acordo com Miguel Arroyo (2000, 

p.243) a finalidade da educação básica é o pleno desenvolvimento dos 

educandos, entretanto esse desenvolvimento não é linear. 

Porém a escola trata esse desenvolvimento como se fosse linear e tem 

um objetivo na vivência escolar, que partindo da instituição é de proporcionar 

ao aluno vivências que o possibilitem ser um cidadão pleno: que saiba 

relacionar, opinar, respeitar, criar... Mas será que ela se importa em que o 

aluno saiba também se divertir e aproveitar de forma salutar, seus momentos 

de lazer, como um dos elementos de criação? 

Será que para a escola e para a educação o lazer enquanto fenômeno 

social da modernidade mostra-se como algo esquecido? (PADILHA, 2006, 

p.177). Será que ele não é visto como um dos direitos do aluno? 

Algo que também é um pouco esquecido pela escola e que é outra 

particularidade que marcou a minha vida, além desta, também importante para 

a proposta de estudos que apresento, é a música. A música tem grande poder. 

Ela nos envolve, nos comove, produz interação, nos motiva, nos incentiva e 

nos modifica. Como discute Renato Pinto (1996, p.26) em seu livro Gestos 

Musicalizados. “Sendo fruto da obra humana, da sua intencionalidade, a 

música desemboca, assim, no mundo da imaginação, onde tudo tem sentido e 

é linguagem.” 

Como estudante do lazer, busco entender a realidade e a relação em 

que vivemos essas importantes práticas sociais. Como objetivo deste estudo 

desejo conhecer as formas pelas quais a música se faz presente no contexto 

escolar.  

O presente estudo se faz relevante pelo fato desta música referida 

acima, envolver a vida de quase todo ser humano. E dentro do lazer ela tem 

um lugar de muita importância, seja ouvindo, tocando, cantando, ela é um tema 

que interessa a várias pessoas e a vários campos de atuação, pois ela nos 

conecta a nós mesmos e ao outro. 
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Também é relevante falarmos da relação da música com o público jovem 

por eles possuírem uma grande ligação com a música e para ampliar os 

estudos baseados na juventude. 

 

METODOLOGIA 

Para realizar esse estudo, além de buscar e fazer um diálogo com várias 

literaturas que abordam a música e sua relação com a educação, escola e 

lazer, será observado o cotidiano de alunos do turno matutino do Ensino Médio 

da Escola Estadual Professora Rosamira Andrade, com a faixa etária 

compreendida entre quinze e dezoito anos. A escola está localizada no centro 

da cidade de Governador Valadares sendo uma das maiores escolas estaduais 

da cidade tanto pelo espaço físico quanto pelo número de alunos. 

O estudo é realizado através de uma pesquisa de campo, como cita 

Bruhns (1994, p. 52) “...de caráter qualitativo, utilizando na sua elaboração, 

depoimentos dos atores sociais, seguido da análise interpretativa do 

pesquisador, com ausência de dados estatísticos ou questionário fechado”. 

 Através de pesquisa bibliográfica e de campo foram entrevistados 15 

jovens entre 15 e 18 anos, bem como 07 professores e 04 funcionários de uma 

escola estadual. O que nos possibilitou enfatizar a importância desta arte 

(música) para a vida de jovens, visto que todos entrevistados possuem uma 

relação diária com a música que significa para eles mais do que simplesmente 

ouvir. 

 

Resultados e Discussões 

No decorrer do ano a escola promove algumas programações que já são 

fixas como a festa junina que não é aberta à comunidade sendo apenas para 

os alunos os quais se encontram em um mesmo horário, os jogos da primavera 

que envolvem toda a escola também, mas cada um em seu turno e  são 

realizados por iniciativa de alguns professores, do turno da tarde, certos 

projetos como folclore, dia da consciência negra e festival de talentos. No turno 

matutino é realizado o festival de inglês, nos quais os alunos têm contato com 

música podendo mostrar suas habilidades e preferências. 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a1

6
1

 

Discorrendo meus olhares pela Escola Estadual e observando os alunos 

do ensino médio no momento do recreio, da educação física e de outras 

disciplinas em sala, identifiquei a presença da música em certos momentos. Ela 

vem trazida para o contexto escolar através de aparelhos celulares ou mp3 que 

a pesar de serem proibidos, sempre surgem. Então, pode-se deparar com 

algum aluno ouvindo seu estilo predileto, mesmo que seja escondido. Esses 

momentos são no recreio, nas aulas de educação física (que são em locais 

abertos) e de forma menos expressiva na sala de aula, com outras disciplinas. 

Mesmo não havendo espaço os alunos escondem e disfarçam para poder ouvir 

sua música nos aparelhos. 

O momento do recreio, período em que os alunos ficam no pátio por 

quinze minutos, é muito silente, vemos às vezes casais de namorados 

abraçados (a escola permite certo namoro no recreio, sem muita troca de 

carinhos), grupos de meninas conversando e rindo, grupo de meninos olhando 

e às vezes mexendo com as meninas, mas não se percebe quase nada de 

música. Instrumentos musicais, nem pensar. 

De forma geral, no dia-a-dia, no turno da manhã onde só há alunos do 

Ensino Médio, não acontecem muitas atividades que envolvam a música. 

Mas no mês de outubro, tudo muda. Pois acontece o Festival de Inglês 

que é realizado todo ano, no qual os alunos se envolvem muito participando 

com bandas formadas entre eles mesmos, com grupos de dança (jazz, hip-hop, 

street dance), corais e apresentações solo. Tudo voltado para a música 

inglesa. 

Este festival e a festa junina são alguns dos momentos em que a música 

entra em cena no Ensino Médio do Colégio Estadual. A festa junina acontece 

no final do segundo bimestre (mês de julho) e conforme pude conversar com 

alguns professores, a música também invade a escola por pelo menos três 

semanas antes da festa, a fim de acontecerem os ensaios. Mas neste trabalho 

o período de observação foi posterior à festa então não foi possível observá-la. 

Quando conversamos com alguns alunos eles realmente deixam claro 

que amam a música. Podemos perceber em seus depoimentos. O que se 

percebe é que a música está ligada á alma da juventude, como cita Dayrell 

(2001, p.21) “A música é o principal produto cultural consumido pelos jovens 

não só em Belo Horizonte ou no Brasil, mas também em outros países”.Eles 
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dormem e acordam ouvindo música. Lavam carro, arrumam casa, escutando 

música. Ela mexe com as emoções deles, parece que precisam dela para viver 

melhor. 

CONCLUSÕES 

Diante das observações e estudos vemos que a música entra em cena 

na escola estadual mesmo sendo em pequenos flashes, os quais são 

grandiosos, alguém ainda considera importante essa vivência e dá essa 

oportunidade aos alunos. 

Quando se tem a presença da música seja com o festival ou em outros 

momentos, a música por si própria vai permitir que aconteça interação, 

coleguismo, elevação da auto-estima, relaxamento ou extravasamento, 

propiciar viajar nos acordes e sonhar... 

O currículo escolar poderia dar espaço para essa musicalidade uma vez 

que essa lei aprovada não irá atingir os alunos do ensino médio e sim só a 

educação básica. Ainda no recreio, poderiam ser tocadas várias músicas de 

estilos diferentes trazidas em CDs pelos alunos, o que propiciaria participação 

deles sem demandar muita agitação e confusão.  

Os professores poderiam tentar incluir mais a música no cronograma da 

disciplina, pois ela aumenta o interesse dos alunos pelo assunto a ser debatido 

e assimilado. Sair um pouco do ambiente sala de aula, ao qual muitos alunos 

se referiram como “chato” e cantar músicas que despertem o pensar. 

Devemos sempre repensar nosso papel e nossa função como educador. 

Pois desejamos formar além de bons profissionais, sujeitos de valores e de 

vivências.  

Em alguns momentos é difícil mesmo repensar o papel da escola e 

nossa função como educadores. Para tentar trilhar um novo caminho podemos 

começar seguindo a fala de Arroyo (2000, p.243) que nos sugere“fazer da 

prática educativa, dos tempos e espaços escolares um momento pedagógico 

de humanização. Ao menos de recuperação da humanidade que lhes é 

roubada em outros tempos e espaços, daria outro sentido a nossa ação e 

pensamento educativo.”  
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Poderíamos humanizar mais nossas práticas permitindo que o aluno se 

expresse mais, também através da música, que para ele agrega tantos 

sentimentos  e para os jovens, ela os envolve por completo. 

Buscando sempre melhorar nossa prática, o ensino e a sociedade, 

devemos incluir o lazer e seus conteúdos no contexto escolar, pois estaremos 

desenvolvendo pessoas e oportunamente compensando lacunas de um 

sistema social fracassado ou limitado no que se refere à formação humana. 

(CUENCA, 2008, p.68) 

Que nossos alunos sejam valorizados e entendidos como sujeitos, que 

sintam que alguém os tratou com dignidade, respeito e lhes permitiu se 

desenvolverem confiando em si mesmos. Podendo melhorar a forma de viver a 

vida e de viver em sociedade. 
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O “DIA DO BIS” NAS AULAS DE RECREAÇÃO 

 

Prof. Tatyanne Roiek Lazier 
Prof. Esp. Cleber Mena Leão Junior 

ABRE – Associação Brasileira de Recreadores 
 

RESUMO 

 

O objetivo principal deste estudo foi propor a inserção de um dia em que as 
crianças possam ter uma autonomia dirigida para escolher as atividades a 
serem trabalhadas no horário de aula. Como objetivos específicos buscou-se 
averiguar se as crianças entendem o que é o Dia do Bis, para que assim 
possam participar do processo que este dia envolve; verificar a aceitação das 
crianças quanto a inclusão deste dia no calendário das atividades. O estudo 
trata-se de uma pesquisa quantitativa e estudo experimental. A população foi 
alunos da rede pública da cidade de Porto União - SC, a amostra foram 48 
alunos da pré-escola ao quinto ano do Núcleo de Educação Básica o Legru. 
Concluiu-se que os alunos aceitam bem a inclusão do Dia do Bis na sua rotina 
escolas, assim como eles compreendem o funcionamento do mesmo; as 
crianças demonstraram a sua autonomia durante a aplicação do trabalho. 
 
Palavras-chave: Recreação; Escola; Período Integral. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 O Núcleo de Educação Básica do Legru, surgiu em 2001, localizado na 

zona rural do município de Porto União - Santa Catarina. A escola atende 

crianças das comunidades de Colônia Tamanduá, Cerro Pelado, Nova Galícia, 

Aquiles Stenghel, Fazenda Santa Maria, Santa Maria, Antônio Cândido e 

Legru. Hoje a escola atende as crianças em período integral, com atividades 

além das básicas do ensino fundamental, como dança, música, recreação, 

meio ambiente, entre outras (GASPERIN, 2010)  

 As crianças chegam na escola com transporte cedido pela prefeitura, ás 

7:30 da manhã. Pelo período da manhã elas têm as aulas do período normal, a 

tarde inicia o período integral, das 12:45 ás 16:45. Por causa do tempo de 

locomoção das crianças elas passam praticamente todo o tempo aproveitável 

do seu dia na escola, e assim institucionalizadas. Para melhor funcionamento 

do ambiente escolar as crianças têm de cumprir um horário pré-estabelecido, 

com pouco tempo para brincar livremente durante o dia. 
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 Para Cordazzo e Viera (2007) o brincar para as crianças atinge um alto 

grau de complexidade, visto que ele é crucial para o desenvolvimento infantil. O 

mesmo autor ainda afirma que a crianças tem muitos motivos para brincar, um 

deles é o prazer da brincadeira, mas além disso a brincadeira proporciona o 

seu desenvolvimento físico e de atividades simbólicas, de suas habilidade 

motoras e sensoriais. 

 Na escola o estudar e o brincar não devem excluir uma a outra 

(MAREGA; SFORNI, 2011). Na escola o brincar torna-se lúdico e a criança 

aprende com a brincadeira, acredita-se que a criança usa de sua criatividade 

nas brincadeiras, e mostra-se autônoma nas decisões sobre o que gosta de 

brincar.  

 Por este motivo decidimos dar a oportunidade das crianças realizarem o 

Dia do Bis durante as aulas de recreação. Neste dia elas podem, é relembrado 

as crianças todas as atividades que elas realizaram ao longo do mês, e o grupo 

escolhe qual delas gostaria de realizar novamente. 

 O objetivo principal deste estudo foi propor a inserção de um dia em que 

as crianças possam ter uma autonomia dirigida para escolher as atividades a 

serem trabalhadas no horário de aula. Como objetivos específicos buscou-se 

averiguar se as crianças entendem o que é o Dia do Bis, para que assim 

possam participar do processo que este dia envolve; verificar a aceitação das 

crianças quanto a inclusão deste dia no calendário das atividades.  

 

METODOLOGIA 

 

 Este trabalho trata-se de um estudo quantitativo/qualitativo. Assim como 

tem características de um estudo experimental. A coleta de dados foi realizada 

por meio de dois questionários, aplicado em duas diferentes datas ao longo do 

estudo. 

A população do presente estudo foi alunos da rede pública de ensino de 

Porto União - Santa Catarina. A amostra foi intencional, com alunos do Núcleo 

de Educacional do Legru. No início do ano letivo estavam matriculados na 

escola 52 alunos, sendo 28 do sexo feminino e 24 do sexo masculino, no mês 

de março o número de crianças era de 46 alunos, sendo 24 meninas e 22 

meninos, manteve-se o mesmo número de crianças no mês de abril, em maio, 
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passou a ser de 48 alunos, 25 meninas e 23 meninos, mantendo-se no mês de 

junho e julho, data que encontra-se o estudo, a média de participantes neste 

estudo foi de 48 crianças. 

Segundo o calendário escolar da prefeitura de Porto União - Santa 

Catarina, o ano letivo de 2012 iniciou no dia seis (06) de fevereiro de 2012. No 

primeiro bimestre as crianças realizaram um total de 21 aulas práticas, durante 

os meses de fevereiro, março, abril, sendo dois encontros semanais de 50 

minutos, em que as crianças atuaram como jogadores-atores em diversas 

propostas de improvisações temáticas e com objetos. As informações advindas 

da observação foram anotadas em diário de campo e foram posteriormente 

analisadas por categorias, envolvendo os níveis pessoal, coletivo e artístico de 

envolvimento e ação. Das 21 aulas, em 4 delas foram realizadas o Dia do Bis.  

No segundo Bimestre as crianças totalizaram 16 aulas práticas, nos 

meses de maio, junho e julho, destas 4 foram de Dia do Bis. 

 Fazem parte dos alunos meninos e meninas de 05 a 13 anos, com 

média de idade de 8,06 anos de idade, que cursam as séries iniciais da 

Educação Básica, sendo elas da pré-escola ao quinto ano. Os alunos são 

divididos em 4 grupos, o G verde, G vermelho,G azul e G amarelo. O G verde é 

composto por 17 crianças, matriculados nas séries: pré-escola e do primeiro 

ano. Os grupos, G vermelho, G azul, e G amarelo, são compostos por crianças 

do segundo ao quinto ano, dispostas aleatoriamente nos grupos. Esta divisão é 

realizada pela direção e corpo docente. Este trabalho foi dividido em 4 fases: 

 1) Inicialmente foi apresentada as crianças a proposta que iria ser 

trabalhadas com elas a longo dos primeiros dois bimestres, isto foi feito por 

meio de uma conversa onde elas puderam sanar a suas dúvidas e expor suas 

ideias quanto as aulas. Nesta conversa foi abordado qual a proposta curricular 

a ser trabalhada na disciplina de recreação ao longo dos primeiros dois 

bimestres. 

 2) As aulas de recreação foram aplicadas durante o primeiro bimestre, 

as atividades realizadas em sala de aula foram de integração, e socialização. 

Ao término de cada mês as crianças escolhiam as brincadeiras, dentre aquelas 

trabalhadas durante o mês, para serem realizadas no Dia do Bis. Esta fase 

aconteceu nos meses de fevereiro, março e abril.  
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 3) No final do primeiro bimestre as crianças responderam algumas 

questões sobre o Dia do Bis, entre elas, foi questionado, o que era o Dia do Bis 

e como eram realizadas as atividades neste dia, para que o pesquisador 

pudesse averiguar se as crianças entendiam corretamente o funcionamento da 

proposta, bem como elas foram questionada quanto a sua aceitação a proposta 

que estava sendo desenvolvida. 

 4) Durante o segundo Bimestre foram novamente aplicadas as aulas 

práticas, neste bimestre passou a ser trabalhado com as crianças os pequenos 

jogos, a competição passou a ser inserida, cada grupo deveria trabalhar em 

equipe para superar os demais grupos, esta competição foi feita indiretamente, 

ou seja, eles não realizavam as atividades ao mesmo tempo. Ao término de 

cada mês era realizado o Dia do Bis. 

 5) No final do segundo bimestre foi novamente aplicado um questionário 

para as crianças. 

 Os questionários foram apresentados as crianças na última aula de cada 

bimestre, primeiramente foi explicado as crianças que aquela não era uma 

avaliação, mas que elas estariam ajudando a melhorar as aulas com as suas 

respostas, foi explicado que a professora não poderia esclarecer as dúvidas 

referentes as respostas que eles dariam, mas apenas as perguntas, depois da 

explicação, a professora leu com o grupo uma pergunta de cada vez, dando o 

tempo que eles achassem necessário para responder cada questão. 

 

RESULTADOS 

 

 Os resultados aqui apresentados são referentes aos questionários 

respondidos pelas crianças no final do primeiro e no final do segundo 

bimestre.Quanto as respostas encontradas no primeiro questionário 72, 72 % 

das crianças souberam explicar o que é o dia do bis, dizendo que é um dia em 

que elas escolhem as brincadeiras, em algumas dessas respostas as crianças 

foram ainda mais específicas dizendo que o dia do Bis acontece na última aula 

do mês. 

T.11= “Eu gosto muito do dia do bis é muito legal, porque 
nós repitimos as brincadeiras as coisas legais isso 
acontece na última quinta-feira do mês e também todo o 
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grupo escolhe as brincadeiras juntos que a gente mais 
gostou”. 
 

Todas as crianças demonstraram uma aceitação a realização do Dia do Bis e 

algumas (59,09%) falaram que gostam ou gostam muito deste dia, agregando 

as suas respostas adjetivos como legal (54,54%), bom, divertido, entre outros.  

 

P.7= “O dia do bis é repetir as brincadeiras que nos 
gostamos eu adoro o dia do bis porque repete as 
brincadeiras que eu gosto”. 
 

 Quanto ao segundo questionário, foi perguntado as crianças se durante 

as aulas de recreação elas realizam um dia de atividades diferentes, das quais 

gostassem mais, 96% das crianças responderam que sim, e 44% delas 

apontaram o Dia do Bis, 36% delas apontou uma brincadeira específica como 

sendo o dia em que realizam atividades diferenciadas, o restante das crianças 

não soube responder qual era esse dia. Quando questionadas sobre qual o 

motivo que citou este dia como um dia diferente ou que gostasse mais, 68% 

disseram que era por causa das brincadeiras que eram realizadas. 

 Nos questionários as crianças (84%), relataram que existe um dia em 

que elas escolhem as brincadeira, e que este é o dia do bis, algumas delas 

(56%) descreveram de que forma ocorria a dinâmica deste dia.Nesta etapa da 

pesquisa foi perguntado as crianças se elas gostariam que em outras aulas 

elas pudessem escolher as atividades a serem realizadas, 80% responderam 

que sim, ainda completaram afirmando que poderia ser em todas as aulas 

(40%), e outras apontaram em qual aula gostariam que isto acontecesse(36%). 

 As atividades escolhidas pelos alunos para o dia do bis, foram na sua 

maioria aquelas realizadas nas datas comemorativas, as que envolviam 

habilidades sensoriais específicas, as atividades de circuito também estiveram 

entre as preferências das crianças, assim com as atividades onde os alunos 

auxiliavam na execução dela para que o outro pudesse jogar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho pode-se notar empiricamente pontos importantes durante 

a execução das atividades, nas aulas prática durante o mês todo as crianças 

perguntavam se poderiam repetir a atividade que estavam realizando no Dia do 
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Bis, elas interessavam-se e sentiam-se bem por terem a autonomia de 

escolherem as atividades a serem trabalhadas durante as aulas. E permitir este 

momento a elas deixou-as mais motivadas a expor suas ideias, a mostrar suas 

opiniões em relação a criação de regras e jogos, bem como, conversar com os 

colegas e aceitar a sua opinião, decidir democraticamente. 

Após a analise dos questionários e dos resultados encontrados a partir 

deles, pode-se concluir que as crianças entenderam o funcionamento do Dia do 

Bis, o que possibilitou o bom andamento das atividades. 

Verificou-se tanto durante as aulas como pelas respostas obtidas nos 

questionários que as crianças receberam muito bem a proposta que envolvia o 

Dia do Bis, este resultado fica eminente quando elas apontam que gostariam 

que o mesmo trabalho fosse realizado em outras aulas. 

Concluímos, portanto, que proporcionar as crianças um momento de 

autonomia nas aulas de recreação é possível quando a proposta torna-se 

esclarecida e adota-se uma metodologia para isto. Esta atividade permite que o 

professor escute mais os seus alunos, valorizando assim os conhecimentos e 

vontades deles, para que desta forma eles mantenham-se motivados nas 

aulas. 
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Resumo 
 
O parkour, como esporte, atividade física ou jogo, consiste na transposição de 
um trajeto pelo praticante buscando superar diversos obstáculos por meio de 
movimentos naturais do ser humano como saltos, corridas, apoios, entre 
outros. Assim, esse estudo objetivou analisar a prática do parkour como 
possibilidade pedagógica nas aulas de Ed. Física escolar. Nesse sentido, 
nossa metodologia consistiu nas análises de vários textos para, depois, aplicar 
a atividade parkour para estudantes do curso de Ed. Física da UEM/PR. Se fez 
necessário diferenciar o parkour de outros esportes tidos como opções 
mecanizadas impostas pela sociedade capitalista a fim de compreender sua 
prática, tomando como ponto de partida sua pedagogização e inserção na 
escola. Finalmente, consideramos o parkour relevante para tratar assuntos 
complexos na escola, tais como liberdade, ideologia e competitividade, além de 
ampliar os conteúdos da área na ed. Física escolar, ressaltando as devidas 
características dos anos no ensino fundamental. 
 

Palavras-chave: Parkour; Educação Física, Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca analisar a prática corporal conhecida como 

Le Parkour, que surgiu na década de 1980 na França com David Belle. Essa 

atividade física consiste basicamente em um trajeto de um ponto ao outro, 

buscando superar obstáculos por meio de movimentos naturais do ser humano 

como correr, saltar, agarrar, balançar e etc. Considerado um esporte urbano 

alternativo, o Parkour se tornou conhecido após aparições na televisão por 

meio de documentários, filmes e clipes de musicas no inicio deste milênio, 

fazendo despertar a imaginação das pessoas em relação ao uso dos espaços 

urbanos. 

 Diferente dos esportes hegemônicos o Parkour não é caracterizado 

como um esporte competitivo e individualista, mas fortemente ligado aos 

princípios de liberdade e criatividade, buscando também a manutenção da 
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saúde de uma maneira diferenciada, fugindo das opções mecanizadas 

impostas pela sociedade capitalista. 

 Nesta perspectiva, buscaremos compreender este fenômeno cultural 

dentro da complexidade contemporânea, abordando sua criação; os espaços 

urbanos apropriados pelos praticantes; os motivos que levam a essa prática, e 

por fim como o Parkour pode ser inserido nas aulas de educação física, 

entendendo que os professores de educação física devem se apropriar deste 

conhecimento, trazendo novos conteúdos ao campo de conhecimento da 

Educação Física. 

 Portanto, a partir destas reflexões sobre os conceitos e ideias do 

parkour, poderemos compreender sua prática, tomando como ponto de partida 

para que haja sua pedagogização e inserção na escola. O método utilizado 

para o alcance desses objetivos foi a leitura, estudo e análise de textos que 

tratam sobre o tema para, em seguida, elaborar um roteiro de aplicação 

pedagógica do parkour para estudantes do curso de educação física da 

UEM/PR. Ao final, reunimos todos os envolvidos e analisamos o parkour como 

uma possível práxis pedagógica na educação física escolar. 

Assim, para iniciar a abordagem sobre a criação do parkour faz-se 

necessário apontar a criação e difusão do método natural, pois se entende que 

este método tenha sido base para o parkour que conhecemos hoje. Portanto, 

buscando um levantamento histórico, no século XVIII as pessoas começam a 

dar valor às coisas da natureza, mas o que se buscava mesmo era o “tudo” a 

qual ela podia revelar. Assim preceitos científicos, como por exemplo, os 

formulados por Bacon (1973), diziam dever existir um domínio absoluto do 

homem sobre a natureza.  Existiam outras concepções que davam certa 

devoção ao selvagem. Isto é, uma compreensão de que a natureza é bela e 

ainda mais benéfica.Thomas (1988), em seu livro “O homem e o mundo 

natural” propõe que a natureza, neste momento, deixe de ser apenas uma 

fonte de extração de alimentos e passa a também servir de bem-estar e 

divertimento. 

Baseando-se nesse conjunto de ideias, Georges Hébert, no início do 

séc. XX fará uma apropriação delas no cenário europeu referindo-se a uma 

compreensão de natureza provedora e curativa. Ele foi quem se aproximou dos 

métodos naturais do qual compõe médicos e especialistas que dominava o 
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campo desses movimentos, cujo interesse era compreender a saúde por meio 

de elementos naturais, na França em 1914. Seu projeto foi elaborar uma 

educação do corpo ressaltando respeito à natureza, às terapias curativas 

naturistas e ao escotismo, aproximando-se das ideias de Rousseau e ideias 

semi-religiosas.  

Hébert, tenente da marinha francesa, viajou pelo mundo no inicio do 

século XX. De acordo com Soares (2003) ele acabou se encantando com os 

ditos povos selvagens, com a resistência, força, e agilidade que possuíam. A 

partir desses estudos, Hébert recebe um chamado para aplicar um programa 

de ensino de exercícios físicos na Escola de Fuzileiros Navais de Lorient, 

desenvolvendo sua obra no ano de 1905. Este programa visava dar aos 

fuzileiros resistência corporal ao frio, endurecimento, utilização do meio natural 

com terreno de exercícios utilitários entre outros (HÉBERT, 1941). Ele, porém, 

não procurava o culto ao músculo, pois acreditava que não traria nenhuma 

utilidade ou beneficio ao individuo e a sociedade. Realizou então uma série de 

dez exercícios contendo: marcha; corrida; salto; quadrupedia; trepar; equilíbrio; 

lançamentos; transporte; defesa e natação. Para ele, esses 10 gêneros de 

exercícios, ou “atos naturais”, poderiam ser utilizados em sua forma simples ou, 

então, em combinações variadas entre si, acrescidas de atividades ligadas à 

vida prática e aos divertimentos (HÉBERT, 1941). 

A concepção de Hébert para educação física é “fazer seres fortes”. Mas 

deve-se ter um cuidado ao interpretar esta afirmação, pois ele era contra 

especializações de exercícios bem como especialização esportiva que pode 

gerar efeitos nocivos. Hébert chamava os Jogos Olímpicos de “feira dos 

músculos”. Seu interesse era proporcionar o alfabeto simples decodificando 

forças físicas e torná-las acessíveis, com atitudes altruístas repassando-as a 

diversas civilizações (SOARES, 2003). 

Os exercícios promovidos pelo exército, marinha ou qualquer outra 

forma de política pública, nada mais queriam do que promover corpos belos, 

fortes, saudáveis, ágeis, resistentes, para potencializar o trabalho fabril. Não 

permitiam, ainda, manifestações culturais ou lúdicas, maquiavam apenas 

meros exercícios em conjunto, como forma de “recreação”, porém não podendo 

ser espontâneos. Tudo era uma forma de repreensão para os trabalhadores, 

pois eram iludidos com momentos de lazer, quando na verdade tinham o seu 
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tempo “livre” ocupado para não se organizarem ou se revoltarem/rebelarem 

com o sistema de governo. 

Desta forma, esse método ficou escondido quase não sendo utilizado, 

todavia, alguns franceses, em específico, se apropriaram e deram continuidade 

a essa corrente e, assim, nasce o percurso do combatente (parcours 

combattant), com Raymond Belle, um bombeiro de Paris que consistia num 

treinamento para os soldados afim de que eles pudessem escapar ou 

ultrapassar obstáculos de um determinado trajeto. Era uma rotina intensa que 

se apropriava do ambiente ao natural. Um integrante destes treinamentos 

militares foi seu filho David Belle (SERIKAWA, 2006), que tinha conhecimento 

sobre artes marciais, ginástica e princípios altruístas. Com outro olhar, David 

passa a levar mais a sério a prática do percurso e cria seu próprio método: Le 

Parkour.  

Parkour é uma atividade completa com um conjunto mental que inspira 

seus praticantes, desenvolvendo muitas capacidades. Para cada técnica existe 

um termo especifico. Eles podem contemplar saltos, aterrissagens, equilíbrios, 

rolamentos, chutes, etc. (AKIRA, 2010). Quando sai do nível de adaptação, o 

praticante começará o percurso que consiste em unir vários obstáculos fazendo 

uma espécie de circuito, este é denominado de Run: conjunto de técnicas, 

percurso. 

 

RELAÇÕES DO PARKOUR COM A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Como resultados e discussões sobre o tema, podemos analisar que o 

Parkour compreendido, até aqui, seria uma forma ideal de integrar/sociabilizar. 

Portanto as objeções para que tal modalidade não ocorra dentro da escola se 

baseiam em pré-conceitos, desconhecimento do conteúdo, possibilidade de 

riscos/perigos dentre outros fatores que apontam o parkour como uma rara 

atividade aplicada durante as aulas de educação física.   

Pode-se afirmar que o real objetivo do Parkour, muitas vezes, deixa de 

ser recebido pela sociedade graças à errônea ênfase que lhe é dado pela 

mídia. Seus praticantes ficam reconhecidos como marginais e passam em 

descrédito por aqueles que os observam. Devido a isso, poucas pessoas se 

interessam em conhecer realmente seu significado e sua prática. Além do mais 
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quando procuram conhecer equivocadamente, se desmotivam por acharem 

que ele só causa risco. Porém, quando bem conhecido, o parkour pode ser 

aplicado em qualquer âmbito, até mesmo o escolar.  

Ao se pedagogizar um elemento cultural podemos reproduzir tanto 

aspectos positivos quanto negativos e, no caso do parkour, uma característica 

própria que perderia seria a espontaneidade ou a “fuga” pela liberdade, pois 

passaria a ser um conjunto de movimentos institucionalizados, priorizando pela 

segurança. Uma associação de causas e efeitos mais riscos para se chegar a 

uma conclusão, permeado por um objetivo. Mas pelo aspecto positivo, o 

Parkour na educação seria uma fonte a mais para se adquirir conhecimento do 

próprio corpo, ampla utilização motora, reconhecendo-se cada movimento bem 

como a intenção deles.  

Um grande estímulo, para o Parkour se adentrar na escola, é a 

disponibilidade de recursos. Como sua vivência não exige nenhuma forma 

específica de se aplicar, pode-se utilizar de objetos dispostos por toda 

extensão da escola. Inserir o Parkour na escola é um meio de divulgar a 

própria modalidade, possibilitando a disseminação de seu verdadeiro sentido, 

fazendo com que se desmistificasse a imagem previamente construída. 

Por fim, quando se propõe a pedagogização de uma atividade, espera-

se que haja uma dissociação dos elementos constituintes da prática. Para 

exemplificar, ao se tentar ultrapassar um banco em velocidade, primeiro se 

reconhece toda sua delimitação. Na sequência, salta-se do chão para o banco, 

do banco para o chão. E quando já não houver empecilho para o salto começa-

se a tentativa de ultrapassá-lo por completo. E por consequência aplica-se a 

mobilidade (correr, ultrapassar o banco, cair e recuperar a posição de “fuga” 

inicial), movimento completo. A pedagogização do parkour é uma boa sugestão 

para continuar a enriquecer as aulas Educação Física, é de fácil acesso e não 

exige gastos financeiros. A única dificuldade para não se aplicar o Parkour é a 

falta de interesse/vontade, cabendo então aos professores escolherem utilizá-lo 

ou não.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Parkour caracteriza-se como um ato produzido historicamente pelos 

homens e que foi aos poucos se modificando, de acordo com as necessidades 

humanas. Primeiramente foi praticado por militares no início do século XX e 

ressurge na década de 1980 diferenciado. Foi se modificando conforme a 

época, contexto social, país, finalidade, enfim, de acordo com a necessidade 

das pessoas que fez com que surgisse concretamente um novo esporte, ou 

como alguns consideram, como um estilo de vida. 

O Parkour hoje sofre muito preconceito, seus praticantes são vistos 

como “bandidos” ou “vândalos”, sendo tratado no imaginário das pessoas como 

um “treinamento para futuros roubos”. Isso porque o Parkour não é um esporte 

conhecido pelos brasileiros. O pouco que se conhece sobre o Parkour é 

deturpado pela mídia e senso comum das pessoas, por ser considerado pelos 

mesmos uma invasão a propriedade privada e depredação do patrimônio 

público. Por isso, enquanto imperar o capitalismo continuará existindo 

preconceitos com os praticantes do parkour que não siga as “regras do jogo”. 

Isto é, se o capitalismo sobrevive de exploração, propriedade privada, tempo, 

competitividade, competências, rapidez e pseudo-liberdade, o ato de romper ou 

se opor a isso será respondido com opressão, preconceito e inúmeras outras 

formas de fazer com que a pessoa “errada” se torne “certa”. 
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RESUMO 

O lúdico , discutido em diversas áreas, pode ser entendido como uma 
possibilidade de inserção educacional na escola, podendo ser desenvolvidas 
por meio das atividades recreativas, dos jogos e brincadeiras e das atividades 
ritmicas e expressivas. O estudo tem como objetivo o relato de um projeto 
desenvolvido por acadêmicos do curso de Educação Física da PUCPR, 
denominado “projeto recreio”, como parte da avaliação das disciplinas, visando 
a aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos durante as aulas. Os resultados 
apontam a importância do planejamento, a criatividade e o uso de recursos 
metodológicos como principais benefícios na formação profissional. 

Palavras-chave: Recreio. Escola. Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

Silva (2009) reforça que o lúdico é fonte de discussão em diversas 

áreas, como a antropoloigia, a sociologia, a psicologia e outras e mesmo entre 

pesquisadores de uma mesma área não existe um entendimento comum sobre 

o seu significado. 

Ainda conforme Huizinga (1971) “ no início da civilização, o elemento 

lúdico esteve presente, tendo um papel importante na criação da cultura, 

permitindo o desenvolvimento do homem e aparecendo, até mesmo nas 

atividades básicas, como a caça e a pesca, atividades estas que garantiam a 

subsistência, podendo ser comparadas ao trabalho dos dias de hoje.” (Fenalti 

2004, p. 97) 

Diante destas considerações é oportuno fazer uma relação destas 

aparentes relações da cultura e do lúdico com as possibilidades de inserção no 

meio educacional, especialmente nas insituições de ensino, em que o lúdico se 

caracteriza como uma ação muito utilizada, mas pouco refletida. “ Refletindo 

sobre as possibilidades e implicações dessa manifestação humana, nota-se 

que o lúdico pode ser então reconhecido como expressão cultural permeada 
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de significados, quando inserida nas práticas escolares.” (Baliulevicius & 

Macário, 2006) 

De acordo com Nunes (2006) citado por Mauricio (2008), a ludicidade é 

uma atividade que tem valor educacional intrínseco, mas além desse valor, 

que lhe é inerente, ela tem sido utilizada como recurso pedagógico. 

O artigo 31 do estatuto da criança,  consagra o direito da criança ao 

jogo, assume importância vital diante das mudanças sociais e das tendências 

de normalização de atitudes, pensamentos e ações dos tempos atuais. As 

organizações relacionadas aos direitos humanos devem assegurar políticas 

realistas, onde a criança deve ter sua cidadania e acesso ao espaço e 

oportunidades de prática do jogo e da brincadeira. 

Outro aspecto relaciona-se ao caráter livre e desinteressado das 

atividades recreativas, o que vai gerar uma ligação muito forte com a escola, 

pois entende-se que toda a disciplina tem objetivos e finalidades educacionais e 

dentro desta perspectiva a Educação Física não torna-se diferente, pois ela 

proporciona o desenvolvimento dos aspectos motores, psicológicos, sociais e 

culturais, colocando o ser humano em contato com as diversas culturas e desta 

forma amplia os seus conhecimentos.  

Este estudo teve como principal objetivo relatar o desenvolvimento do 

projeto denominado “projeto recreio”, organizado por acadêmicos do curso de 

Educação Física da PUCPR, para a vivência de atividades recreativas e ritmicas 

no contexto escolar, como meio de aprendizagem e avaliação das disciplinas 

curriculares, sob a orientação dos professores do curso. 

Pretendeu ainda verificar a relação entre as atividades lúdicas, a 

aprendizagem e a formação dos alunos do curso de Educação Física para o 

mercado de trabalho. 

 

METODOLOGIA 

O Projeto Recreio é parte da avaliação da disciplina de Animação e 

entretenimento: jogos e brincadeiras, que compõem o currículo do curso de 

Educação Física da PUCPR, sendo de caráter obrigatório para os acadêmicos 

do primeiro ano do curso, os quais são responsáveis pela organização geral, 
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elaboração das brincadeiras e jogos e a apresentação dos resultados atingidos, 

em um seminário de encerramento do projeto. 

O projeto tem como objetivo específico colocar em prática os conteúdos 

trabalhados durante o ano letivo na disciplina, oportunizando a intervenção dos 

acadêmicos no ambiente escolar, durante o horário de aula, em um dia 

especial programado junto com a direção da escola.  As atividades oferecidas 

aos alunos, pode desenvolver várias características das crianças, como as 

motoras, sociais, comportamentais e a aprendizagem.  

Durante o período de intervenção são desenvolvidas atividades 

recreativas como brincadeiras tradicionais, brincadeiras cantadas e de ordem, 

brincadeiras com materiais alternativos, brincadeiras para espaços fechados, 

jogos intelectivos, jogos de estafetas, jogos pré –desportivos e atividades 

rítmicas ou expressivas. 

As escolas onde se desenvolve o projeto, a cada semestre, são 

selecionadas levando em conta as necessidades dos alunos de baixa renda e o 

espaço disponível para o desenvolvimento das atividades organizadas pelos 

alunos.  Em alguns semestres ocorre uma parceria da disciplina de jogos e 

brincadeiras, com a disciplina de Ginástica Geral e Atividades Rítmicas, sem 

perder o foco na ludicidade. 

O projeto é dividido em etapas: preparação (divisão dos temas e 

grupos), organização (seleção da escola, elaboração das atividades e reserva 

dos recursos materiais), execução (intervenção na escola, aplicação das 

atividades para diferentes grupos),  e seminário de avaliação (relato das ações 

desenvolvidas e análise dos pontos positivos e dificuldades encontradas). 

 

RESULTADOS 

A etapa de preparação consiste em definir os grupos e o tema a ser 

desenvolvido em cada grupo, levando em conta os conteúdos desenvolvidos 

nas disciplinas envolvidas no projeto naquele semestre/ano. Definido os grupos 

e a equipe de organização, a próxima etapa consiste em elaborar um plano de 

ação com o tema, objetivos, faixa etária, descrição das atividades e recursos 

necessários para a aplicação das atividades. A equipe de organização fica 

responsável pela informação e separação dos materiais de cada grupo, 
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verificar o transporte (ônibus), agendar uma visita na escola selecionada e 

conversar com a diretora sobre os espaços que poderão ser utilizados, número 

de alunos que irão participar das atividades e alguns imprevistos, que possam 

ser resolvidos com antecedência. 

Nesta fase já se observam os primeiros resultados do projeto, pois além 

da necessidade do planejamento em grupo e da busca de referências que 

possam embasar o projeto, é possível observar o surgimento de lideranças. 

No dia de execução do projeto, os acadêmicos se encontram na 

universidade no horário determinado, verificam os materiais solicitados para as 

atividades e colocam em prática o plano de ação, levando em conta a faixa 

etária participante a cada momento. Cada grupo desenvolve as atividades 

(jogos, brincadeiras, rítmicas) em um tempo de 25 a 30 minutos com cada 

grupo de crianças, os quais são organizados por idade entre 30 a 35 

participantes. 

A equipe de organização, formada pelos próprios acadêmicos, passa 

nos espaços onde as atividades estão sendo praticadas e ao finalizar o tempo 

de cada oficina leva o grupo de crianças para outra atividade, oportunizando a 

elas a vivência de 4 a 5 jogos ou brincadeiras diferentes, durante o período em 

que o projeto esteja se desenvolvendo.  

A intervenção oportuniza aos acadêmicos o exercício do controle do 

grupo, da aplicação de metodologias diferenciadas conforme a faixa etária que 

estão aplicando as atividades e o uso da criatividade em situações que exigem 

adaptações ou alterações do planejamento. 

O encerramento do projeto é realizado por meio de um seminário, onde 

cada grupo faz um relato das atividades desenvolvidas com as crianças, os 

pontos fortes e pontos fracos observados durante a intervenção. Realiza ainda 

uma análise sobre os possíveis benefícios do projeto para o aprendizado dos 

conteúdos desenvolvidos nas disciplinas curriculares e a importância para a 

formação profissional. Devendo ainda ser entregue ao professor da disciplina 

um relatório das ações desenvolvidas, dificuldades, pontos positivos e 

resultados atingidos.  

Após a intervenção na escola, os acadêmicos conseguem reconhecer a 

importância do planejamento das atividades, da organização antecipada dos 

recursos materiais e dos equipamentos, da necessidade de ser criativo e 
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adaptar as brincadeiras e jogos conforme as características das faixas etárias e 

do bom entrosamento entre os integrantes do grupo para o desenvolvimento do 

trabalho em equipe.  

 

CONCLUSÃO 

O projeto recreio, desenvolvido por acadêmicos do curso de Educação Física 

da PUCPR, em escolas públicas da cidade de Curitiba e São José dos Pinhais, 

como parte da avaliação das disciplinas, por meio das atividades lúdicas de 

caráter recreativo oportunizam a aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos 

em aula, o planejamento das ações para uma intervenção de qualidade e a 

vivência de procedimentos metodológicos que beneficiam o crescimento 

profissional para a atuação no mercado de trabalho.  
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PROPOSTA DE ENSINO NAS ATIVIDADES DE AVENTURA SLACKLINE NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARINGÁ 

 

Prof. Esp. Elizandro Ricardo Cássaro 
    UEL-Universidade Estadual de Londrina 
GEL- Grupo de Estudo do Lazer da UEM - Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO 

 A educação é uma área que abrange inúmeras discussões, assim o principal 
papel que desempenha é o desenvolvimento das pessoas, da sociedade, 
proporcionando assim uma qualidade que garanta a formação de cidadãos 
autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, 
dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem (BRASIL, 1998). A 
utilização de ambientes naturais no processo pedagógico e didático nas aulas 
de Educação Física com o conteúdo atividades de aventura é um fenômeno 
que vêm atraindo a atenção de um número crescente de pesquisadores, 
notadamente aqueles ligados aos estudos do lazer e esporte, que podemos 
citar Uvinha (1996 e 2001), Brunhs (1997), Marinho (1999), Pimentel (2006), 
Dias (2007). Destacamos assim uma proposta de ensino nas atividades de 
aventura na modalidade slackline. 

Palavras-chave: Proposta Pedagógica, Slackline, Educação Física Escolar. 

 

Dentre das inúmeras manifestações da cultura corporal, destacam-se 

nos dias atuais, as atividades de aventura apresentam extensas possibilidades 

na área educacional. De acordo com Pereira e Monteiro (1995 apud 

SCHWARTZ; MARINHO, 2005), o potencial educativo dessas atividades de 

aventura pode ser muito extenso, principalmente porque facilitam situações 

educativas com experiências pouco habituais, apresentando um forte caráter 

motivador, favorecendo situações carregadas de emoção, de significado e de 

intenção. Assim compreendemos que as atividades de aventura ao inseridas 

como conteúdo da disciplina de Educação Física, sejam anexados e 

integrados, aos projetos políticos pedagógicos das escolas municipais de 

Maringá juntamente com a própria proposta curricular da disciplina de 

Educação Física da rede municipal de ensino de Maringá, pois segundo Hyder 

(1999) essas modalidades esportivas veem ganhando novos adeptos inclusive 

na escola, sendo desta forma contida no eixo transversal dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999). Pretendemos apresentar uma proposta 

pedagógica de aprendizagem das atividades de aventuras no primeiro ciclo da 

educação fundamental que abrange o 1° ano ao 5° ano. O método utilizado foi 
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o estudo de caso avaliativo Thomas & Nelson (2002), com o propósito de 

revelar se atividades de aventura está incluída no projeto político pedagógico 

das quarenta e cinco escolas municipais de Maringá e se também esteja 

inseridas na proposta curricular da disciplina de Educação Física. Os 

resultados demonstram que a escolha desses conteúdos de atividades de 

aventura ainda é uma opção exclusiva do professor da disciplina de Educação 

Física. Outro aspecto apresentado é que as escolas municipais de Maringá em 

nada retratam as atividades de aventura em seus projetos políticos 

pedagógicos. Acreditamos que esse estudo possa contribuir para uma reflexão 

de uma Educação Física voltada para as atividades de aventura como 

conteúdo específico ao contrário como se encontra proposto nos temas 

transversais no PCN‟s (1999). 

De maneira mais aprofundada, o objetivo dessa pesquisa é demonstrar 

que as atividades de aventura inseridas no projeto político pedagógico das 

escolas que compõem o quadro da rede municipal de ensino de Maringá, e 

também analisar a atual proposta curricular da disciplina de Educação Física. 

Desta forma, com o estudo minucioso de leitura, em seu documento original, 

observando diretamente os projetos políticos pedagógicos das quarenta e cinco 

(45) escolas que compõem atualmente a rede municipal de ensino, venho 

promover mais adiante análises e discussões que proporcionam um avanço 

dessas práticas no cenário das escolas municipais da rede municipal de ensino 

de Maringá.  

Sintetizando, as discussões a serem apresentadas no âmbito das 

atividades de aventura, esporte e educação, concentraram-se na necessidade 

da legitimação dos esportes na natureza, enquanto área do conhecimento 

pertinente à Educação Física. Assim, propomos por meio do levantamento do 

quadro atual das escolas municipais de Maringá, intervenções pedagógicas 

que visam assim um elemento facilitador de inclusão desse conteúdo na 

proposta curricular da Educação Física na rede municipal de ensino de 

Maringá, e assim, após sua legitimação e regulamentação, os professores se 

sintam capacitados e seguros no ensino desse conteúdo nas aulas de 

Educação Física.  
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Esse estudo é um conjunto para todos aqueles profissionais que buscam 

levar para escola novas perspectivas didáticas e pedagógicas nas aulas de 

Educação Física na escola, tornando assim um trabalho árduo, pois a quebra 

de paradigmas referente às tais atividades de aventura se encontra ainda no 

meio da educacional. 

De acordo com os dados do estudo, encontrados nos projeto políticos 

pedagógicos das (45) quarenta e cinco escolas que compõem o quadro atual 

da rede municipal de Maringá, apenas uma (01) escola em teve em suas 

propostas, um relato de experiência com “atividade de aventura, esporte 

radical, esporte de aventura ou esporte na natureza”. Desta forma encontra-se 

o percentual de 2,23 % desse conteúdo inserido nos projetos políticos 

pedagógicos.  

 

 
 
Após uma análise minuciosa na proposta curricular da disciplina de 

Educação Física apresenta que o conteúdo atividade de aventura, esporte 

radical, esporte de aventura e esporte na natureza e inexistente ou seja,  nula a 

e assim podemos que concretizar que apresenta nenhum indício desse 

conteúdo presente no ensino de ciclo do 1° ano, 2° ano e 3° ano, e no ensino 

de seriação 3ª série e 4ª série, na qual a rede municipal de ensino de Maringá. 

Ressalto que a partir de 2012 será ofertado ao ensino de ciclo (1° ano a 5° 

ano) na rede municipal de Maringá, que substitui o ensino de seriação. 
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Os dados foram analisados através da estatística básica descritiva, com 

o uso de percentual. Os resultados compreende a necessidade de organizar, 

sistematizar, analisar as lacunas que ainda persistem como a correlação entre 

o conteúdo das atividades de aventura no contexto escolar.  

Desta forma nas aulas de Educação Física veem ao encontro a 

desenvolver diversas modalidades das atividades de aventura no eixo esporte, 

de fácil acessibilidade tantos aos professores em aplicá-los e aos alunos em 

aprender e vivenciar as diversas formas, como exemplo, podemos realizarmos 

as atividades sobre rodas na quadra, pátio e outros locais possíveis, na 

estrutura de uma escola comum, é possível, basta alguns cuidados, como 

estabelecer regras sobre os espaços permitidos, equipamentos de segurança e 

proteção no caso do skate, patins (joelheiras, caneleiras, capacete), trazer os 

materiais de casa e dividir com os que não possuem, pois ao atribuir funções 

para os que não estiverem equipados, entre outras, pois há uma grande gama 

de alternativas para os alunos estudarem e vivenciarem.  

Além de montar uma “falsa baiana” com a utilização de cordas, podemos 

utilizar colchonetes e colchões de espuma, para segurança, pois normalmente, 

essas atividades podem ser praticadas utilizando os muros, postes, árvores, 

alambrados e outras áreas comuns da escola, de forma que adaptando o 

aprendizado na modalidade slackline. E ao colocarmos a mesa que o próprio 

aluno utiliza para escrever, e ao mesmo tempo colocar ao seu redor colchonete 

para a segurança, o aluno terá a mesma percepção de movimentos, gestos 

motores de uma escalada esportiva. 

É importante que o professor estude os diversos protocolos de 

segurança das inúmeras modalidades de atividades de aventuras, os 

equipamentos envolvidos, pensar na estrutura de sua escola, no perfil de seu 
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público e procurar caminhos para adequação da sua realidade. É indiscutível a 

preferência pelos equipamentos específicos elaborados para esta ou aquela 

modalidade. São mais seguros que qualquer adaptação, testados e garantidos. 

Se a realidade da escola permitir, a aquisição do equipamento apropriado é o 

mais recomendado. 

Atualmente o skate é um dos esportes mais praticados no Brasil. Tendo 

em vista a Educação Física que se renova, recria e aprimora seus conceitos, 

conteúdos e didáticas, é preciso se atentar para a Educação Física 

contemporânea e propiciar novas atividades no âmbito educacional. Se faz 

emergente essas reflexões e discussões acadêmicas, com estudiosos e 

colegas de profissão compromissados com as crianças e jovens e com a 

educação de maneira que visa propiciar novas atividades sobre a ótica dos 

esportes radicais, de ação e de aventura, fenômeno reconhecido pelos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), mas que não se encontram no âmbito 

escolar. 

Conclui assim a implementação de procedimentos didáticos e 

pedagógicos com ênfase na recreação que visa a inserção das atividades de 

aventura na escola, diante da proposta do livro Pedagogia da Aventura: os 

esportes radicais, de aventura e de ação do autores Pereira & Armbrust (2010) 

como pioneiros nessa ação dentro da escola nas modalidades skate, parkuor, 

escalada esportiva e rapel, venho propor a inserção da modalidade slackline.  

Desta forma utilizamos os parâmetros e concepções didáticas que 

Darido e Rangel (2005) relacionam-se com três dimensões definidas como 

processo pedagógico que devem relacionar as três dimensões que são 

conceituais procedimentais e atitudinais, utilizado por Pereira & Armbrust 

(2010, p. 42-43) na prática pedagógica de ensino das atividades de aventuras 

na escola, assim utilizamos parâmetros desses autores para organizar, 

sistematizar o ensino do slackline nas aulas de Educação Física na rede 

municipal de ensino de Maringá. 

 Além de estabelecer eixos norteadores com o lazer, esporte, natureza e 

possibilitar a viabilidade da introdução dessas práticas nas aulas de Educação 

Física, não apenas em um evento, mas como conteúdo especifico, assim deve 

pensar seja no esporte o lazer, más que seja incluído principalmente nas 
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propostas curriculares da Educação Física, projetos políticos pedagógicos, 

projetos de plano de ação, planejamentos entre outros. 

Assim, este estudo teve por objetivo aprofundar uma reflexão sobre as 

atividades de aventura que venha proporcionar juntamente com a proposta 

curricular da disciplina de Educação Física que rege o rol de conteúdos 

escolares que possam contribuir para o ensino aprendizagem das atividades de 

aventura nas aulas de Educação Física especificamente o slackline. 

 
SLACKLINE 
 
Seqüência didática 

Tema: Deslizando pela corda e pela fita.  

Objetivos: Proporcionar as diferentes formas de deslocar sobre a corda e fita.  

Faixa etária / 1° a 5° ano: 7 a 11 anos, 2° ano à 5º ano do Ensino fundamental.  

Materiais pedagógicos: Corda de diversas espessuras e tamanhos, plinto, 

trave olímpica, cavalo da ginástica, banco sueco, colchonetes, slackline e o 

jogo de equilíbrio (prancha de equilíbrio sendo constituído por algumas partes; 

de uma bola semelhante de tênis de campo de madeira maciça na parte de 

baixo da prancha, e em cima apresenta um caminho a se percorrido com outra 

bola do tamanho de uma bolinha de gude que também é madeira maciça), 

diversos colchonete.  

Espaço físico / local: Quadra poliesportiva ou local da escola que posso 

montar um circuito pedagógico com a utilização de plinto, trave olímpica, cavalo 

da ginástica, banco sueco, colchonetes, e o jogo de equilíbrio e também outro 

qualquer espaço da escola que tenha árvore próximas para fixar o slackline. 

Conteúdos 

Conceituais: Conhecimento das diversas fitas de slackline em suas 

espessuras, formas de andar tendo o menor atrito com a corda e fita e as 

noções de aderência e ângulos.  

Procedimentais: Vivências sobre o andar no slackline, com o pé cruzando, 

com o pé para frente e para trás, com o andar do esgrimista ou bailarina, com 

auxílio e sem auxílio das mãos levantadas para dar maior ajuste de equilíbrios 

estáticos, dinâmicos e recuperados; situações de quedas.  

Atitudinais: Ressaltar os valores de cooperação, amizade, e companheirismo 

com os alunos, confiança, responsabilidade com os demais nas situações de 
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andar; pois cada um ter seu jeito de ser, andar, vestir e aceitação dos limites 

individuais.  

Desenvolvimento 

1º Passo: Vivenciar diversas formas de deslocar-se sobre a corda no chão, 

com o pé cruzando, com o pé para frente e para trás, com o andar do 

esgrimista ou bailarina, com auxílio e sem auxílio das mãos levantadas para 

dar maior ajuste de equilíbrios estáticos, dinâmicos e recuperados; situações 

de quedas ou com materiais pedagógicos como arcos (pequeno, médio, 

grande), bolas de diversos pesos e tamanhos, com bastões (pequenos, médio, 

grande). Conversar sobre os problemas encontrados pela turma, os anseios e 

medos; como os alunos se sentiram mais confiantes ou como acharam mais 

fácil se deslocar. Vivência no jogo de equilíbrio (prancha de equilíbrio sendo 

constituído por algumas partes; de uma bola semelhante de tênis de campo de 

madeira maciça na parte de baixo da prancha, e em cima apresenta um 

caminho a se percorrido com outra bola do tamanho de uma bolinha de gude 

que também é madeira maciça, pois objetivo de equilibrar, e que a bolinha 

menor possa percorrer o percurso sem sair da prancha).  

2º Passo: Conforme os estímulos do slackline, a utilização da transposição do 

ato de andar devem ser minucioso, pois qualquer erro, a queda e inevitável, e 

nesse aspecto ressaltar a inspiração e respiração como fator importante. Tanto 

a visão chamada periférica, entre a corda ou fita e postura para que não se 

incline no andar, sendo que os alunos começam a adquirir autonomia e a 

desafiar-se cada vez mais. 

3º Passo: Propor ao andar no slackline em individual ou em duplas (menina x 

meninas, meninos x meninos, meninas x meninos, aluno x professor). Ressalto 

que a modalidade a ser ensinado na escola deve ser o shortline ou trickline, 

pela altura do chão, e não apresentar lesões em seus membros inferiores 

(joelhos, tornozelos, fraturas). *Fonte: Pereira (2010 apud CÁSSARO, 2011).  
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SKATE: ENTRE O LAZER E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

João Paulo de Carvalho 
Claudio Alexandre Celestino 

Mstda. Silvana dos Santos 
Professor Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

Grupo de Estudos do Lazer – Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO 

O presente estudo, aborda a possibilidade de inclusão da prática de skate no 

âmbito escolar. Já que a inclusão dos esportes de aventura na educação 

escolar vem sendo rediscutido. Para tal realizou-se um estudo descritivo, cujo 

objetivo foi analizar o nível de aceitação da prática de skate no âmbito escolar, 

especificamente nas aulas de educação física. Utilizou-se de questionário 

semi-estruturado, aplicado em três escolas púbilcas, sendo duas da cidade de 

Maringá e uma na cidade de Paiçandú, participaram da amostra 69 alunos. Ao 

final do estudo abriu-se a reflexão de que a prática de skate na escola é um 

forte recurso pedagógico. Apoio: PIBIC-EM/CNPq 

Palavras-chave: skate, lazer, educação física 

 

INTRODUÇÃO 

O esporte é um dos conteúdos da cultura corporal e, assim sendo, deve 

ser trabalhado e discutido nas aulas de Educação Física. Dessa forma, os 

esportes de aventura devem ser incluídos nas discussões que tratam do 

esporte, pela sua relevância na contemporaneidade ou pela importância de 

tematizarmos as questões referentes à educação. Reforçando essa afirmação, 

Darido apud Teixeira (2005, p. 29) ressaltam que os esportes de aventura “[...] 

colocam-se como uma tendência na dinâmica cadeia de relações construídas a 

partir do entendimento sobre o fenômeno esportivo; portanto, precisam ser 

abordados e discutidos na escola”  

As atividades de aventura estão sendo compreendidas aqui, 

como como as diversas práticas esportivas manifestadas, com 

características inovadoras e diferenciadas dos esportes 

tradicionais, com condições de práticas, com objetivos, a 

própria motivação e os meios utilizados para o seu 

desenvolvimento e, além disso, há também a presença de 

inovadores equipamentos tecnológicos permitindo a fluidez 

entre o praticante e o espaço destinado a essas práticas nos 

ambientes: terra, água ou ar. (MARINHO e SCHWARTZ, 2005, 

p. 1) 
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Embora o desenvolvimento da área tenha trazido segurança e 

tecnologia, o esporte de aventura não vem sendo aplicado nas escolas, talvez, 

por existir uma “barreira” atribuída pelos pais, possivelmente pela falta de 

informação da modalidade, e pela certeza da existência do “perigo e risco”, ou 

seja, a existência de um tabu, onde esporte de aventura representa perigo, 

risco e morte.  

Outra problemática apontada é da inadequação do espaço físico para a 

prática de atividades corporais que também pode ser identificada no interior 

das escolas, especialmente das públicas. Um caminho possível é o 

envolvimento da comunidade local, visto que a escassez de espaços públicos 

para o lazer e para o esporte coloca-se como uma realidade com 

desdobramentos sociais que merecem ser analisados. Seria ingênuo acreditar 

que a simples construção de uma quadra ou equipamento lúdico/esportivo 

apresente soluções para os problemas estruturais da sociedade, no entanto, 

cabe aos envolvidos com a escola abrir reflexões na tentativa de solucionar ou 

minimizar, assim como a extinção dessa problemática. Refletir sobre essas 

questões, bem como desenvolver atitudes de preservação e conservação, 

configura-se como mais uma possibilidade que pode ser trabalhada nas aulas 

de Educação Física.  

A prática no ensino do skate entre crianças e adolescentes, nos leva ao 

entendimento que do ponto de vista físico-motor há um fortalecimento 

muscular, articular e ósseo, principalmente nos membros inferiores, e “por meio 

da experimentação de movimentos de atividades diferentes, possa estar 

desenvolvendo o seu corpo e a sua mente durante o processo de maturação” 

(SILVA, 2009, p. 2). A coordenação também é bastante beneficiada com um 

maior conhecimento corporal, opção de limite dos movimentos, lateralidade e 

principalmente equilíbrio.  

Cognitivamente o skate pode ajudar na organização pessoal, elaboração 

de estratégia e tomada de decisão mais rápida e eficiente. No campo do 

desenvolvimento psico-social o aluno torna-se mais concentrado, confiante, 

corajoso, desenvolve o respeito ao próximo, fortalecendo as relações inter e 

intrapessoais. É importante se estabelecer também, que desde o primeiro 

momento, a relação transdisciplinares que o skate oferece para os alunos leva 

ao entendimento que a prática esportiva pode (e deve) ser aliada das demais 
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disciplinas, os conteúdos com impacto ao meio ambiente, geografia, história, 

geologia, física e muitos outros podem ser aprendidos, tornando a aula 

interessante, inovadora e mais próxima à realidade dos alunos. 

Desse modo, indagamos: por que deixar de aplicar o skate nas escolas? 

O que faz do skate algo especial na aprendizagem e na formação educacional 

do indivíduo? Na tentativa de responder esses apontamentos, objetivamos 

analisar a aceitação de tal prática no âmbito escolar por alunos do ensino 

médio, para tal realizaremos um estudo do tipo descritivo. 

Constituiu-se da amostra 69 alunos do ensino médio, sendo 40 do sexo 

masculino e 29 do sexo feminino, com idades entre 14 e 32 anos. A coleta foi 

realizada no período de março de 2012 à maio do mesmo ano em três colégios 

da rede pública de ensino, sendo 2 da cidade de Maringá e 1 da cidade de 

Paiçandu.O instrumento utilizado, foi um questionário semi estruturado, 

composto por sete questões abertas, com os seguintes apontamentos: nome; 

idade; grau de escolaridade; sexo; se a pessoal já havia praticado skate e se a 

resposta fosse sim durante quanto tempo; o que pensam sobre os praticantes 

de skate; e se o skate deveria ser ensinado na escola.  

No que se refere à análise dos resultados referentes aos praticantes de 

skate, obtivemos os seguintes percentuais 58% do sexo masculino e 42% do 

sexo feminino. O índice apresentado ao sexo feminino talvez esteja relacionado 

a discriminação e preconceito no que se refere a participação da mulher nos 

aspectos sociais e culturais. No que tange essa questão, Uvinha (2001), pontua 

que por muito tempo haviam privações às mulheres nas decisões político-

econômico-social, assim como um real engajamento da mulher em diversas 

manifestações culturais, dentre elas o esporte. 

Gráfico 1: Distribuição entre os respondentes por Sexo 
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No que se refere a faixa etária, conforme demonstrado em gráfico a 

seguir, a prática do skate é predominante entre 15 e 16 anos, das quais sua 

soma gera um percentual de 66% da amostra. Tal resultado pode ser atribuido 

ao fato da sociedade conferir padrões que devem ser seguidos, 

contraditóriamente, os adolescentes possuem seus interesses e expectativas, 

estas encontram-se em constante processo de transição. Gaspari (2001) 

ressalta que, mesmo em tempos de pós-modernidade o adolescente ainda 

mantém-se com dinamismo, modificações bio-psíquicas com implicações 

sociais, conturbações, inquietudes e desafios. Concordando com o pesamento 

de Gaspari, no que diz respeito aos desafios, a prática de skate proporciona 

vários desafios que por vezes o adulto prefere não arriscar-se. Talvez estas 

colocações justifique o indicativo que se refere a idade estar pautada entre 15 e 

16 anos.  

Gráfico 2: Faixa etária 

 

No que tange à prática do skate, notou-se que a maioria dos 

entrevistados, tanto do sexo masculino, quanto do sexo feminino nunca haviam 

tido uma experiência com a modalidade, apenas 10% das entrevistadas e 43% 

dos entrevistados haviam tido  contato com o skate. Este indicativo nos permite 

dizer que ainda existe “tabus” no que se refere a relação esporte x mulher, 

talvez, por padrões estabelecidos socialmente, a mulher ainda é vista como um 

ser frágil, cuja função esta apenas e exclusivamente cuidar do lar, procriar, e 

cuidar de seus filhos, assim como pontua Castellani Filho (1994) o papel da 

mulher brasileira na sociedade é quase que somente associada à idéia de 

maternidade. 

Gráfico 3: Prática do Skate em relação ao sexo 
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Embora o gráfico anterior, apresentou baixo percentual no que se refere 

à prática de skate por mulheres, no âmbito escolar, o sexo feminino 

demonstrou interesse pela modalidade representando 51% do resultado, e o 

sexo masculino não muito longe representado por 55%, esses dados reforçam 

que a luta pela emancipação feminina continua, Uvinha (2001) pondera esse 

pensamento ao comentar que os anos 90, consolidaram a efetiva participação 

da mulher em variados temas sociais, dentre eles o esporte. 

 

Gráfico 4: Sexo em relação se o skate deve ser ensinado na escola 

 

Ao abordar a temática skate no âmbito escolar, notou-se que há maior 

aceitação da modalidade por indivíduos praticantes ou ex-praticantes da 

modalidade, este fato, denota que, deslocar tal prática para um ambiente 

regido por regras, é permitir “transformações em espaços sociais através da 

produção de estruturas particulares de significados” (PAIS, 1984, p. 96). 
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Gráfico 5: Prática em relação à escola 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Associar práticas de skate ao âmbito escolar, é contribuir para obtenção 

de aulas de Educação Física mais atrativas, do mesmo modo, influencia direta 

e indiretamente na formação do estudante, identificando sua personalidade, 

bem como vivenciando o espírito cooperativo da modalidade. 

Este estudo, possibilitou a reflexão da relação existente entre skate-

escola, ficando evidente que as aulas de skate podem ser um excelente 

instrumento educacional nas aulas de Educação Física, porém é necessário 

que se faça novas abordagens em tal temática, pois novas lacunas nos surgiu 

ao findar este, a exemplo, da formação do profissional que irá atuar com a 

multiplicidade de práticas corporais. 
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XADREZ DE CLASSES SOCIAIS, UMA PROPOSTA DE ESTUDO 
DA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Prof. Esp. Adiel Araújo 
Colégio Estadual Vinícius de Morais/SEED 

 

INTRODUÇÃO 

Os jogos passaram por mudanças que acompanharam os diferentes 

movimentos sociais e culturais existentes no decorrer da história. O caráter 

lúdico dessa atividade foi perdendo-se conforme apareceram os processos de 

urbanização, de industrialização e de informatização, dando lugar a jogos 

individualizados de lutas e conquistas sob a influência da mídia e da indústria 

cultural, ocultando um interesse político em manter indivíduos cada vez mais 

consumistas e alienados pelo poder do ideário Neoliberal .Assim sendo, o jogo 

estratégico perdeu sua característica primordial de educação e de modificação 

da realidade social. 

1. O jogo de xadrez convencional 

O jogo de xadrez perdeu muito de suas características primordiais 

de educação, estratégia e de refletir para modificar a realidade social, 

sucumbindo a cobrança de performance esportiva das modalidades 

olímpicas tradicionais e cobrança imediata de resultados competitivos. 

1.1 O xadrez de classes sociais 

O jogo do xadrez foi utilizado comparando os personagens das 

classes sociais representados nas peças do jogo, onde cada 

jogador possuía seu próprio Aparelho Ideológico constituído, que 

enfrentaria o outro para manter a hegemonia do poder capitalistas e 

suas vontades e desejos. Metaforicamente, os jogos de tabuleiro 

conseguem representar a disputa de poder das classes sociais, pois 

as peças caracterizavam a hierarquias de poder similares àquelas 

encontradas na sociedade de classes.Neste sentido, o jogo é 

estrategicamente disputado expondo os peões (ou proletários) na 

frente de batalha, priorizando a defesa da burguesia (ou detentores 

do poder). Na perspectiva das Diretrizes Curriculares Estaduais do 

Paraná, é necessário repensar pedagogicamente o significado do 
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xadrez, colocando a estratégia a serviço da organização da classe 

trabalhadora. 

 1.2Material pedagógico 

Elaborei um material que apoia aos alunos e professores a 

utilizarem o xadrez e alguns jogos adaptados, onde utiliza-se as 

peças e tabuleiros do xadrez, considerando a dificuldade existente 

para adquirir ou montar um tabuleiro de xadrez em escolas públicas 

do estado e as limitações de alguns profissionais sobre o 

conhecimento e utilização desse jogo. Esse material consiste em 

uma apresentação em powerpoint com slides sobre o xadrez 

tradicional, passando pelas características do xadrez de classes 

sociais e encerrando com o xadrez triplo. Foi confeccionado um 

tabuleiro com peças em biscuit com a silhueta de personagens do 

jogo e da sociedade capitalista para materializar e visualizar os 

personagens do jogo. 

1.2.1 O xadrez triplo 

Nas pesquisas do PDE – 2009 encontrei uma forma diferente de jogar 

xadrez, jogado simultaneamente entre três oponentes diferentes, a qual 

veio de encontro à necessidade que surgiu para alguns alunos que 

dominavam o xadrez convencional e não encontravam oponentes para 

superá-los, no xadrez triplo os oponentes se uniam para enfrentar o 

mais forte, tornando o jogo novamente desafiador aos participantes e 

permitindo aos alunos modificarem as regras e discutirem os efeitos 

positivos e negativos de suas decisões e da forma de jogar. Essas 

atividades melhoraram autoestima e auxiliaram no enfrentamento dos 

êxitos e derrotas em suas vidas, assim como concatenarem as ideias 

antes de tomar atitudes precipitadas, não apenas no tabuleiro, mas no 

cotidiano de sua existência em sociedade organizada. 

O jogo é uma invenção do homem, um ato em que sua 

intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo 

para modificar, imaginariamente, a realidade e o presente. 
(COLETIVO DE AUTORES; 1995, p. 65) 
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Slides parciais da apresentação de xadrez, na sequência: 

 

 

 

 

Figura 1 - Apresentação do projeto e identificação do professor PDE e demonstração do jogo chaturanga 

precursor do xadrez. 

 

 

 

 

Figura 2 – Jogos utilizados como processo pedagógico para aprendizagem do xadrez, com posterior 

explicação de cada item. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Detalhamento de cada peça de suas características de captura e deslocamento. 

 

 

Figura 4 – Imagens das silhuetas do xadrez de classes sociais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Imagem do xadrez triplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O xadrez melhora auto-estima dos alunos, assim como oportuniza 

saberes que podem ser ligados através de vivências nas partidas, 

proporcionando mais ligações sinápticas e menos apoptoses, tais como: 

 A contemplação do espaço e sua localização, com o tabuleiro em suas 

identificações por fileiras e colunas com letras e números, facilitando trabalhar 

latitudes e até gráficos em matemática; 

 Propicia aos alunos agitados que não admitiam perder, a superação e 

aprendem com as derrotas e vitórias que a vida os reserva; 

 Permite que alunos introvertidos consigam seu lugar de respeito e 

evidência diante do grupo com atitudes positivas e ampliando sensivelmente 

seus grupos de amigos; 

 Alguns vislumbram e comparam as peças com alguns personagens da 

sociedade, identificando a necessidade de superar os limites que a sociedade 

capitalista muitas vezes quer lhe impor, onde ilude com pseudo-valorizações 

desde que ele não ameace a confortável situação que está posta aos 

burgueses que impregnam e exploram a sociedade atual. 

 Alguns alunos filhos de proletários compreenderam a necessidade de 

analisar perspectivas futuras (lances) para evitar cair em derrotas, que em 

grande parte não se limita a apenas uma partida e sim a decisões sem 

precedentes na vida de cada um. 
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E DA CARACTERÍSTICA LÚDICA 
DAS ATIVIDADES PARA A EFETIVIDADE DE UM PROJETO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA COMO OPÇÃO DE LAZER NA ESCOLA 

  
 

RESUMO 
 

Os projetos de contra turno tem como característica principal o atendimento às 
crianças em horários diferenciados do período escolar. Em geral, esses 
projetos apresentam uma organização e sistematização para que alcancem os 
objetivos propostos. Desta forma, o objetivo deste estudo é discutir a 
importância do diagnóstico e da característica lúdica das atividades para a 
efetividade de um projeto de Educação Física como opção de lazer na escola a 
partir de uma experiência vivida. O projeto em questão é denominado 
“atividades motoras cooperativas: uma proposta de contra turno nas escolas”, 
vinculado ao projeto de ensino, do curso Educação Física – Licenciatura, que 
faz parte do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) do 
MEC/CAPES e está sendo desenvolvido desde o ano de 2011, em duas 
escolas municipais de Marechal Cândido Rondon. O objetivo geral do projeto é 
organizar e desenvolver programas de lazer, com caráter motor, recreativo e 
lúdico para as crianças e familiares das escolas municipais. Este estudo foi 
realizado em uma escola pública do município em duas etapas. A amostra 
deste estudo foi composta por 254 alunos interessados em participar do projeto 
(referente ao diagnóstico) e 97 alunos frequentadores do mesmo (referente à 
implementação). Os dados pertinentes à pesquisa foram coletados por meio de 
questionários. Os resultados foram apresentados de forma descritiva mediante 
porcentagem (%). Referente ao diagnóstico constatou-se que 17,2% dos 
participantes gostariam de atividades relacionadas à ginástica; 15,6% 
brincadeiras de artes; 14,4% jogos; 13,5% capoeira; 11,4% jogos de mesa; 
9,2% dança; 9% teatro; 8,4% construção de brinquedos e 1,3% outras 
atividades. A partir do diagnóstico realizado foram definidos os conteúdos para 
a intervenção, sendo: Ginástica, Jogos, Brincadeiras de Artes e Capoeira. Ao 
longo da implementação do projeto, os alunos participantes responderam se 
estavam gostando de participar do projeto e se as atividades executadas eram 
prazerosas e atendiam aos seus interesses. Todos os alunos que compuseram 
a amostra deste estudo afirmaram que estão gostando e que as atividades 
atendem aos seus interesses. Não pretendemos com este estudo estabelecer 
uma relação de causa e efeito entre diagnóstico e a participação dos alunos no 
projeto do lazer, mas enaltecer a importância de diagnosticar quais os 
interesses e necessidades dos participantes da proposta para que ela tenha 
sua efetividade, pois neste estudo se mostrou como um aspecto importante. 
Além disso, consideramos que a caracterização das atividades de forma lúdica, 
recreativa e cooperativa tem sido um importante aspecto para a efetividade do 
projeto. 
Palavras-chave:Educação Física; Lazer; Lúdico. 
 
Apoio: Projeto Financiado pelo CAPES, através do PIBID – Edital 001/2011. 

Coordenado pela Prof. Dra. Carmem Elisa Henn Brandl – Educação Física/ 
Unioeste. 
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A PINTURA FACIAL COMO ESTÍMULO AO IMAGINÁRIO INFANTIL: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

                                                                               Gislaine ContessotoPizzo 

Natany Sanches  

Prof.Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

 

Esse relato de experiência, ocorrido por meio de uma vivência recreativa com 

pintura facial para crianças de quatro e cinco anos do Centro Educacional de 

Mandaguaçu/PR, buscou estimular o imaginário infantil por meio da pintura 

facial. A pintura facial é a aplicação de imagens por meio de tinturas nas faces 

de crianças e é muito utilizada, também, em apresentações, teatros, danças, 

datas comemorativas, brincadeiras e festas. Essa experiência fez parte de um 

seminário didático pedagógico ocorrido na disciplina de Lúdico e Educação, no 

curso de licenciatura em Ed. Física da UEM. Ao iniciar a aula, as crianças 

escolhiam os desenhos que gostariam de pintar em suas faces e ficavam 

aguardando a sua vez, mas, ao mesmo tempo, prestavam atenção nos 

desenhos que estavam sendo elaborados nos colegas, expressando muita 

ansiedade e motivação. Na relação entre o professor e as crianças, 

observamos o grau de admiração das mesmas com os desenhos feitos, 

chegando a trocar elogios entre as mesmas em relação ao que estava 

desenhado no rosto dos coleguinhas. Com a pintura produzida na face, grande 

parte delas, externaram a fantasia interior e o imaginário, acreditando que, 

naquele momento era, de fato, o personagem que estava contemplado na 

pintura: “Professora, não posso pular na cama elástica, por que agora eu sou o 

Pikatchu, ele solta raio pelo rabo então vou estragar a cama elástica” ou, então, 

“Professora agora eu posso saltar muito alto, por que a teia do homem aranha 

me ajuda”. Diante dessas falasobservamos que as crianças possuem uma alta 

capacidade para criar histórias baseadas no imaginário e, rapidamente, se 

deixam conduzir pela fantasia contida nas brincadeiras. Portanto, concluímos 

que, nesse tipo de atuação do recreador, ou seja, com pintura facial, o mesmo 

não necessita ser um pintor profissional para criar projetos divertidos ou 

elaborar pinturas magníficas,uma vez que as crianças produzem muita 

imaginação com ações simples e as expressam nas ações brincantes. Por fim, 

constatamos a relevância de se trabalhar com pintura facial, pois essa 

atividade recreativa as transporta para um mundo imaginário, no qual, ganham 

a personalidade e as habilidades de seus personagens. 

 

Palavras chave: Pintura facial, Imaginário, Recreação. 
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VIVÊNCIAS DE LAZER E RECREAÇÃO NA COMUNIDADE: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA UEM/PR 

Ana Beatriz Pacífico 
Bruna Solera 

Suelen Vicente Vieira 
Prof.Ms. Rogerio Massarottode Oliveira 

UEM- Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO 

 

Este trabalho busca apresentar um relato de experiência sobre vivências de 
lazer e recreação na comunidade de Maringá e região, durante a disciplina de 
Teorias do Lazer do curso de Licenciatura Plena em Educação Física da 
Universidade Estadual de Maringá. Como critério de avaliação os acadêmicos 
devem realizar estágios nas comunidades, como orfanatos, creches, escolas 
públicas e particulares. Os estágios em locais privados só podem ser 
realizados mediante algum tipo de pró-labore para os acadêmicos para não 
caracterizar exploração destes, além do transporte (e alimentação, caso 
necessário). Quando ocorre em instituições públicaso pró-labore não é exigido, 
mas o transporte e alimentação, sim. Dentre as experiências que tivemos, num 
dos estágios, numa instituição de caridade mantida por uma organização 
internacional, encontramos sujeitos que vivem em casas-abrigo, podendo 
residir por dois anos sem despesas. Nesse período, devem trabalhar 
economizando dinheiro para construir sua própria casa. Como a casa-abrigo é 
mantida por famílias elitizadas (alta sociedade de Maringá)constatamos, no dia 
do atendimento, que elasnão se “misturavam” com as famílias carentes que ali 
moravam. As relações aparentaram ser superficiais,onde, os mais ricos 
mantêm os mais pobres e o fazem por ser uma “boa ação social”. Quanto as 
crianças, mostraram-semuito carentes, e interessadas nos brinquedos 
artesanais utilizados nesse atendimento. Esses brinquedos são construídos 
pelos acadêmicos na mesma disciplina aqui apresentada e são considerados 
críticos por apresentarem regras e temas que buscam desvelar o poder da 
classe dominante. Num outro atendimento realizado, nos deparamos com uma 
instituição privada,sob o tema da Páscoa. Atendemos crianças do ensino 
fundamental com podereconômico mediano.Foramdisponibilizados materiais, 
como tintas para pintura facial, som e lembranças de Páscoa. Observamos que 
as crianças demostraram alegria, interesse e grande participação nestas 
atividades diferenciadas e vimos que é preciso haver mais atendimentos 
paraelas. Concluímos que essas vivências pedagógicas são fundamentais no 
processo de formação em Educação Física, pois nos aproxima à realidade 
social da comunidade, ainda podermos vivenciar mediações pedagógicas 
críticas, por meio dos brinquedos artesanais, entendendo que estes são 
fundamentais para o desvelamento das mazelas sociais e para o processo de 
transformação da sociedade capitalista. 
 

Palavras-chave: Recreação; Brinquedo; Educação Física. 
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E DA CARACTERÍSTICA LÚDICA 
DAS ATIVIDADES PARA A EFETIVIDADE DE UM PROJETO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA COMO OPÇÃO DE LAZER NA ESCOLA 

  
Rosilei Giaretta; Kymberli Nadine Guiosi;  

Paulo Roberto Sommer Junior; Profa. Dra. Carmem Elisa Henn Brandl;  
Profa. Me. Liamara Schwarz; Prof. Me. Arestides Pereira da Silva Júnior. 

GEPEFE – Grupo de Extensão e Pesquisa em Educação Física Escolar da 
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 
 

RESUMO 
Os projetos de contra turno tem como característica principal o atendimento às 
crianças em horários diferenciados do período escolar. Em geral, esses 
projetos apresentam uma organização e sistematização para que alcancem os 
objetivos propostos. Desta forma, o objetivo deste estudo é discutir a 
importância do diagnóstico e da característica lúdica das atividades para a 
efetividade de um projeto de Educação Física como opção de lazer na escola a 
partir de uma experiência vivida. O projeto em questão é denominado 
“atividades motoras cooperativas: uma proposta de contra turno nas escolas”, 
vinculado ao projeto de ensino, do curso Educação Física – Licenciatura, que 
faz parte do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) do 
MEC/CAPES e está sendo desenvolvido desde o ano de 2011, em duas 
escolas municipais de Marechal Cândido Rondon. O objetivo geral do projeto é 
organizar e desenvolver programas de lazer, com caráter motor, recreativo e 
lúdico para as crianças e familiares das escolas municipais. Este estudo foi 
realizado em uma escola pública do município em duas etapas. A amostra 
deste estudo foi composta por 254 alunos interessados em participar do projeto 
(referente ao diagnóstico) e 97 alunos frequentadores do mesmo (referente à 
implementação). Os dados pertinentes à pesquisa foram coletados por meio de 
questionários. Os resultados foram apresentados de forma descritiva mediante 
porcentagem (%). Referente ao diagnóstico constatou-se que 17,2% dos 
participantes gostariam de atividades relacionadas à ginástica; 15,6% 
brincadeiras de artes; 14,4% jogos; 13,5% capoeira; 11,4% jogos de mesa; 
9,2% dança; 9% teatro; 8,4% construção de brinquedos e 1,3% outras 
atividades. A partir do diagnóstico realizado foram definidos os conteúdos para 
a intervenção, sendo: Ginástica, Jogos, Brincadeiras de Artes e Capoeira. Ao 
longo da implementação do projeto, os alunos participantes responderam se 
estavam gostando de participar do projeto e se as atividades executadas eram 
prazerosas e atendiam aos seus interesses. Todos os alunos que compuseram 
a amostra deste estudo afirmaram que estão gostando e que as atividades 
atendem aos seus interesses. Não pretendemos com este estudo estabelecer 
uma relação de causa e efeito entre diagnóstico e a participação dos alunos no 
projeto do lazer, mas enaltecer a importância de diagnosticar quais os 
interesses e necessidades dos participantes da proposta para que ela tenha 
sua efetividade, pois neste estudo se mostrou como um aspecto importante. 
Além disso, consideramos que a caracterização das atividades de forma lúdica, 
recreativa e cooperativa tem sido um importante aspecto para a efetividade do 
projeto. 
Palavras-chave:Educação Física; Lazer; Lúdico. 
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A PINTURA FACIAL COMO ESTÍMULO AO IMAGINÁRIO INFANTIL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

                                                                               Gislaine ContessotoPizzo 

Natany Sanches  

Prof.Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

 

Esse relato de experiência, ocorrido por meio de uma vivência recreativa com 

pintura facial para crianças de quatro e cinco anos do Centro Educacional de 

Mandaguaçu/PR, buscou estimular o imaginário infantil por meio da pintura 

facial. A pintura facial é a aplicação de imagens por meio de tinturas nas faces 

de crianças e é muito utilizada, também, em apresentações, teatros, danças, 

datas comemorativas, brincadeiras e festas. Essa experiência fez parte de um 

seminário didático pedagógico ocorrido na disciplina de Lúdico e Educação, no 

curso de licenciatura em Ed. Física da UEM. Ao iniciar a aula, as crianças 

escolhiam os desenhos que gostariam de pintar em suas faces e ficavam 

aguardando a sua vez, mas, ao mesmo tempo, prestavam atenção nos 

desenhos que estavam sendo elaborados nos colegas, expressando muita 

ansiedade e motivação. Na relação entre o professor e as crianças, 

observamos o grau de admiração das mesmas com os desenhos feitos, 

chegando a trocar elogios entre as mesmas em relação ao que estava 

desenhado no rosto dos coleguinhas. Com a pintura produzida na face, grande 

parte delas, externaram a fantasia interior e o imaginário, acreditando que, 

naquele momento era, de fato, o personagem que estava contemplado na 

pintura: “Professora, não posso pular na cama elástica, por que agora eu sou o 

Pikatchu, ele solta raio pelo rabo então vou estragar a cama elástica” ou, então, 

“Professora agora eu posso saltar muito alto, por que a teia do homem aranha 

me ajuda”. Diante dessas falasobservamos que as crianças possuem uma alta 

capacidade para criar histórias baseadas no imaginário e, rapidamente, se 

deixam conduzir pela fantasia contida nas brincadeiras. Portanto, concluímos 

que, nesse tipo de atuação do recreador, ou seja, com pintura facial, o mesmo 

não necessita ser um pintor profissional para criar projetos divertidos ou 

elaborar pinturas magníficas,uma vez que as crianças produzem muita 

imaginação com ações simples e as expressam nas ações brincantes. Por fim, 

constatamos a relevância de se trabalhar com pintura facial, pois essa 

atividade recreativa as transporta para um mundo imaginário, no qual, ganham 

a personalidade e as habilidades de seus personagens. 

 

Palavras chave: Pintura facial, Imaginário, Recreação. 
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A RELAÇÃO DA PATINAÇÃO ARTISTICA COM ATIVIDADES DE 

AVENTURA 

André Eduardo Gobetti 
Profª Silvana dos Santos 

Profº Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

A patinagem sobre rodas é um desporto recente, porém, a história desta 

modalidade tem tido muitos altos e baixos de modo a cair por vezes no 

esquecimento. Segundo Pereira (2010), a patinação começa nos países frios 

europeus, nos quais as pessoas fixavam ossos de animais aos calçados para 

deslizar sobre o gelo. No que se refere a evolução desta prática, encontra-se a 

patinação artística, Tang (2008), atribui que este esporte integra os seguintes 

fatores, competição, saúde, recreação, arte e aventura. Considerando 

aventura, algo que não seja tangível em um primeiro momento, porém, comum 

aos praticantes de modalidades na natureza, percebe-se na prática de 

patinação artística a essência da aventura ao desafiar os movimentos propicios 

do corpo, alcançando e superando os limites existentes na performance do 

patinador, Pimentel (2010), parte do entendimento que as atividades de 

aventura como toda experiência invulgar de risco (real ou imaginado) e 

incerteza, pode ser procurada em diferentes ambientes, os quais estão 

associados à novas descobertas. Dessa forma, quetiona-se: seria possível 

considerarmos a patinação artística como uma atividade de aventura? Na 

tentativa de responder este apontamento nos propomos realizar um estudo 

bibliográfico, afim de desenvolver uma teoria, para a construção de um novo 

estudo. Neste interim, objetivou-se contextualizar a prática da patinação 

artística e suas vertentes. Após estudos, concluiu-se que a patinação artística 

apresenta caracterisiticas semelhantes e ao mesmo tempo distintas das 

atividades de aventura, pois em amabas detectou-se sensassões identicas em 

determinado momento, a exemplo da liberação de adrenalina e momentos de 

vertigem, fato comum nas atividades de aventura, deste modo, o estudo 

permite enquadrar a prática de patinação artística como mais uma opção das 

atividades de aventura.  

 

Palavras-Chave: Patinação Artística, Atividade de Aventura, Integração de 

Fatores. 
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ANÁLISE DAS POLITICAS PÚBLICAS DE LAZER  IMPLEMENTADAS NO 
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. 

 

Temístocles Damasceno Silva 
Felipe Eduardo Ferreira Marta 

Cosme Conceição Ribeiro  
CORPORHIS: Grupo de pesquisa em  
Corpo, História e Memória da UESB –  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Jequié/BA 
Júnior Vagner Pereira da Silva 

UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz – Ilhéus/BA 
 

O presente estudo apresenta-se com o intuito de possibilitar novas reflexões a 
partir da análise das políticas públicas realizadas no município de Jequié/BA, 
no período de 2006 à 2011, tomando como referência empírica a atuação da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).Neste contexto esta 
investigação científica encontra-se inserida no campo das problemáticas, que 
busca responder aos desafios relativos às políticas públicas de lazer, 
fomentados pelo grupo de pesquisa CORPORHIS “Corpo, Memória e Historia”  
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). O primeiro passo 
metodológicofoi materializado através da delineação dos caminhos que foram 
propostos para atingir os objetivos traçados,baseando-se no recorte teórico que 
atendessem a problemática da pesquisa – neste caso, a teoria dos campos de 
Pierre Bourdieu e os estudos sobre políticas públicas de esporte e lazer de 
Fernando Marinho Mezzadri. O segundo passo esteve relacionado a 
estruturação do trabalho, em três linhas de análise: A estrutura administrativa e 
financeira, os programas e projetos desenvolvidos bem como os processos de 
gestão da referida secretaria. O terceiro passo efetivou-se através do confronto 
entre a literatura selecionada com os dados coletados. Vale ressaltar que para 
a coleta de dados utilizou-se um questionário proposto pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) para o suplemento de esporte na pesquisa 
de informações básicas municipais, realizada em 2004. Os resultados 
encontrados na pesquisa apontam que as estruturas (administrativa e 
financeira) atendem aos delineamentos propostos no Sistema Nacional de 
Esporte e Lazer bem como a normalização predisposta no regimento da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no que diz respeito à implantação das 
políticas públicas de lazer. Contudo as ações direcionadas ao processo de 
gestão e os programas e projetos destinados ao lazer apresentaram diversas 
contradições com os documentos pré-estabelecidos acima. Conclui-se, através 
das leituras e análises no campo teórico investigado nesta pesquisa, que 
apesar do elevado direcionamento dos recursos financeiros voltados a 
implantação das políticas públicas de esporte e lazer no município de 
Jequié/BA, poucas ações realmente foram efetivadas. 
 
Palavras-chave: Lazer; Políticas Públicas; Jequié/BA. 
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ANÁLISE PEDAGÓGICA DO BRINQUEDO ARTESANAL „QUEDA DOS 

MUROS DO CAPITALISMO‟ 

Ananda dos Santos Mendonça 
Andressa Peloi Bernabe 

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM–Universidade Estadual de Maringá – Maringá PR 

 

O presente trabalho buscou analisar, pedagogicamente, o brinquedo artesanal 
intitulado „Queda dos muros do capitalismo‟, desenvolvido na disciplina de 
Teorias do Lazer do curso de licenciatura plena em Ed. Física da Universidade 
Estadual de Maringá. Para esse processo foram realizadas leituras de vários 
autores marxistas sobre consciência e luta de classe, para, então, produzir um 
brinquedo original e inédito. Após, o mesmo foi mediado na comunidade em 
geral e os resultados foram produzidos amparados pelo materialismo histórico 
e dialético.O brinquedo artesanal é considerado revolucionário, pois nega os 
valores de produtividade do capital, possibilitando a criticidade da criança, para 
que a mesma tenha consciência sobre os valores impostos pelo capitalismo à 
sociedade. Ele contém placas de madeira com figuras que representam os 
trabalhadores que deverão seguir um percurso em seis níveis conforme a 
sequencia: Movimento Estudantil; Reclamação do trabalhador frente às 
resistências do trabalho; Insatisfação dos trabalhadores pela mesma causa; 
Assembleia dos trabalhadores; Greve dos trabalhadores com paralisação do 
trabalho e; Tomada dos meios de produção e início do fim da propriedade 
privada: REVOLUÇÃO. Cada nível contém três portas a qual apenas uma é a 
correta para prosseguir ao próximo nível. O brinquedo faz uma consideração à 
alienação dos trabalhadores quanto ao sistema e ao seu trabalho, trazendo 
situações reais do cotidiano da classe proletária. Por meio das análises 
advindas das mediações com os sujeitos brincantes, este estudo constatou que 
desde a infância esses temas devem ser tratados a fim de entender e, 
consequentemente, agir em prol da alteração do modo de produção atual, que 
deve ocorrer a partir da produção constante de conflitos entre capital-trabalho. 
Assim este brinquedo se mostrou como um estímulopara ascender a revolta - 
natural no ser social - caso este não estivesse cegado pelas rédeas desse 
regime alienador, na qual o brincar não é entendido como banal, nem por 
competição, mas para questionar, conhecer, contribuir e debater o direito de 
gozar à liberdade para além do capital.  

Palavras-chave: Luta de classe; Consciência de Classe; Brinquedo Artesanal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a2

1
2

 

APROPRIAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER: O CASO DO PARQUE 

ECOLÓGICO DO RIO BRANCO – FORTALEZA-CE 

Profa. Esp. Allana Joyce Soares Gomes 

Pedro Alex de Sá Pereira  

GPLE – Grupo de Pesquisa Lazer ao Extremo do IFCE – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

 

 
Os espaços públicos de lazer aparecem cada vez mais no centro das 
preocupações de governantes, da população e de estudiosos do assunto.  
Percebemos o aumento do número de equipamentos específicos para o lazer, 
tais como parques urbanos, em muitas das grandes cidades do país. É 
perceptível também um aumento da apropriação por parte dos cidadãos 
dessesespaços/equipamentos de lazer. Diante disso, objetivamos apresentar 
como se dá a apropriação do Parque Ecológico do Rio Branco, localizado na 
cidade de Fortaleza-CE. Como metodologia optamos por utilizar pesquisas 
documentais, bibliográficas e de campo, por meio de aplicação de formulários, 
observações e registros fotográficos. Como resultados preliminares 
descobrimos que o Parque é uma área de proteção ambiental, localizada 
próximo ao Centro de Fortaleza, com 8,2 hectares. Possui pista de Cooper, 
parque infantil, anfi-teatro, aparelhos para ginástica ao ar livre, campo de 
futebol, quadra de vôlei de areia, além de uma vegetação diversificada. Cerca 
de 400 pessoas visitam o Parque diariamente, os horários de maior 
concentração são de 5h às 9h e de 15h às 18h. Dentre os entrevistados até o 
momento, a maioria são mulheres (78,57%), com idade acima de 60 anos 
(50%), possuindo ainda indivíduos de 29 a 36 anos (7%), 37 à 44anos (7%) e 
45 à 59 (36%). Em relação ao grau de escolaridade a maioria possui ensino 
médio completo (50%); contando ainda com pessoas com ensino fundamental 
e superior, ambos com 22% e 6% de analfabetos. Além disso, a maioria mora 
no bairro onde o Parque está localizado, o Bairro Joaquim Távora, atingindo 
um percentual de 86%, os demais em bairros próximos a este. A maioria (42, 
85%) frequenta o Parque há mais de 4 anos, entre 3 (35%) e 5 (29%) vezes 
por semana. Cem por cento dos entrevistados responderam praticar 
caminhada no Parque, sendo citadas também atividades de Tai-chi-chuan 
(42,85%) e corrida (22%). Diante do exposto até o momento, percebemos que 
o Parque Rio Branco é um importante espaço público de lazer na cidade de 
Fortaleza, possibilitando vivências gratuitas de lazer para a população 
moradora de suas imediações, porém possui muitos problemas: em alguns 
horários o parque se torna perigoso pela falta de segurança, não há sistema de 
hidratação, nem uma política de animação. Ainda assim, o Parque vem sendo 
cada vez mais frequentado pela população que se apropria desse espaço por 
meio da reivindicação de melhorias, conquistando avanços na qualidade de 
sua estrutura e serviços.  
 
Palavras-chave: lazer, espaço público, apropriação 
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ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS ACADÊMICAS: O ESPORTE COMO MEIO DE 

LAZER PARA ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ 

 

Prof. Dr. Fernando Augusto Starepravo 
João Paulo Melleiro Malagutti 

Vitor Alexandre Paschoal Ciriaco  
UEM – Universidade Estadual de Maringá – Maringá-PR 

 
 

O esporte é um direito de todos, afirmação que está apoiada de acordo com a 
constituição de 1988 e praticamente todas as constituições estaduais e leis 
orgânicas dos municípios brasileiros. Sua função tem várias facetas, desde a 
do lazer recreativo27, passando também pelo lazer funcional28.  Na 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), devido a uma política de prática 
esportiva ineficaz, os próprios acadêmicos mobilizam-se para realizar tais 
práticas, por meio das associações atléticas acadêmicas. O objetivo principal 
deste trabalho foi mostrar para a comunidade acadêmica as principais funções 
de uma atlética, presente em um meio universitário e seu crescimento 
acentuado em meados da primeira década do século XXI. A pesquisa originou-
se por meio de experiência própria, pois a experiência como 
acadêmicos/diretores da Associação Atlética Acadêmica de Educação Física 
da UEM, nos possibilitou conhecimento prático na organização de eventos 
esportivos e na área de conhecimento administrativo. Na UEM as atléticas 
passaram a ser um importante meio de prática esportiva entre seus 
acadêmicos e membros, com a criação da primeira atlética, pois todos os anos 
realizam um grande evento esportivo, denominado de JOIA, Jogos Inter 
Atléticas. Alem de participar de eventos de Maringá-PR, algumas atléticas 
disputam competições fora do município de Maringá e do estado do Paraná. 
Como promotora de práticas esportivas, as atléticas têm função vital no meio 
acadêmico, além de ser instrumento de socialização entre acadêmicos do 
mesmo curso e entre os variados cursos que a instituição oferece.  
 
Palavras-chave: Atléticas; Lazer universitário; Políticas públicas. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             
27

 Joffre Dumazedier (1980) in Padilha (2003) afirma que o lazer recreativo deve ter o caráter 
liberatório, deve resultar de uma livre escolha, de caráter desinteressado e hedonístico 
(prazeroso), pois é marcado pela busca de um estado de satisfação.   
28

 Joffre Dumazedier (1980) apud Padilha (2003) atribui ao lazer algumas funções importantes, 
como: descanso físico e mental, divertimento como compensação da monotonia do cotidiano e 
desenvolvimento da personalidade. A partir daí a denominação de funcionalista.  
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AMAZÔNIA EM FOCO – ESCOLA, LAZER E CIDADANIA: POSSIBILIDADES 

PARA COMPRENDER O LAZER COMO DIREITO SOCIAL 

 
Orientadora Educacional-Profª Esp. Mônica Blanco 

Orientadora Educacional- Profª Drª Patrícia de Araújo 
SEDUC – Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará- Belém – Pará  
 

O projeto Amazônia em foco foi elaborado no âmbito da escola pública Manoel 
de Jesus Moraes - Belém Pará, estando localizada em uma região de grande 
vulnerabilidade social. Sendo este um indicador importante na implantação e 
estruturação do projeto. Assim, a partir de uma proposta interdisciplinar com os 
professores do ensino fundamental, ensino médio e coordenação pedagógica, 
com o propósito de apresentar uma ação pedagógica de pesquisa, intervenção 
e apropriação dos estudantes da escola publica, pelos princípios de acesso, 
cooperação, participação, coletividade e sociabilidade, criticidade e criatividade, 
tendo como tema gerador; o lazer como direito social. Acredita-se haver a 
necessidade de um processo coletivo de educação e, neste caso, pensamos 
que um caminho adequado e através na escola, seja educação para/pelo lazer 
como direito a cidadania, vivenciada como instrumento de mudanças e gerador 
de novos valores humanos. Objetivando promover a inclusão social das 
crianças, adolescentese jovens da comunidade escolar, assim como, produzir e 
sistematizar conhecimentoscríticos e criativos no campo do lazer que 
contribuam para melhoria social da vida humana. Utilizamos Instrumentos 
como filmagens, narrativas e fotografias com possibilidades para registro de 
dados, os quais são analisados tendo como referência os princípios da 
abordagem etnometodológicae da pesquisa - ação, como estratégia promover 
o acesso aos espaços e equipamentos de lazer em nossa cidade. Neste 
sentido,agregamos quatro linhas de ação: 1 – realizar a sistematizar o 
planejamento e envolvimento das disciplinas curriculares; 2- eleições das 
temáticas e solicitação de acesso aos espaços; 3- vivências das temáticas a 
partir dos espaços e equipamentos de lazer – com ênfase – lazer e cinema, 
lazer e inclusão social, lazer e teatro, lazer e meio ambiente, entre outros; 4 – 
sistematização e avaliação no coletivo dos atores partícipes do projeto e 
divulgação no blog da escola, através da sistematização realizada a partir do 
olhar dos educandos. Destacamos como resultados significativos: a inter-
relação lazer e escola, escola e educação; expressão da sensibilidade com 
caráter integrado, tendo como interface a corporeidade – educação – lazer; 
ampliação e fortalecimento da interação entre os professores e educandos, 
estimulando ações multidisciplinares e interdisciplinares na escola, faz-se 
necessário a vivencia consciente dos momentos de lazer, visto o seu potencial 
de agente de transformação,tanto pessoal quanto social. 
 
Palavras-Chave: Escola; Cidadania; Educação para e pelo Lazer. 
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ATIVIDADES DE AVENTURA: APROXIMAÇÕES PRELIMINARES NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE MARINGÁ 

 
 Elizandro Ricardo Cássaro 

              UEL-Universidade Estadual de Londrina 
   GEL- Grupo de Estudo do Lazer da UEM - Universidade Estadual de Maringá 

 

As atividades de aventura vêm conquistando a cada dia um grande número de 
adeptos, ainda pela própria divulgação dos meios de comunicação, tanto pela 
mídia ou pelas revistas especializadas, mas a sua prática e vivência ainda fica 
restrita aos pequenos grupos que estão relacionados aos jovens e adultos. 
Pois a pouca importância atribuída a tais práticas parece ser o principal 
condicionador de sua implementação, segundo Pereira e Monteiro (1995 apud 
SCHWARTZ; MARINHO, 2005) indicam que os percursos de iniciação 
esportiva nessas áreas, raramente, são feitos pela via escolar, sendo operados 
por meio de transmissão técnica para grupos interessados, em entidades 
especializadas, estruturadas, na maioria das vezes, por agentes cuja formação, 
muitas vezes, procede de cursos sem habilitações para tal. O presente estudo 
teve como objetivo diagnosticar e analisar a proposta curricular da disciplina de 
Educação Física da rede municipal de ensino de Maringá e os projetos políticos 
pedagógicos das escolas sobre o conteúdo atividade de aventura, esporte 
radical, esporte de aventura e esporte na natureza em contextualização. 
Tratou-se de uma pesquisa descritiva e documental de característica 
diagnóstica e analítica compreendendo assim as 45 escolas municipais que 
compõem atualmente o quadro das escolas da rede municipal de ensino de 
Maringá, desta forma a analise dos seus projetos políticos pedagógicos e a 
proposta curricular da disciplina de Educação Física. Os dados foram 
analisados através da estatística básica descritiva, com o uso de percentual. 
Os resultados compreende a necessidade de organizar, sistematizar, analisar 
as lacunas que ainda persistem como a correlação entre o conteúdo das 
atividades de aventura no contexto escolar. Conclui assim a implementação de 
procedimentos didáticos e pedagógicos com ênfase na recreação que visa a 
inserção das modalidades skate, slackline, parkuor, escalada esportiva e rapel 
nas aulas de Educação Física do ensino fundamental.  

Palavra-Chave: Atividades de Aventura, Educação Física Escolar, Recreação. 

Apoio: GEL-UEM / CNPq. 
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AVIÃOZINHO DE PAPEL: UM RESGATE DE BRINQUEDOS TRADICIONAIS 

Profa. Especialista Gislane Ferreira 
Helena Frederico Izelli 

INTEGRADO - Faculdade Integrado de Campo Mourão – Campo Mourão - PR 
 

A utilização do jogo, das brincadeiras e dos brinquedos potencializa a 

exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação 

interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de 

estímulos externos e a influência de parceiros, bem como a sistematização de 

conceitos em outras situações de jogos ou brincadeiras (KISHIMOTO, 

1999).Para tanto, torna-se o objetivo principal deste estudo, resgatar e valorizar 

os brinquedos e brincadeiras tradicionais por meio de intervenções 

pedagógicas na Educação Física escolar no Colégio Estadual Olavo Bilac-

Peabiru-PR. Essa pesquisa é de natureza qualitativa, com caráter descritivo. A 

população foi composta por estudantes do Ensino Fundamental – Séries 

Iniciais, sendo a amostra formada por 87 estudantes de ambos os gêneros que 

estudam no período vespertino do Colégio. A coleta de dados se deu a partir 

de observações do que permeou o campeonato de “Aviãozinho” que foi 

realizado no Colégio já referido. Antes do campeonato, foi desenvolvido com os 

estudantes o conteúdo básico Jogos e brincadeiras nas aulas de Educação 

Física, trabalhando especificamente com os brinquedos e brincadeiras 

tradicionais, de forma teórica e prática. Utilizou-se como instrumento para a 

coleta de dados, um roteiro de observações, um diário de campo e máquina 

fotográfica digital. O campeonato de “Aviãozinho” foi realizado no dia 19 de 

junho deste mesmo ano, podendo os estudantes se inscrever em duas 

categorias: distância (lançamento do aviãozinho) e tempo de voo. Os 

“aviõezinhos” foram confeccionados pelos próprios participantes, que recebiam 

três folhas de papel sulfite logo após a sua inscrição. Todas as crianças tiveram 

a oportunidade de lançar duas vezes o seu “aviãozinho”, sendo premiados 

todos os participantes. A partir das observações realizadas, notou-se que os 

estudantes aprovaram o evento, inclusive solicitando mais campeonatos de 

“aviãozinho”, bem como, de outros brinquedos e brincadeiras tradicionais 

como: bet‟s, a bolinha de gude e o cabo de guerra. Conclui-se que os 

estudantes têm interesses para com os brinquedos e brincadeiras tradicionais, 

e que para tanto, os professores de Educação Física devem promover mais 

atividades que resgatem e valorizem a cultura lúdica tradicional, para que esta 

não se perca com o passar dos anos, mas que se transforme e se resignifique 

dentro de um tempo e espaço próprios. 

Palavras-chave: Brinquedo; Brincadeira; Aviãozinho. 

E-mail:: 
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BRINCANDO DE USHIRO – UKEMI: A INFLUÊNCIA DO JUDÔ LÚDICO 
PARA MELHORIA DA DISFUNÇÃO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL – UM 

ESTUDO DE CASO 
 
 

Raísa Carvalho 
Profª Drª Patrícia de Araújo 

UEPA – Universidade do Estado do Pará – Belém - PA 
 

Dentre as diversas formas de deficiência existentes encontramos a 
Disfunção de Integração Sensorial (DIS), que se caracteriza com uma 
incapacidade do cérebro de processar informações eficientemente. A 
disfunção acontece quando o processo recíproco de entrada ou a 
organização da resposta e a saída desta é disruptivo. Existe certa 
dificuldade em atingir o nível de alerta que o cérebro precisa para realmente 
se beneficiar do processo educativo. Assim, defrontamo-nos então com uma 
criança que não sabia canalizar sua energia, organizar seu espaço e se 
tornava mais ativa do que o desejável, o que nos causou inquietação, ao 
atuarmos como estagiária em uma academia atuando junto às turmas de 
judô. Destacamos como problemática, de que forma o judô pode estimular a 
melhoria na criança com Disfunção de Integração Sensorial (DIS) e, ao 
mesmo tempo, promover sua inclusão social? Acreditamos que O esporte a 
partir da intervenção da ludicidade é um método eficaz de estimulação do 
desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com DIS, além de ser 
ferramenta eficaz de inclusão social. O judô, em especial, além de arte 
marcial, é esporte paraolímpico e promove estímulos labirínticos, de 
desequilíbrio, de contato, balanços e rotações, essenciais para o 
desenvolvimento motor das crianças. A pesquisa qualitativa de cunho 
exploratório (em andamento), sendo um estudo de caso com um menino de 
8 anos de idade praticando de judô três vezes por semana com duração de 
aula de cinqüenta minutos, onde nos propomos a partir observação 
participante analisar as categorias: melhoria na atenção nas aulas, relação 
social com as demais crianças conforme as aulas praticadas de judô lúdico. 
Ressaltamos que as situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo 
uma atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-
neurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento.Á guisa de 
conclusão: Interpretando assim sentido/ significando produzidas a partir das 
mudanças, percebeu-se inicialmente que o lúdico nas aulas de judô tem 
contribuído na integração social de uma criança com DIS. O trabalho mostra 
a necessidade de inclusão social com um simples olhar lúdico sob o Dojô, o 
que tem nos permitido a produção de uma experiência simultânea que nos 
exige continuamente a aprendizado-busca-compartilhamento-construção de 
conhecimentos novos sobre a síndrome e ações metodológicas nas aulas, 
tendo a ludicidade como viés no processo de inclusão social.  

 
Palavras – Chave: Ludicidade; Disfunção de Integração Sensorial; Judô. 
    Apoio: Linha de Pesquisa – Lazer, Corporeidade e Cidadania 
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CÍRCULO DE CULTURA: DESPERTANDO PARA O CUIDADO COM 
USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SEUS FAMILIARES 

 
Matheus Moraes Croce 

Laryssa Inoue 
Isabella dos Santos Laqui 

Dra. Maria Angélica Pagliarini Waidman 
UEM - Universidade Estadual de Maringá 

 

 

Resumo 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% das 
populações dos centros urbanos de todo o mundo consomem abusivamente 
substâncias psicoativas. O Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas 
(CAPS-ad) é destinado a acolher e cuidar de usuários de álcool e/ou outras 
drogas. A Universidade Estadual de Maringá (UEM) realiza um projeto de 
educação tutorial, PET Saúde Mental, fundado com o intuito de fomentar o 
processo de integração ensino-serviço-comunidade. Tendo como base o 
círculo de cultura de Paulo Freire, este estudo realizou um grupo terapêutico 
com encontros semanais, propondo ações pertinentes para melhoria da 
qualidade de vida dos usuários de drogas em tratamento no CAPS-ad. O 
presente estudo teve como objetivorelatar a experiência do grupo terapêutico 
realizado e sua colaboração para a reinserção social dos usuários de drogas 
em tratamento. Tratou-se de umapesquisa qualitativa que utilizou como método 
a pesquisa ação. Os critérios de inclusão foram: ser maior de 18 anos, fazer 
acompanhamento no CAPS ad no período de realização e aceitar participar do 
grupo. Os dados foram coletados através de observação participante e 
registrados em diário de campo. Durante os encontrosnotou-se boa aceitação 
do grupo por parte dos pacientes atendidos. As dinâmicas foram realizadas 
com colaboração voluntária, sendo que em alguns momentos os pacientes 
sentiam necessidade de compartilhar situações vividas e recebiam apoio dos 
demais no grupo que já haviam passado por episódios semelhantes. As 
dinâmicas realizadas compreendiam atividades de reflexão sobre o 
relacionamento com outras pessoas e a necessidade de compartilhar 
experiências e sentimentos com pessoas próximas, sem abordar diretamente o 
tema álcool e drogas. Apesar disso, tais assuntos emergiam naturalmente 
conforme a necessidade de apoio que os pacientes manifestavam. Concluímos 
queas dinâmicas executadas com os usuários do CAPS-ad permitiram a 
criação de vínculo entre os acadêmicos e os pacientes, através do estímulo da 
socialização proposta pelas atividades em grupo, tornando-se primordial para a 
aprendizagem e auxilio no tratamento.  
 
Palavras-chave:Caps-ad; Círculo de Cultura; Álcool e drogas 
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CONTEXTUALIZANDO AS AFAN‟S NA REGIÃO DE MARINGÁ 
 
 

Thuane Beatriz Lins de Freitas 
INGÁ - Faculdade Ingá – Maringá – PR 

Prof.Ms. Paula Carolina Teixeira Marroni 
Professora da Faculdade Ingá – Aluna do Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. 
 

 
A educação física utiliza, entre outros espaços, o meio ambiente para realizar 
atividades para a educação do corpo em movimento. A procura pela AFAN 
(Atividade Física de Aventura na Natureza) é uma ótima alternativa de lazer, 
além de poder ser utilizada como meio para a conscientização ambiental, 
crescimento pessoal, profissional,entre outros benefícios. O objetivo deste 
trabalho é contextualizar as AFAN‟s na região de Maringá, com vistas a saber 
onde e qual pratica nós encontramos nessa região e quanto custam para ser 
praticadas; (para a obtenção desta ultima informação foi especificado os 
hotéis)especificamente ele objetivaestabelecer a relação que esta tem com a 
natureza e o homem. 
Paraalcançaresteobjetivo,estetrabalhoseconstituicomoumarevisãobibliográfica,
a qual por meio de artigos, livros, publicações entre outros, será realizada a 
contextualização das AFAN‟s, também, através do site www.retur.com.br de 
onde foi retirada uma lista de cidades turísticas da região Nororeste do Paraná 
e outra lista com os locais que oferecem AFAN‟s,foi realizado um sorteio de 
hotéis (foram escritos os nomes dos hotéis em papeis e colocados dentro de 
uma caixa, sendo posteriormente retirados 10 nomes de hotéis, aos quais 
foram instrumento de nosso estudo) para que pudéssemos retirar algumas 
informações por telefone e email. Após as pesquisas conclui-se que as AFAN‟s 
são diversificadas, entendidas de varias formas e possibilitam muitas 
sensações, emoções, experiências, conhecimentos, através desta trabalhamos 
o corpo e a mente, além da consciência de que o espaço utilizado para a 
pratica é de fundamental importância para nossa vida e que esta deve ser 
melhor cuidada. São vários os fatores que influenciam em sua pratica, fatores 
cognitivos e ambientais. Contextualizando estas praticas na região de Maringá, 
vemos que estas são pouco conhecidas, e das varias praticas existentes são 
poucas as disponíveis como, arvorismo, boia-cross, cavalgada, trilhas, ralis 
fluviais e praticas de voo, porém em poucos locais e estas são mais distantes. 
 
Palavras-chave: AFAN‟s, Fatores de influencia, meio ambiente. 
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CORPOREIDADE E LUDICIDADE: PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA I 
COM CRIANÇAS DE 4 A 12 ANOS EM SANTANA DO AURÁ. 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho revela o resultado de uma intervenção desenvolvida por 
alunos do 1º semestre do curso de Educação Física da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA). Pretendemos trazer contribuições ao debate da ludicidade e 
corporeidade entendendo que esta “... se expressa em dimensões do ser 
corpo.” (AGUIAR, 2000).Tratar esta temática à luz da corporeidade explorando 
assim quatro momentos fundamentais: a pesquisa – conhecer e descobrir o 
novo; a expressão – capacidade de exteriorização; a criação – estimular a 
criatividade latente das crianças e a comunicação – intracomunicação, 
intercomunicação. A educação física realiza práticas complexas de 
aprendizado por acontecer no contexto da corporeidade (SANTIN, 1987), desta 
forma, sua complexidade remete-nos a uma prática que se apresenta numa 
relação emaranhada de fios que se entrecruzam numa teia, essa prática não só 
ultrapassa fronteiras de nosso saber específico como desequilibra nossa 
segurança, então, uma atividade lúdica, por mais simples que possa parecer, 
está impregnada de complexidade pedagógica e antropológica, 
conseqüentemente, nela aprendemos a criar hipóteses, penetramos no mundo 
das linguagens múltiplas, interpretamos os gestos, o sentido digital e analógico 
das falas e aprendemos também a interpretar o silêncio (ASSMANN, 1995). 
Por sua vez, a ludicidade cria imagens que constroem uma fantástica reserva 
de emoções e razões que se abrem para o mundo. A aprendizagem do brincar 
permanece para sempre em nossa mente, como fiéis companheiros que nos 
convidam a encarar os aspectos de ordem e desordem do mundo de modo a 
reorganizá-los; a perceber a realidade de forma menos determinista; a descrer 
da objetividade absoluta; a usufruir a criatividade e a sabedoria como aspectos 
interdependentes do humano (MATOS, 1994). Um jogo, uma modalidade 
esportiva, traz a complexidade das relações, das disputas e da solidariedade, 
os aspectos individuais e o aprendizado da participação em equipe e as 
práticas de convivência (MURCIA, 2005). Nenhum tipo de jogo funciona sem 
exigir um mínimo de criatividade, que é esse algo mais que resiste aos 
comandos da razão fechada e às regulações das experiências da repetição 
prosaicas, equilibradas demais. Desta forma, fez-se necessário interpretar de 
que maneira a corporeidade e a ludicidade interagem, modificando a vida das 
crianças de Santana do Aurá, já que essas têm um intenso ritmo de vida, e 
pouco espaço para atividades de lúdicas. Assim, realizamos uma pesquisa de 
campo com cerca de 60 crianças da Comunidade de Santana do Aurá, 
promovendo jogos lúdicos e competitivos, usufruindo da observação 
participante para que fosse sucedida interação entre as crianças e os 
agenciadores da pesquisa. Pois como afirma Freire (1987) “... sonho, a 
arquitetura de hipótese, o lúdico, fazem parte da experiência de vida... ai de 
nós educadores se deixarmos de sonhar sonhos possíveis.” Havendo forte 
integração entre crianças e pesquisadores, aparentemente chegando ao êxito, 
produzindo abundante material para conclusão da análise. 
 
Palavras-Chave: Corporeidade, Ludicidade, Crianças. 
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DESCRIÇÃO DO APOIO SOCIAL EM ESCOLARES E EFEITOS DE UM 
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA COMBATE AO BULLYING EM UMA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COLOMBO-PR. 

 
Joseana Luiza Ossoski de Lima 

Valdinéia Carvalho Gonçalves 
Prof. Ms. Paulo Cesar de Barros 

GELL- Grupo de estudos de Ludicidade e Lazer da PUCPR- Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná- Curitiba PR 

 
O propósito do estudo foi realizar uma descrição do apoio social e verificar os 
efeitos da implantação de um programa de intervenção, com uso de materiais 
recreativos no horário do recreio, para a diminuição de práticas agressivas 
entre alunos. A amostra foi composta por 74 alunos do 3º ao 5º ano do ensino 
fundamental na faixa etária entre 8 e 13 anos. Como metodologia proposta, foi 
a aplicação de dois questionários e um programa de intervenção, sendo o 
primeiro questionário utilizado para avaliar a presença do Bullying entre as 
crianças, sendo este adaptado de Dan Olweus, (1989), o qual foi aplicado em 
dois momentos distintos, antes e após o programa de intervenção, o qual foi 
realizado em 12 semanas no horário do recreio, disponibilizando matérias 
recreativos no mesmo. e o segundo questionário para mensurar o nível de 
apoio social, sendo este aplicado após o programa de intervenção. Os 
resultados mostraram que a rede familiar tem uma maior influencia, comparado 
à rede social dos amigos, na decisão e na escolha da prática de atividades 
físicas entre escolares. Em relação ao Bullying, foi obtido um resultado 
significativo em relação à vitimização e processos agressivos entre os alunos, 
visto que este fenômeno pode acarretar futuros danos emocionais e 
psicológicos das crianças e que o recreio é o local onde a criança tem a 
sensação de liberdade porém muitas vezes o espaço é pequeno e a sensação 
de tédio faz com que as crianças pratiquem o bulying. Os resultados 
demonstraram também que se melhor aproveitado esse tempo se planejado, a 
escola pode trabalhar com alternativas como jogos e brincadeiras que fazem 
com que haja interação entre as crianças e uma maior convivência em grupo. 
Em relação ao apoio social, podemos perceber que, o mesmo, pode contribuir 
para a diminuição de práticas agressivas na escola. 
 
Palavras-chave: Apoio social; Programa de intervenção; Bullying. 
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ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER:UM PANORAMA DO MUNICÍPIO 
DE CORONEL VIVIDA 

 

Profa. Camila Suzani Ribas 
Profa. MariceFeltrim 

Prof. Osni Zioli 
FADEP – Faculdade de Pato Branco 

 
O presente estudo objetiva analisar os espaços e equipamentos de lazer que o 
município de Coronel Vivida dispõe e oferta a sua população. O estudo parte 
da necessidade de conceituar lazer e seus conteúdos para melhor 
entendimento. Após esta primeira etapa foi realizada uma pesquisa exploratória 
no município de identificação e mapeamento dos principais espaços e 
equipamentos privados e públicos de lazer existentes em Coronel Vivida. A 
terceira etapa da pesquisa caracterizou-se pela realização de entrevistas com 
alguns gestores destes equipamentos, onde posteriormente realizou-se a 
discussão de dados. Pode-se observar que o município possui um número 
razoável de espaços e equipamentos de lazer, porém, os mesmo não são 
aproveitados ou usufruídos pelos moradores, seja pelas barreiras para o lazer, 
ou pela falta de ações e políticas públicas voltadas a educação para o lazer e 
de forma complementar a divulgação e revitalização principalmente dos 
espaços públicos. 
 
Palavras-chave: Lazer; Espaços e equipamentos de lazer; Coronel Vivida. 
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ESTUDOS DO LAZER NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ NO 
PAFOR – MARABÁ /PA: INTERFACES ENTRE O ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO E O MODELO BIOECOLÓGICO DE URIE 
BRONFENBTRENNER 

 

RESUMO 
 

O presente trabalhoconstitui um relato das experiências sistematizadas na 
disciplina Estudos do Lazer na Universidade do Estado Pará no curso de 
Licenciatura em Educação Física através do Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica (PAFOR). Tendo como objetivo primordial 
apresentarmos algumas estratégias de formação experienciadas no município 
de Marabá /PA a partir da disciplina Estudos do Lazer, onde acreditamos que a 
mesma não pode ser dissociada de projetos de desenvolvimento social, onde é 
necessário reconhecer que qualquer leitura que se faça acerca da educação 
profissional, inclusive de suas práticas pedagógicas, pressupõe uma opção 
política pautada no projeto de sociedade que se toma como referência, onde 
trabalhamos com três eixos temáticos: 1. SABERES SÓCIO – HISTÓRICO DO 
LAZER:Debater sobre os conteúdos do lazer, os equipamentos, a pedagogia 
do lazer e os subsídios para políticas públicas de lazer enquanto nota 
introdutória da disciplina e desenvolver um estudo bibliográfico que permita 
transversalizar os conhecimentos em termos de época e sociedade sobre 
diferentes concepções; 2.LAZER, POLÍTICA, CIDADE E GESTÃO PÚBLICA, 
tendo como proposição compreender a dinâmica das políticas públicas na 
sociedade e da oferta de espaços e equipamentos a partir das necessidades 
social, local, na tentativa de garantir a participação popular nas lutas sócias 
para a garantia do direito ao lazer. Neste eixo temático ao correlacionarmos 
com a teoria de Bronfenbrenner e Morris (1998) destacamos a importância de 
fazer pesquisa de maneira a descobrir fatos, e não simplesmente verificá-los, 
ou seja, acreditamos o lazer enquanto direito social.3. ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER PARA A FORMAÇÃO DO 
PROFISSIONAL EM LAZER, tendo como proposição o debate crítico através 
de pesquisa ação acerca da formação e atuação profissional em lazer. Na ação 
metodológica optamos pelo Modelo Bioecológico de Urie Bronfenbrenner como 
alternativa promissora para orientar pesquisas na área da educação Física, 
pois, ao se utilizar os quatro núcleos - processo, pessoa, contexto e tempo, 
isso permite obter uma concepção sistêmica ao ministrarmos a disciplina lazer 
tendo como referência o tripé ensino-pesquisa-extensão. À guisa de conclusão: 
infere-se que as ações projetadas na disciplina Estudos do Lazer tiveram 
relevância no desenvolvimento integral (competências pessoais, sociais, 
produtivas e cognitivas) do ser humano, o que consideramos obter 
sentido/significado para formação cidadã, para formação humana e 
principalmente para formação de pesquisadores no campo do lazer. 
 
Palavras-chave: Disciplina Estudos do Lazer; Ensino, Pesquisa-Extensão; 

Modelo Bioecológico.  
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INTERFACES ENTRE LAZER, CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

UMA EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA 

RURAL NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM – PARÁ. 

Profº Esp. João Nazareno Ferreira 
SEMED – Secretaria Municipal de Educação – Marapanim PA. 

Profº Drª Patrícia de Araújo 
UEPA - Universidade do Estado do Pará- Belém PA 

 
O lazer é um fenômeno que apresenta uma complexidade histórica, social e 
cultural, estabelece relações de diversas formas com as vidas dos sujeitos, 
entre elas, o trabalho, a educação, a cidadania. Devendo ser visualizado no 
campo da educação física a partir do processo educativo que envolve 
vivências, intervenções, aprendizagens, conscientização, participação, 
ludicidade e mudanças na realidade social. Sobre questões mais gerais do 
tema Meio Ambiente e Educação Física, autores como Leite e Caetano (2004) 
abordam o caráter ambientalista de atividades desenvolvidas na natureza. Para 
eles são necessários mais estudos no campo da Educação Física relacionado 
ao Saber Ambiental, e devem estar ancorados na perspectiva de uma 
Educação Ambiental. Neste sentido, este estudo propõe pensar as interfaces 
entre lazer, cidadania e educação ambiental nas aulas de educação física da 
escola rural de ensino fundamental Bibiano Monteiro, localizada na Vila Mau, 
município de Marapanim – PA . Esta localidade tem sua sobrevivência à base 
da agricultura familiar, onde perpassam inúmeros igarapés que vão alimentar 
os rios da região. O trabalho se constitui como uma pesquisa - ação, cujo 
objetivo está centrado em apresentar uma proposição de intervenção e análise 
a partir da interface lazer, cidadania e educação ambiental a ser desenvolvida 
nas aulas de Educação Física no ensino fundamental. Assim, agregamos 
quatro linhas de ação: (1) a realização sistemática de oficinas no igarapé 
próximo a escola, tendo como temática a importância da educação ambiental 
na vida da comunidade, suas perspectivas e possibilidades de extinção em 
função da degradação, desmatamento, assoreamento e despejo de lixo no 
mesmo, através de diálogos e conhecimentos prévios sobre a educação 
ambiental e a cidadania, com as turmas no ensino fundamental I. (2) a 
realização de aulas contendo dinâmicas lúdicas e natação, dentro do igarapé, 
tendo como temática ação comunitária e divisão de tarefas, entre elas catação 
do lixo jogado no igarapé. (3) sistematização de propostas pelos grupos de 
como intervir frente na realidade e socialização dos conhecimentos produzidos 
com os demais membros da escola. À guisa de conclusão: para a 
implementação de uma Educação Física Escolar ao tratar Educação Ambiental 
é necessário que os conteúdos dirigidos com vistas a cooperação, igualdade 
de direitos, autonomia, democracia e participação. Assim sendo a prática diária 
do professor deverá conduzir para estes, onde o modo de se trabalhar a 
relação entre lazer, cidadania e educação ambiental, mais do que sua seleção 
de temática, deverá estar imbuída por uma consciência de mudança e 
emancipação da comunidade. 
 
Palavras – chave: Lazer; Educação Física; Educação Ambiental. 
Apoio: Linha de pesquisa: Lazer, Corporeidade e Cidadania – UEPA 
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JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: INFLUÊNCIAS HISTÓRICAS NA 
FORMAÇÃO CIDADÃ DE ADOLESCENTES 

 

Prof. Anderson Cristian BARRETO 
Fundação  Isis Brunner/Unidade Social Champagnat 

 

Adolescentes participam de um grupo sociocultural, englobando dimensões 
psicológicas, cronológicas e sociais (BUENO, STRELHOW & CÂMARA, 2010). 
Adolescentes em situação de vulnerabilidade social, passam por um processo 
de formação cidadã, que conforme o Ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS,2009) é a aquisição de conhecimentos voltados para a concepção de 
indivíduos capazes de refletirem sobre os fatos, na expectativa de não 
comprometerem seu desenvolvimento físico e psíquico, assim, proporcionando 
sua (re)inserção na sociedade e despertando a capacidade analítica e critica, 
promovendo o resgate da cidadania. Os jogos, brinquedos e brincadeiras 
(JBB), tem sua história como uma construção da humanidade, envolvendo 
fatores sócio-econômico-culturais (ALVES, 2003). As atividades lúdicas (AL) 
segundo Huizinga (1991) era como a sociedade se relacionava, fortalecendo 
seus vínculos enquanto cidadãos, apresentando características como: ordem, 
tensão, mudança, movimento, solenidade e entusiasmo. No Brasil, as AL foram 
influenciadas por portugueses, escravos africanos e indígenas, assim, crianças 
da época colonial, por terem uma miscigenação, recebiam forte influência 
cultural trazida pelos emigrantes. Os portugueses entre seus JBB foram 
influenciados pelos povos do oriente e repassaram para as crianças colonas 
essas influências, já, as crianças africanas, por terem dificuldades na 
compreensão da linguagem para transmitirem suas brincadeiras para as 
crianças brasileiras da época, readaptaram e criaram novas atividades para 
brincar e a cultura indígena marcada pela sua riqueza folclórica apresentava 
forte gosto pela imitação de animais, permanecendo na cultura da criança e 
transferindo para os brinquedos essas representações (KISHIMOTO, 1993; 
ALVES, 2003). A história dos JBB, representam modificações das atitudes em 
uma sociedade e ano após ano, se alterou, chegando, as atuais AL, que por 
sua vez, estimula as atividades intelectuais nos seres humanos desde a 
infância. Nos JBB segundo Piaget (1973), temos duas principais formas de 
exercício a sensório-motor e o simbolismo, que é a assimilação do real ao 
imaginário, subsidiando transformações em função das várias necessidades do 
eu. Por meio de AL o ser humano é ofertado a passar por uma ação educativa, 
provocadora de desafios, estímulos, ajudando o sujeito a estabelecer relações 
e interações, satisfazendo suas necessidades pessoais e sociais, 
necessidades com entendimento de desenvolver o ser humano, nos aspectos: 
intelectual, afetiva, cognitiva, social, lúdica, cultural, política e física (SANTANA 
ET. AL., 2010). Portanto, as AL contribuem para emergir a linguagem e  
aprendizagem das vivencias sociais, proporcionando aquisição de habilidades 
de convívio em sociedade e as dificuldades e limites impostos através das AL 
favorecerão a melhoraria da capacidade de enfrentamento de problemas. 
 
Palavras Chaves:Adolescente; Atividades lúdicas; formação cidadã.  
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JOGOS COOPERATIVOS E SUAS POSSÍVEIS RELAÇÕES FRENTE À 

LÓGICA CAPITALISTA 

Anielly Estanislau Bezerra  
Francielle Viega Biancho  

Jessica Martins Marques Luiz  
Thaise Caroline Pinha 

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá/PR 

 

RESUMO 
 
A cooperação entre seres humanos sempre estiveram presentes nas atividades 
humanas como necessidade ontológica de preservação da espécie, mas foi na 
sociedade capitalista que eles surgem com caráter funcionalista e utilitário em 
função da exacerbada importância atribuída ao individualismo e competividade 
necessários à ordem do capital. A expressão material da lógica da 
produtividade ocorre, também, nos jogos e brincadeiras, cuja ordem societal 
dominante, busca ditar valores humanos coisificados visando, alcançar assim, 
o atendimento das necessidades da classe burguesa e dominante. No âmbito 
da educação, os Aparelhos Ideológicos do Estado, aparecem principalmente, 
na escola e, obviamente, também, na Educação Física. Assim, o presente 
estudo teve por objetivo compreender como se dá as relações interpessoais 
presentes em nossa sociedade, assim como a relevância dos jogos 
cooperativos nas aulas de Ed. Física. Para isso, realizamos um estudo 
bibliográfico, pesquisando e analisando referenciais teóricos sobre o tema e 
classificando-os conforme compreensões do tema que foram do totalitário ao 
específico. Após essas analises, observamos que os jogos cooperativos 
possuem a característica de reformar valores, promovendo a união e a 
interação pessoal no momento em que são aplicados e, assim, podem servir 
como processo educativo para ampliar a produtividade baseada na 
coletividade. Portanto, na sociedade capitalista, os jogos cooperativos podem 
se apresentar com a finalidade de socializar o insocializável e humanizar o 
inumano, ou seja, podem possibilitar a ampliação da produtividade no âmbito 
do trabalho assalariado, além de proporcionar momentos de distração aos 
trabalhadores, destacando-se a importância dos mesmos, desde o período 
escolar dos filhos dos trabalhadores. Finalmente, concluiu-se que, apesar das 
questões analisadas, os jogos cooperativos podem ser usados tanto para 
fomentar a alienação humana, como para analisar a condição material da 
humanidade. 
 

Palavras-chave: jogos cooperativos; sociedade capitalista; educação física. 
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LAZER E ATIVIDADE DE AVENTURA NO ESPAÇO RURAL: O MERCADO 

DAS NECESSIDADES 

Andressa Peloi Bernabé 
Ananda dos Santos Mendonça 

Vitor Hugo Marani 
Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 

UEM – Universidade Estadual de Maringá – Maringá PR 
 

O presente estudo buscou realizar, por meio de análise bibliográfica, algumas 
ponderações entreatividades de aventura praticadasno espaço rural e o lazer 
na atualidade. Tais atividadessão aquelas praticadas em meio à natureza, 
podendo ser classificadas em três categorias: terrestres, aquáticas e aéreas. 
As terrestres utilizam o solo independente de qual seja o seu relevo, dentre 
elas destacam-se: mountain bike, cavalgada, caminhada, travessias e 
trekkings, escaladas e guerrilhas. As aquáticas são realizadas em meio líquido, 
como o rafting, a tirolesa, a canoagem, o bóia cross e o canionismo. Já as 
aéreas precisam do espaço de vôo ou queda livre e de um espaço que as 
suspenda sendo que este pode ser tanto aquático quanto terrestre como Rapel 
e arvorismo. Pautando-se em leituras críticas sobre esses temas,realizamos 
análises com base no materialismo histórico e dialético e constatamos que à 
medida que os indivíduos se deparam com o aumento da jornada e da 
intensidade de trabalho - gerando estresse, tensões, cansaço, entre outros -
essas atividades de aventura foram ganhando cada vez mais destaque na 
atualidade e a busca por estas atividades tornou-se uma necessidade da 
sociedade capitalista. Desta forma, as novas estratégias implantadas no âmbito 
do lazer aperfeiçoam a ideia de revigorar-se, articulando a relação do homem 
com a natureza. Devido às características do capitalismo baseadas no 
consumo e no lucro começou a se perceber que o lazer no meio rural poderia 
trazer grandes investimentos tornando-se mais uma forma de consumo para as 
pessoas. Dentrodeste contexto surgiram então os hotéis, spas e resorts que 
oferecem uma ampla diversidade de atividades rurais. Concluímos que devido 
às mudanças sofridas pelo trabalho ao longo das décadas o lazer no espaço 
rural, acompanha o mercado do lazer. Portanto, novas atividades surgem 
completando a grade das atividades de aventura no espaço rural. Nesse 
sentido, é preciso desvelar, no sentido de esclarecer, o modo como essas 
atividades são postas, muitas vezes, como necessidade de recuperar o 
trabalhador, sendo nada mais do que formas de controle de um sistema 
(capitalista), que por tanto explorar o trabalhador, precisa dar-lhes uma fuga da 
realidade social que aliena. 
 
Palavras-chave: Atividades de Aventura; Lazer; Trabalho. 
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LAZER, CORPOREIDADE E RELIGIÃO: EM FOCO O CANDOMBLÉ NA 
REGIÃO AMAZÔNICA, PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES. 

Benedito de Araújo Corrêa Júnior 
Profª Drª Patrícia de Araújo 

UEPA - Universidade do Estado do Pará – Belém – PA 
 

 
O presente estudo tem por objetivo abordar algumas das possíveis relações 
entre os pressupostos teóricos encontrados nos estudos do Lazer e suas 
aplicações inseridas dentro do contexto religioso tendo como viés as 
manifestações da cultura afro-brasileira, mais especificamente Candomblé.  
Pensando nisso, o referido estudo dá relevância ao contexto histórico do negro 
no Brasil, este que é marcado por lutas. E resistindo conseguiu também manter 
viva sua cultura, seus costumes, suas crenças, e influenciar e formar a cultura 
afro-brasileira. E dentre tantas manifestações da cultura, o Candomblé, que 
não é mais e nem menos importante que as outras manifestações, oferece uma 
riqueza de detalhes em que o corpo “fala”, dançando e cantando, uma história. 
E a dança e a corporeidade são por excelência a expressões religiosas para se 
festejar o dia-a-dia. A pesquisa objetivou analisar o sentido/significado da 
relação lazer e religião, em contraposição aos aspectos tempo/obrigação ao 
conceituar o lazer, que considera o lazer tempo livre do mundo das obrigações. 
Ao analisarmos o Candomblé, com foco na relação lazer e religião, como 
desconexão e distanciamento das obrigações do dia a dia, ou seja, 
desrotinizante, como um “outro tempo”. Neste sentido, questionamos: o espaço 
de vivência nas manifestações da cultura afro-religiosa do Candomblé é 
considerado como lazer? O trabalho se constitui como pesquisa de qualitativa 
de cunho etnográfico, tendo como lócus a Associação Cultural Afro-Brasileira 
de Oxaguiã (ACAOÃ), localizada em um bairro do Município de Belém, a coleta 
de dados dar-se-á através de entrevista semi-estruturada com os membros do 
culto, serão feitos registros de imagem dos festejos e rituais. A análise do 
conteúdo das entrevistas será feita baseada em Bardin (2008). Optamos pelas 
categorias de análise: descontração, emoção, alegria, e prática da amizade, 
combate ao tédio e ócio. Acreditamos que esta pesquisa venha possibilitar uma 
maior abertura nas discussões dentro da área da cidadania, devendo ser 
tratadas nas aulas de Educação Física, viabilizando o contato maior do aluno 
com o respeito à diversidade cultural e religiosa em nosso país. Á guisa de 
conclusão: O lazer, a partir das primeiras aproximações e relatos interpassam, 
como não sendo atividades laborais, e nem por isso, menos úteis ao indivíduo, 
as atividades intermediárias podem então, estar configuradas no cenário do 
exercício da cidadania, das práticas religiosas e da educação informal, esta, 
destituída de formalidade e são entendidas como expressão de lazer e 
formação humana. 
 
Palavras-chave: Lazer; Corporeidade; Candomblé. 
Apoio: Linha de Pesquisa – Lazer, Corporeidade e Cidadania - UEPA 
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O BRINQUEDO ARTESANAL COMO MATERIAL DIDÁTICO: 

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS PARA A COMPREENSÃO DA MAIS-

VALIA NO ÂMBITO DO TRABALHO ASSALARIADO 

 

 Yann Ferreira Souza  
Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira  

MARXLUTTE - Grupo de estudos e pesquisas marxistas sobre lúdico, 
trabalho e tempo livre / DEF-UEM 

 

Esse trabalho, buscou analisar o brinquedo artesanal como proposta 

pedagógica para explicar o processo de extração da mais valia na sociedade 

capitalista. O tema do brinquedo foi escolhido por ser freqüente na vida 

cotidiana da classe trabalhadora, ou seja, por meio do trabalho assalariado, a 

possibilidade de se deparar com a produção e expropriação da mais valia são 

recorrentes. As relações de produção são fatores determinantes das relações 

humanas. A partir desta afirmação que se vê a necessidade de mudança das 

relações de produção a fim de alterar as precárias relações entre os homens 

na sociedade capitalista. Neste intuito buscamos no brinquedo um material 

didático com potencial de proporcionar reflexões sobre o tema. Assim, o 

presente brinquedo tem como objetivo tratar de um dos pontos determinantes 

no que diz respeito às relações humanas no âmbito da produção do capital: a 

mais valia, termo no qual Marx (1859), representa o que seria o valor de 

trabalho não pago para o trabalhador, que ocorre no momento em que o 

capitalista se utiliza da força do trabalhador para gerar mercadorias e valores 

que não são correspondidos na mesma proporção no pagamento de seu 

salário (compra e venda da mercadoria força de trabalho). Portanto, constata-

se a necessidade de desvelar esta forma de exploração do capitalismo para 

crianças e jovens, afins que estas ampliem o conhecimento da realidade social 

em que vivem. Conforme Mészáros (2002) a ordem existente é vista pelos 

defensores do capital como algo predestinado divinamente, portanto é 

necessário que se tenha desde jovem um conhecimento prévio sobre as 

máscaras de um sistema desordeiro e desumano, no qual, ao se deparar com 

a real condição de exploração do trabalho, o sujeito brincante constata que 

todo o fruto de seu trabalho resultou no ganho de algumas bolas, enquanto o 

patrão ficou com todas as outras, conforme figura 01, adiante. Buscaremos 
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então, formular diferentes maneiras de questionar a regulação da sociedade e 

suas relações, uma vez que a infância e juventude, apresentam a condição de 

futuro trabalhador assalariado explorado.. Para Vygotsky (1930) é a atividade 

criadora que permite que o homem se desprenda da reprodução do velho, 

permitindo um futuro desprendido do passado. Fica evidente assim a possível 

desconstrução da ordem capitalista que não é algo imutável e simsujeito a 

mudanças. Assim, a interrogação que se levanta é de grande importância no 

processo de assimilação da realidade na fase inicial da criança. Concluindo o 

que o presente brinquedo pretende proporcionar, são importantes as 

considerações de Walter Benjamin (2010) acerca dos hábitos, que segundo 

ele, está inserido primordialmente no ato de brincar, se tornando petrificados 

desde nossa primeira lembrança de felicidade ao nosso primeiro sentimento de 

terror. Com estas considerações constatamos que o brincar, possivelmente 

molda nossos hábitos e um brincar de forma crítica pode evocar nas crianças e 

jovens, questionamentos sobre a atual sociedade afim de supera-la. Após a 

utilização do brinquedo, concluímos que o mesmo atende aos objetivos 

propostos se apresentando como um material didático crítico para ser utilizado 

pelos professores de Educação Física e, uma vez que o brincar expressa a 

condição material da humanidade, ao se utilizar as contradições existentes, o 

brinquedo estimulou nos sujeitos brincantes, questionamentos sobre a ordem 

social atual pautada na lógica de extração da mais valia por meio de suas 

indignações à medida que brincavam. 
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O CORPO QUE BRINCA É O MESMO QUE TRABALHA: TRILHAS DE UMA 
INFÂNCIA ENTRE LAZER E LIXÃO 

Camila Freitas 
Messias Pedro Silva 
Paula Daniela Lopes 

Raísa Carvalho 
Rose Carvalho 

Profª Dr. Patricia de Araujo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 

 

O presente estudo refere-se à vivência desenvolvida pelos graduandos do 
curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado do Pará 
a partir da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica, buscando interpretar as 
interfaces lazer, trabalho e cidadaniacom crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social, participando das ações um universo de oitenta 
crianças e adolescentes na comunidade Santana do Aurá em Belém-PA, que 
moram e trabalho no lixão de nossa cidade.O lazer é entendido como um 
direito social, sendo um fator de desenvolvimento na qualidade de vida, como 
expressão de acesso pessoal e social começando principalmente com as 
crianças e adolescentes. Destacamos que a comunidade pesquisada encontra-
se margem desse processo e as crianças e adolescentes descobrem muito 
cedo as obrigações e compromissos traduzidos na “adulterização” da infância. 
Assim partimos do seguinte problematização: Se o direito ao lazer está contido, 
inclusive no texto de nossa Constituição Brasileira por que continua sendo 
negligenciado? O estudo que apresentamos, de natureza etnográfica com base 
na observação participante, foi conduzido durante dois encontros com a 
comunidade de Santana do Aurá e objetivou captar de forma interpretativa os 
significados que o lazer assume na realidade sociocultural das crianças 
trabalhadoras da comunidade. As obras selecionadas como aporte teórico 
foram investidas por análise textual, temática, interpretativa e crítica 
(SEVERINO, 1993). Sempre abordando o método enquanto abordagem e 
processo discursivo (BRUYNE ET alli, 1997). Á guisa de Conclusão: o trabalho 
precoce além de desrespeitar totalmente a cidadania das crianças e 
adolescentes, gera o furto do lazer e da degradação da infância, pois nesta 
fase da vida o ser humano desenvolve deveria a ser marcada pelo domínio do 
lúdico, do brinquedo, da brincadeira de uma cultura da criança, visto que 
nossos registros a partir de nossa intervenção retratam que precocemente o 
lazer é subtraído da vida das mesmas. Outro fato relevante é a necessidade de 
políticas públicas de lazer que promovam um amplo processo de 
transformação, assim como, a estruturação de programas e estruturação de 
equipamentos de lazer, que atendam a demanda dessa comunidade. Os jogos 
e brincadeiras realizados fluíram de forma recíproca superando as nossas 
expectativas em quanto planejamento, mostrando assim que os intuitos das 
atividades alcançaram resultados positivos contribuindo para a socialização, na 
interação com crianças e adolescentes, despertando no grupo diversas 
possibilidades e temáticas com relação às possibilidades de pesquisas com 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  
Palavras-chave: Lazer; Trabalho Infantil; Intervenção. 
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O DESAFIO DE UMA EDUCAÇÃO ENCANTADORA 
O EVENTO COMO ALIADO PEDAGÓGICO 

 
Profª Gislaine Fuck Batista Pires Skraba 
Profª Especialista Lidiana Janke da Silva 

Colégio Estilo - Pinhais 

 
No processo ensino-aprendizagem os eventos nem sempre são utilizados 
como um recurso pedagógico pelos educadores. Trabalhando com a intenção 
de encantar e proporcionar momentos de aprendizagem através do brincar e 
suas diversas formas de manifestações (teatro, circuitos, danças, música) o 
processo ensino-aprendizagem torna-se mais significativo e prazeroso. Quando 
estamos vivendo uma fase de encantamento por algo, estamos felizes, 
sentimo-nos mais criativos e não temos medo de inventar, desta forma ficamos 
mais suscetíveis ao aprendizado. Acreditamos que a educação se faz através 
do novo, diferente, surpreendendo sempre. O principal objetivo de nossa 
proposta é desenvolver e propiciar momentos mágicos as crianças, permitindo 
que cada uma delas possa vivenciar experiências, trabalhando o lúdico, o 
desenvolvimento psicomotor, a construção de valores e a interação social 
trazendo o imaginário para a realidade, proporcionando uma forma espontânea 
e divertida de aprendizagem. Através de temas geradores interdisciplinares e 
datas comemorativas, contextualizamos conteúdos didáticos criando estórias e 
personagens que vivenciam com os alunos experiências através de 
brincadeiras e gincanas, conduzindo assim a uma aprendizagem significativa, 
facilitando e complementando o trabalho desenvolvido em sala de aula pela 
equipe docente. É um desafio encantar? Com certeza é sim, mas é possível e 
maravilhoso! Encantar deve ser sempre o desejo de todos os educadores, pois 
quem se dispõe a fazer isto ganha o melhor presente: o reconhecimento de 
todos, a felicidade, a gratidão e o aprendizado dos alunos. Tente você também! 
 
Palavras-chave: Evento; Encantamento; Lúdico. 
Apoio: Colégio Estillo 

 

 

 

 

 

  



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a2

3
3

 

OS OBLATOS DE SÃO JOSÉ: A INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE SOCIAL DE APUCARANA(PR)  NAS DÉCADAS DE 1940 E 

1960 
 

Hemmilaine Eugenio da Silva (PIBIC/CNPq-UEM)  
Dr Sandra de Cássia Araújo Pelegrini 

UEM- Universidade Estadual de Maringá / 
Departamento de História Maringá PR 

 
 

O presente trabalho visa analisar historicamente as principais características do 
estabelecimento dos padres da Congregação dos Oblatos de São José em 
Apucarana (PR), entre as décadas de 1940 e 1960, e como essa ordem atuou 
de forma significativa na construção da identidade social de Apucarana e 
região, apresentando as dificuldades estruturais de sua inserção no local. 
Para alcançar os objetivos, foi realizado um levantamento de informações 

sobre os primeiros registros da Igreja Católica em Apucarana. Recorreu-se ao 

Cartório de registro de imóveis de Apucarana. Analisaram-se também os Livros 

Tombos das paróquias de Nossa Senhora de Lourdes e o da Paróquia São 

José, que continham importantes registros sobre a administração da Igreja 

local. E também os documentos do acervo do arquivo do Centro de 

Espiritualidade Josefina de Apucarana que detém um número expressivo de 

fotografias, cartas, jornais, atas, decretos e livros relacionados.Realizou-se o 

levantamento e análises de fontes orais sobre diversos aspectos da atuação 

dos Josefinos na comunidade católica de Apucarana e seus trabalhos no 

município.Como resultado dessa pesquisa e coleta de depoimentos, e 

realização de entrevistas com alguns dos primeiros moradores dos municípios 

que acompanharam a trajetória dos Oblatos de São José, na comunidade 

católica de Apucarana (PR) o presente projeto teve como empreendimento a 

produção de um acervo para futuros estudos. Devido à idade avançada dos 

moradores da região essa memória poderia ser perdida caso não tivesse sido 

registrada em tempo hábil.Conclui- se que ao se empreender uma pesquisa 

sobre as condições locais encontradas pelos Oblatos de São José 

(josefinos)na região de Apucarana, detecta-se os desafios iniciais enfrentados 

por eles e sua importância no âmbito da formação da identidade social da 

cidade. Essa dinamicidade foi compreendida pelo fato de não estar isolada 

socialmente de um contexto maior e nem estar imóvel no tempo. Embora os 

josefinos desenvolvam um significativo trabalho ao redor do mundo, pouco se 

sabe sobre eles no Brasil. Muito diferente do que acontece sobre o 

conhecimento de outras ordens e congregações como os Franciscanos e a 

Imaculado Coração de Maria. 

 

Palavras chaves: Oblatos, Apucarana (PR), memória.  
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PARKOUR: DO MÉTODO NATURAL À TÉCNICA DE SI 

 

 

Resumo 
 

Este trabalho objetivou aprofundar os conhecimentos em relação ao Parkour, a 
fim de entender seus meios e suas finalidades. Para tanto, se recorreu à 
literatura geral, tanto acadêmica quanto midiática. O Parkour foi desenvolvido 
pelo francês David Belle, influenciado por seu pai, Raymond Belle, praticante 
de treinamento militar. O movimento Parkour propõe a superação de si ao 
transpor obstáculos. Sua disseminação ocorreu via internet favorecendo o 
conhecimento e interesse pela modalidade. Uma das suas principais 
características é se pautar pela relação corpo-mente. Isso se dá por meio do 
Método Natural, cujo primeiro passo é a concentração e o controle dos 
movimentos. Na sequência, passa-se para dificuldades que simulam a 
realidade, tendo em vista trabalhar maneiras de fazer os movimentos de forma 
segura e menos complicada possível. Embora esta “modalidade” esteja se 
disseminando, há ainda pessoas que a compreendem enquanto um ato de 
vandalismo. No entanto, para eles, o Parkour é uma forma de retomada da 
cidade pelo cidadão, já todo local de treino deve ser conservado. Neste sentido 
deve-se treinar em lugares que não haja pessoas, para não atrapalhá-las. Uma 
das grandes confusões que se tem sobre o Parkour é onde essa atividade 
pode ser aplicada e como classificá-la, se é esporte ou atividade, se é radical, 
de aventura ou de natureza. Vários autores discutem e tentam categorizar, já 
que muitas lições provindas do Parkour podem facilmente ser aplicadas ao 
cotidiano de seus praticantes, como o “ser e durar”, “ser forte para ser útil” 
(lema vindo do Método Natural de Hébert). Diante dos documentos analisados, 
tomamos o Parkour como atividade de aventura, revestida por uma explícita 
filosofia de vida, na qual o domínio de si por meio da superação é a dimensão 
mais difundida. 
 
Palavras-chave: Parkour, atividade de aventura e Método natural. 
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POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE ANIMAÇÃO DE PALCO E TRABALHO 

ASSALARIADO 

Vitor Hugo Marani 
Eloa Jacques Pastório 

Andressa Peloi Bernabé 
Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 

UEM–Universidade Estadual de Maringá – Maringá PR 
 

O presente estudo buscou apontar algumas análises sobre a animação 

sociocultural (animação de palco) e suas relações com o trabalhador 

assalariado. A animação é entendida como uma atividade que se insere em 

diversas áreas, influenciando a vida de indivíduos e do grupo que este está 

inserido. A busca pela animação tem se apresentado como uma necessidade 

na sociedade atual, uma vez que os trabalhadores são obrigados a inserirem-

se tanto na lógica do trabalho produtivo como do trabalho improdutivo e, 

portanto, o cotidiano desses sujeitos baseia-se numa condição de desgaste 

físico-mental pela exploração ocasionada pelo trabalho alienado. O animador 

sociocultural planeja suas estratégias voltadas ao entretenimento desse público 

e que estejam ocupando seu tempo de não trabalho para descanso e 

recomposição fisiológica. Assim, nosso principal objetivo foi analisar as 

possíveisrelações entre trabalho alienado/assalariado e a animação de palco, 

buscando, também, refletir sobre as necessidades da animação sob o 

propósito da manutenção da produtividade no âmbito do trabalho. Esse 

trabalho bibliográficosustentou-se em leituras críticas sobre os temas tratados 

para posteriores análises se pautando no materialismo histórico e dialético.Por 

meio das análises, constatamos que a animação de palco contempla um dos 

aspectos da recreação, divertindo e repondo as energias de quem a 

prática,buscando benefícios pessoais e sociais, conforme afirma Nelson 

Carvalho Marcelino (2008), apresentando ligação direta com o trabalho, já que 

este realiza o movimento inverso. Entretanto, muitas vezes a animação de 

palco se distancia do sentido de ampliar conhecimentos, socialização e 

educação. Concluímos que determinados programas de animação sociocultural 

apresentam conteúdos tão extensos e intensos que assumem a mesma lógica 

de uma fábrica, haja vista que as atividades que visavam integrar e revigorar 

passa a cansar o sujeito, tanto quanto o seu trabalho diário o faz. 

Palavras-chave: Lazer; Animação de Palco; Trabalho. 
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O CLOWN NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Prof. Ddo. Antonio Carlos Monteiro de Miranda  
UEM – Universidade Estadual de Maringá/PR 

Profa. Dra. Larissa Michelle Lara   
UEM – Universidade Estadual de Maringá/PR 

 

RESUMO 

A presente pesquisa é resultante de dissertação de mestrado intitulada Clown e 

educação física: a brincadeira é séria, vinculada ao Programa de Pós-

Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL, desenvolvida nos anos 

de 2011. O recorte que ora fazemos foca a necessidade de refletir acerca do 

trabalho com clown na formação inicial de estudantes de educação física a 

partir de ações pedagógicas que despertem para esse potencial crítico e 

artístico como meio de educação. A pesquisa-ação (THIOLLENT, 2004) foi a 

metodologia escolhida, uma vez que ela permite a troca direta entre o 

pesquisador e os diferentes atores sociais, construindo um processo de 

interações mútuas para o alcance de objetivos comuns. Dez estudantes do 

Curso de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, de terceiro a 

quinto anos, participaram de 20 encontros de formação do clown, nos quais 

foram desenvolvidos exercícios e jogos teatrais, técnicas de construção do 

clown, bem como intervenções com saídas e apresentações em espaços 

profissionais da área. Constatou-se a possibilidade do trabalho com clown na 

educação física, haja vista o envolvimento dos participantes e as diversas 

intersecções entre esses campos do conhecimento, seja nos trabalhos 

corporais, na visualização de um corpo não fragmentado ou na ludicidade do 

corpo que brinca. Daí ser possível concluir acerca da necessidade da arte 

clownesca no contexto da formação, em seu potencial crítico e criativo, de 

modo a contribuir com ações pedagógicas que favoreçam intervenções 

apropriadas junto à educação física.  

 

Palavras-chave: Clown. Educação Física. Intervenção.  

Apoio:CNPq  
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O USO DO TEMPO DE NÃO TRABALHO DOS MORADORES DO PARQUE 

TARUMÃ II: HORTA COMUNITÁRIA. 

Alison Lopes dos Santos Nunes 
Fernanda Herran Fernandes 

Marcelo Filite 
 Michele Vieira 

Thiago Barbosa da Silva 
UEM – Universidade Estadual de Maringá – Maringá -PR 

 

O presente trabalho diz respeito a um projeto iniciado na Horta Comunitária do 

Parque Tarumã II, um bairro que se localiza fora do contorno Sul que margeia a 

cidade de Maringá, escolhido por considerar que os bairros localizados fora dos 

contornos Sul e Norte possibilitam maior evidencia de desigualdades sociais. O 

objetivo do estudo é compreender qual o tempo que os moradores dedicam ao 

cultivo na horta comunitária, fazendo a relação com o trabalho e com o lazer. 

Portanto, indagamos: qual seria a utilização dos moradores do Parque Tarumã 

II da horta comunitária? Seria utilizada para o consumo de suas famílias? Seria 

utilizada para a geração de renda? Ou seria utilizada para o lazer? Para isso, 

na primeira fase foram feitas visitas exploratórias para encontrar o objeto de 

estudo, onde identificamos a Horta Comunitária do Parque Tarumã II. Na 

segunda fase faremos visitas á Horta Comunitária aos sábados de manhã, que 

é o período onde se encontra maior quantidade de pessoas no local. Será 

aplicado um roteiro de entrevista semi-estruturada, elaborada a partir das 

observações na visita exploratória. Iremos utilizar da teoria marxiana para 

possibilitar a explicação da realidade. A partir das analises das entrevistas, 

retiraremos sub-categorias para que, através delas, possamos ter uma 

triangulação entre os dados da realidade social encontrada em campo, os 

autores que fundamentam as categorias e subcategorias, e a compreensão do 

grupo em relação à  realidade dos moradores. A conclusão parcial a que 

chegamos é que há uma relação entre trabalho e lazer nas atividades 

realizadas na Horta Comunitária do Parque Tarumã II. Não conseguimos ainda 

evidenciar quais as variáveis existentes nessa relação, que pretendemos 

detectar até o término da pesquisa. 

 

Palavras-chaves: trabalho, lazer, horta comunitária. 
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REDES SOCIAIS: DO LAZER ONLINE AO CYBERBULLYING 

 

João Carlos Fabro Belão 
Profº Esp. Cleber Mena Leão Junior 

Ms. João Eloir Carvalho 
PUC – Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 

O cyberbullying consiste no ato de um indivíduo intencionalmente, através do 
uso das novas tecnologias da informação da Internet (e-mails, torpedos, blogs, 
fotoblogs, twitter, facebook, MSN) denegrir, ameaçar, humilhar ou executar 
qualquer outro ato dirigido à outra pessoa, fatos que com grande frequência 
desencadeiam as práticas de cyberbullying. O objetivo do estudo consistiu em 
identificar as agressões/intimidações e vitimização do cyberbulling nas redes 
sociais. O método foi de caráter quantitativo e descritivo, com aplicação de 
questionário. A população foi composta por acadêmicos de uma Instituição de 
Ensino Superior. A amostra contou com 30 pessoas entre 16 e 26 anos. Como 
resultados obtidos, temos a questão relativa ao uso de alguma rede social, e 
que (90%) responderam fazer uso e (10%) responderam que não; em outra 
questão os participantes relataram qual rede social faziam parte, onde o Orkut 
foi a mais cotada com (36%) das pessoas, seguido do Twitter com (25%) das 
pessoas, MSN com (24%) das pessoas, Facebook com (10%) das pessoas, 
MySpace com (4%) das pessoas, Formspring, Baboo, Blogger e Linked In com 
apenas (1%) das pessoas cada. Após a identificação sobre o uso das redes 
sociais com os participantes do estudo, procurou se verificar a relação entre o 
uso das redes sociais e a incidência de agressões/intimidações, denominadas 
cyberbullying, por meio dos ambientes virtuais. Quando abordada a questão 
sobre a identificação de cyberbullying na rede social dos entrevistados, (53%) 
responderam que já haviam identificado alguma ocorrência e (47%) que nunca 
identificaram alguma ocorrência deste tipo de violência. Questionados sobre as 
ocorrências de vitimização com o cyberbullying, (37%) disseram que já 
sofreram algum tipo de agressão virtual e (63%) que nunca foram vítimas. 
Concluímos que a amostra pesquisada não foi muito grande e os resultados 
podem iludir que nesta escala os casos não são muitos, mas mostram que 
cada vez fica mais difícil ignorar insultos diretos ou indiretos, pois as 
consequências desta agressão podem ser muito altas ao decorre da vida. Uma 
pessoa anônima não pode ter voz contra toda uma comunidade, e um caso de 
vitimização de cyberbullying deve ser levado em grau de importância, exigindo 
novos estudos. Fica claro que o cyberbullying é uma atividade atual e 
preocupante, fazendo parte do dia-a-dia das pessoas e usuários de internet, de 
forma mais específica das pessoas que fazem parte de redes sociais, as quais 
ficam mais expostas que as demais.  

 

Palvras-chave: Tecnologia. Violência. Educação. 
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RELAÇÃO ENTRE LAZER, BREAK, CONFORMISMO E RESISTÊNCIA NO 

JARDIM VITÓRIA EM MARINGÁ-PR 

Vitor Hugo Marani 
Andressa Peloi Bernabé 

Brenda Zarelli Gatti 
Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 

UEM–Universidade Estadual de Maringá – Maringá PR 
 
 
O break é uma dança criada a partir da cultura Hip Hop e traz consigo histórias 
de lutas e resistências, possuindo forte caráter contra hegemônico relevante na 
luta política, utilizada para legitimar ou contestar a ordem vigente. Ao longo dos 
anos a dança em muitos espaços foi perdendo seu caráter inicial e hoje muitos 
dançam em seu tempo liberado, reproduzindo o que lhe é posto pela socidade. 
Nessa perspectiva o presente trabalho busca analisar a relação entre lazer, 
break, conformismo e resistência no bairro Jardim Vitória da cidade de 
Maringá, permeando a realidade da periferia maringaense, partindo do princípio 
de que tal cultura surgiu com o intuito de lutas políticas e isso não pode ser 
deixado de lado. Tratou-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
pautada no materialismo histórico dialético, realizada com 10 dançarinos de 
break com idades entre quinze (15) e vinte e quatro (24) anos, que frequentam 
o Parque das Palmeiras. A coleta de informações foi realizada por meio de 
entrevista semi-estrutura, havendo a assinatura prévia do termo de 
consentimento. As entrevistas foram analisadas por meio da análise de 
conteúdo proposta por Laurence Bardin, a partir de categorias criadas 
previamentepelos pesquisadores: trabalho e tempo livre; descriminação, 
preconceito e estigmas; conformismo e resistência. Posteriormente, foram 
criadas subcategorias pautadas nas falas dos sujeitos do estudo que se 
relacionavam com as categorias definidas à priori sendo elas: ocupação e 
sentidos do break; exclusão social e religião; cultura, aprendizagem da dança e 
competição; marginalização e estilo.Com o estudo pode-se concluir que para 
os dançarinos, o break é visto como forma uma forma de lazer, bem como um 
estilo de vida adotado por eles. Para além, alguns se utilizam desta prática 
para trabalhar, ministrando aulas de dança e alegam que se tivesse tempo 
disponível dançariam ainda mais. Em contrapartida, consideram que se apenas 
dançassem, estariam deixando de produzir, estariam sendo vistos como 
ociosos. Portanto, quando surgem pessoas que tentam usar seu tempo livre 
como forma de resistência, criando uma cultura de lazer diferenciada em 
espaços variados, logo são reprimidas, sobra-se assim apenas o elemento do 
prazer envolvendo tal prática.   

Palavras-chave: Break; Conformismo e Resistência; Lazer. 

Apoio: Laboratório de Ensino e Pesquisas do Lúdico e Tempo livre – 

LUDOTECA 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE UM BRINQUEDO 
ARTESANAL CONTRA HEGEMÔNICO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Ana Claudia Rodrigues Russi  
Rogério Paes de Oliveira  

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira  
UEM - Universidade Estadual de Maringá/PR.  

 

Numa sociedade dividida em classes antagônicas, na qual uma delas 
desenvolve suas possibilidades em detrimento da outra, todas as formas de 
lutas para alcançar a consciência de classe são válidas. Entendemos que as 
possiblidades pedagógicas para educação crítica não são muitas nem 
facilmente aceitas e, portanto, buscamos nos aproximar de um dos conteúdos 
da Ed. Física (Jogos e brincadeiras) por meio da construção de um brinquedo 
artesanal, para permitir discutir com o sujeito brincante a forma que essa 
sociedade se organiza. Assim, esse trabalho objetiva relatar a experiência 
pedagógica e de formação em Ed. Física junto ao processo de construção de 
um brinquedo artesanal crítico construído como um critério de avaliação da 
disciplina de Teorias do Lazer no curso de licenciatura em Educação Física da 
Universidade Estadual de Maringá. Inicialmente, foi necessário fazermos uma 
pesquisa bibliográfica e analisar textos acerca da compreensão do lazer, 
trabalho e tempo livre nos três modos de produção humana: escravismo, 
feudalismo e capitalismo para, então, definir o tema do brinquedo que trata do 
processo de emancipação humana. Logo após, iniciamos o planejamento do 
brinquedo para que pudesse expressar as possibilidades da emancipação 
humana na sociedade atual. A construção efetiva ocorreu pela composição de 
uma caixa de madeira cuja frente contém doze orifícios e potes plásticos. Cada 
pote plástico representa um aspecto fundamental para o funcionamento da 
sociedade como o Estado, o fim do Estado, o trabalho associado, o 
assalariado, egoísmo, solidariedade, propriedade privada, etc. representada 
por figuras coladas próximas aos orifícios. A partir das escolhas do jogador 
pelas figuras e mediante um mecanismo oculto que elaboramos no brinquedo, 
o “nível de emancipação” do sujeito brincante se expressará. Por meio desse 
processo de elaboração, estudos, planejamento, produção tecnológica e 
pedagogização do brincar, os resultados apontaram que a análise crítica da 
realidade pode ser realizada de diversas formas, porém, ao utilizar um 
brinquedo para criticar as mazelas da sociedade capitalista, criam-se 
possibilidades reais de discussão e diálogo sobre as possibilidades 
emancipatórias do sujeito social a fim de buscar a superação desta sociedade, 
além de analisar as formas de lutas sociais pela formação da consciência da 
classe trabalhadora. Finalmente, esse ato educativo, traz contribuições no 
processo de formação em Educação Física e na formação humana. Também, 
como elemento da cultura corporal, aponta possibilidades de reflexão ao 
professor que está sendo formado para além de técnicas de brincadeiras, 
recreação e lazer e, portanto, o brinquedo crítico se torna importante 
ferramenta para instrumentalizar aulas de Educação Física sob a pedagogia 
crítica.  
 
Palavras-chave:Brinquedo artesanal, Educação Física; Emancipação humana.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: LAZER E ESTRANHAMENTO NO SHOPPING  
 

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
Bruno Ferraz Viana 
Brenda Zarelli Gatti 
Alex Raval Bertozzi 

Anderson Gerim Rowiecki 
Isabela Gonçalez Natário 

Vivian Gombi 
Yann Ferreira Rodrigues Souza 

MARXLUTTE - Grupo de estudos e pesquisas marxistas Lúdico, Trabalho e 
Tempo Livre do Depto. Ed. Física da UEM - Universidade Estadual de 

Maringá/PR. 
 
 
RESUMO 
 

O presente relato de experiência trata da análise da observação realizada num 
shopping center, durante o tempo de não trabalho dos frequentadores. Essa 
experiência, com observação, discussão e análise das relações entre lazer, 
trabalho e tempo livre, foi desenvolvida pelo grupo MARXLUTTE na qual 
elegemos categorias de observação e articulamos com a teoria marxista, para 
que seja feita a conciliação entre os estudos do grupo e outros tipos de 
incursões que fortaleçam a formação humana. Nessa experiência, o objeto de 
observação foi o tempo de não trabalho dos sujeitos sociais que frequentavam 
oshopping Avenida Center de Maringá-PR. O ponto de partida se baseou na 
busca dos possíveis motivos que levam as pessoas a procurarem o lazer nesse 
ambiente e na compreensão das relações de produção. Selecionamos, 
previamente, seis categorias a serem identificadas e analisadas na observação 
na qual atentamos para os visitantes/consumidores e para os assalariados do 
shopping, que foram: Conversas/assuntos/temas, Satisfação/prazer, Serviços 
ofertados; Liberdade das coisas/Liberdade humana, Negação da afirmação e 
afirmação da negação; Valor: preço/produto do trabalho humano, Valor de uso: 
utilidade/necessidade e Valor de troca: negação/necessidade; Mercadoria: 
Forma e conteúdo/trabalho social; Relações entre pequena burguesia e 
assalariado. Além dessas categorias elegemos os espaços para observação 
como corredores, lojas de segmentos variados, praça de alimentação, entre 
outros. Após as observações, nos reunirmos no próprio shopping para 
discussão e análise. Sendo que, ficou evidente que as leituras prévias sobre o 
fetichismo foram determinantes para apreensão das relações entre a pequena 
burguesia e os assalariados. Na maioria dos casos analisados os indivíduos 
frequentavam o shopping e se utilizavam das redes de fast-food para satisfazer 
a necessidade de se relacionar e de consumir, trazendo à tona a idéia de que 
só se estabelece as relações com o outro se estiverem nesse ambiente. As 
relações parecem estar cada vez mais distantes entre as pessoas sendo o 
shopping um motivo para que saiamos de nossos lares para conviver com o 
outro e após isso nos afogarmos no nosso próprio individualismo. 
 
Palavras-chave:Lazer, shopping center, estranhamento. 
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TEMPO LIVRE E LAZER DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO CURSO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Profa. Ms. Viviane Kawano Dias 
UNIJALES - Centro Universitário de Jales 

 LEL - Laboratório de Estudos do Lazer – UNESP – Rio Claro/SP 
Profa. Ms. Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro 

Juliana de Paula Figueiredo 
Amanda Mayara do Nascimento 

Profa. Dra. Gisele Maria Schwartz 
LEL - Laboratório de Estudos do Lazer – UNESP – Rio Claro/SP 

 

As atividades do contexto do lazer representam papel importante no usufruto 

consciente e qualitativo do tempo livre, principalmente no âmbito das inúmeras 

possibilidades de vivências dos conteúdos culturais do lazer, a fim de melhorar 

os níveis qualitativos de vida. Diante disso, este estudo, de natureza qualitativa, 

tem como objetivo analisar o tempo livre e o lazer de estudantes universitários, 

bem como o tempo de vivência destinado aos conteúdos culturais do lazer. O 

estudo foi realizado em duas etapas, a primeira relacionada a uma revisão de 

literatura a respeito das temáticas propostas e a segunda, a uma pesquisa 

exploratória, utilizando-se como instrumento um formulário, o qual foi 

preenchido no decorrer de uma semana. A amostra intencional do estudo foi 

formada por 25 estudantes universitários, do segundo ano do curso de 

educação física, de ambos os sexos, do Centro Universitário de Jales/SP. Os 

dados coletados indicam que os sujeitos possuem em média 34,2h por semana 

de tempo livre, sendo que deste, uma média de 19,8h são utilizadas para o 

lazer. Referente ao tempo para a vivência dos conteúdos culturais do lazer, 

esses estudantes gastam em média 8,7h, por semana, com o conteúdo virtual, 

4,7h com o social, 3,9h com o físico-esportivo, 2,4h com o intelectual, 0,3h com 

o artístico, 0,3h com o manual e 0,1h com o turístico. Nota-se que o lazer está 

em evidência no tempo livre dos estudantes, sendo que a maior parte do tempo 

está sendo gasta com a internet, convívio social e prática de atividades físicas. 

A vivência de atividades significativas em todos os âmbitos, inclusive no que se 

refere ao lazer, é um direito de todos. No entanto, faz-se necessário debruçar 

atenção ao conteúdo virtual, como componente do tempo disponível desses 

indivíduos, ressaltando acerca da importância da quantidade de horas 

dedicadas a essa atividade e o bom usufruto das ferramentas tecnológicas, 

buscando sempre um equilíbrio, procurando redimensionar sua participação 

nos diversos aspectos da vida social. Também é importante destacar a 

necessidade de uma educação para o lazer que comece em tenra idade, 

assegurando a perspectiva da valorização do lazer. 

Palavras-chave: Tempo livre; Lazer; Estudantes universitários. 
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TRABALHO E LAZER PARA DONAS DE CASA DE AQUIDABAN, DISTRITO 
DE MARIALVA-PR 

 
Matheus Moraes Croce 

Juliana Furio Silva 
Vanessa Drieli Seron 

Me. Rogério Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 
 

RESUMO 
 
Desde o início o homem necessitou do trabalho como forma de sobrevivência o 
que antes era considerado tarefa humilhante, sinal de miséria, após a 
revolução industrial passa a ter um novo sentido, significando razão da 
existência humana, fonte de riqueza e dignidade, porém não deixou de ter 
caráter exploratório. Com as transformações nas sociedades, valores e novos 
conceitos foram incorporados ao trabalho e lazer. Com o capitalismo o mundo 
se torna mais competitivo e o trabalho ocupa praticamente todo o nosso tempo. 
O tempo é voltado para o trabalho. Assim o trabalho ocupa o tempo de lazer, 
sendo este apenas uma forma de recuperação para a volta do trabalho um 
interfere no outro, o lazer passa a ser programado e preenchido. O presente 
trabalho teve com objetivo investigar as relações entre o trabalho domiciliar, a 
lógica do trabalho assalariado capitalista e o lazer para as donas de casa de 
Aquidaban, distrito de Marialva/PR.A pesquisa utilizada foi a pesquisa 
qualitativa, visto que os dados foram para qualificar os indivíduos, permitindo 
descrição mais detalhada do grupo investigado.Os sujeitos foram selecionados, 
aleatoriamente,  sendo oito donas de casa que por meio de um roteiro de  
entrevista semi-estruturada embasada nas categorias centrais trabalho e 
lazer/tempo livre fomos a campo, visando compreender o conjunto de 
entendimentos e sentidos compartilhados. Todas as entrevistas foram 
gravadas, para que se obtivesse uma fidedignidade dos dados coletados.As 
falas foram analisadas considerando todo conteúdo e construções ideológicas 
presentes nas entrevistas.Durante a entrevista apareceram frases bem 
marcantes relacionadas ao trabalho e tempo livre/lazer, em algumas usaram 
palavras característica de alienação e conformismo. Afirmaram que não tinham 
tempo livre, devido a sua família e suas atividades domesticas.As donas de 
casa do distrito de Aquidaban associam seu tempo livre ao descanso, e lazer 
mercadoria, ou seja, consumismo, e que seu tempo para isso é muito curto, 
pois seus afazeres tomam todo o tempo, e que ainda muitas vezes procuram 
agradar seus filhos deixando suas vontades em último plano. 
 
Palavras-chave: Trabalho, Lazer/Tempo Livre, Donas de casa. 
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UM OLHAR PARA A BRINQUEDOTECA DO HOSPITAL SANTA ROSA NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA. 

 

Marinalda Cabral Barreto 

Rosileni da Silva de Souza 

Profª Esp. Evelin de Oliveira Lôbo Souza 

UEPA – Universidade do Estado do Pará 

 
É de extrema relevância pontuar que as atividades lúdicas permitem que ocorra 
a interação social e ativam o desenvolvimento infantil. No caso da 
brinquedoteca, ela é um espaço lúdico, onde são expostos brinquedos, jogos 
diversos e materiais diversificados que chamam atenção das crianças. O 
sentido social e pedagógico envolvendo a mediação educativa no ato de 
brincar, jogar, pular, dançar, correr espontaneamente impulsiona a criança a 
vivenciar universos lúdicos e ao mesmo tempo, descobertas sobre o mundo 
que ela está inserida. O presente trabalho surgiu a partir de estudos e debates 
no meio acadêmico e também pela carência de fontes de pesquisa que a 
biblioteca da Universidade do Estado do Pará/Moju (UEPA), apresenta 
referente a esta temática. O Objetivo de escrevê-lo foi analisar as contribuições 
da brinquedoteca do Hospital Santa Rosa no processo de recuperação das 
crianças enfermas, com as seguintes questões norteadoras:O que é o espaço 
de brinquedoteca? E o de uma hospitalar? Que contribuições ocorrem 
nabrinquedoteca do Hospital Santa Rosa para a recuperação das crianças 
enfermas? O problema em questão é:como contribuir para a recuperação de 
crianças enfermas da brinquedoteca do hospital Santa Rosa?Tais 
questionamentos foram suporte na organização do trabalho, o qual foi 
elaborado tendo como caminho metodológico a pesquisa de campo de caráter 
exploratório numa abordagem qualitativa, enfoque fenomenológico, método 
interpretativo, técnica e coletas de dados – observação participante, 
questionário, fotos, análise de discurso. Após análise o resultado aponta que a 
brinquedoteca é um espaço lúdico que permite a interação, socialização e o 
desenvolvimento das habilidades e competências infantis. No caso do Hospital 
Santa Rosa suas contribuições são: terapêutica e de recreação livre; existe a 
necessidade de pessoas capacitadas para mediar às atividades lúdicas, haja 
vista, que apenas uma monitora acompanha os pais e responsáveis das 
crianças; não são desenvolvidas nenhuma atividade lúdica de caráter educativo 
e socializador o que fragiliza a qualidade organizacional da referida 
brinquedoteca, e assim, vem interferindo no desenvolvimento das crianças 
internadas nesse espaço. Sugestão: contratar profissionais da área de 
recreação hospitalar, de educação física e áreas afins. 
 
Palavras Chave:Brinquedoteca; Hospital; Crianças. 
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PRODUÇÃO MATERIAL 

BRINQUEDO 
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A TV É DO ESTADO QUE VAI TE DOMINAR! 

 

 Franciele Alves Coelho Amancio 
Leticia Garcia 

UEM- Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO 

Infelizmente devido a precarização do trabalho e a amplitude da jornada de 

trabalho as pessoas não conseguem ter condições objetivas e matérias para 

direcionar melhor seu tempo de lazer e tempo livre, esclareço que atualmente 

com uma jornada de trabalho extensa não existe nem a possibilidade de 

acontecer o lazer e o tempo livre. Então enclausurados numa realidade 

simbólica o trabalhador se ilude através de um aparelho ideológico do Estado – 

a Mídia. Único instrumento que lhes trás uma fuga da realidade ao mesmo 

tempo que embute ideologias burguesas, fazendo este trabalhador  perder sua 

identidade de classe trabalhadora, permanecendo ordeiro e submisso ao 

estado.  Então diante de uma televisão o trabalhador deveria aprender a estar 

atento a todo tipo de programação e a intenção de cada um, com um controle 

em mãos fazendo escolhas, filtrando informações e ir atrás de conhecimento 

verdadeiro que não se encontra numa televisão. Assista, conheça, escolha e se 

veja como está. Faz se necessário criações que desvelem a realidade do 

mundo capitalista no qual o trabalhador tenha acesso e comece acordar para a 

busca da sua emancipação. 

Nome cientifico: Brinquedo Artesanal Aparelhos ideológicos do Estado-

conformismo e resistência- MIDIA.Regra: Assista a televisão aleatoriamente 

escolherá um programa que esta na tv, o professor verá qual é o programa e 

dirá qual dos três controles deverá puxar, o objetivo é puxar o controle certo 

que faz o boneco saltar para fora, dentro de uns 50 minutos o educando deverá 

derrubar o Maximo de vezes possível. 

Referência:  

ALTHUSSER,Louis,Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Editora 

presença. Lisboa, Portugal; 1970. 

Palavras-chave: Mídia, trabalhador, identidade. 
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BRINQUEDO ARTESANAL E A EXTRAÇÃO DA MAIS VALIA DURANTE A 
JORNADA DE TRABALHO: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS CRÍTICAS 

 

Suelen Vicente Vieira 
José Henrique Dias de Morais 

Prof.Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

Este estudo busca apresentar e analisar um brinquedo artesanal temático por 

meio de uma pedagogia crítica que se posiciona contra a lógica do capital. 

Entendemos que o brinquedo exerce influência na vida da criança e, além 

disso, por meio da expressão da brincadeira a criança expressa o real. O 

brinquedo artesanal intitulado popularmente de „roubo do tempo‟ tem como 

objetivo suscitar a discussão sobre os conceitos de mais-valia e sua extração 

durante a jornada de trabalho.Após o processo de estudo e análise do tema, 

iniciou-se o processo de construção do brinquedo, pautado na compreensão de 

que na sociedade capitalista em que vivemos, o objetivo do proprietário dos 

meios de produção (capitalistas) é o lucro. Este é obtido a partir da compra da 

força de trabalho do trabalhador para, então, o capitalista se apropriar de tudo 

o que é produzido pelas mãos do trabalhador e, assim, materializa-se a 

produção de mais-valia. Nesse sentido, percebe-se uma desigualdade entre os 

indivíduos da sociedade, pois uma minoria explorará uma maioria para obter a 

mais-valia que é produzida, principalmente durante intensificação da jornada de 

trabalho. Assim, o brinquedo em questão, analisou essa contradição da 

sociedade e possibilitou discussões com o sujeito brincante, por meio de 

perguntas feitas e tomadas de decisão no ato do brincar. Além disso, com essa 

produção e mediação educativa, se amplia as possibilidades pedagógicas da 

Educação Física, por intermédio de um brinquedo artesanal temático crítico.  

Palavras-chave: Brinquedo Artesanal; Jornada de Trabalho; Mais-Valia. 

E-mail 
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BRINQUEDO ARTESANAL: AS RELAÇÕES VELADAS DA MAIS VALIA 
 

Anderson Gerim Rowiecki 
Marcelo Filite 

Prof. Ms. Rogério Massarotto de Oliveira 
Grupo de estudos e pesquisas marxistas lúdico, trabalho e tempo livre da UEM 

– Universidade Estadual de Maringá 
 
 

RESUMO 
 

No capitalismo e a consequente divisão entre os proprietários dos meios de 
produção e os não-proprietários, o homem passou a explorar o próprio homem 
de uma forma nunca antes vista, uma forma velada de exploração, em que o 
capitalista extrai um excedente do trabalhador durante o ato de seu trabalho, a 
chamadamais valia. A mais valia se configura como o excedente produzido 
pelo vendedor da força de trabalho que é extraído pelo proprietário dos meios 
de produção no ato da produção de mercadorias. Apenas o indivíduo que 
vende a sua força de trabalho é capaz de gerar mais valia, o capital constante 
que o capitalista possui não pode realizar o mesmo, por isso, o capitalista 
precisa da força de trabalho para produzir mercadorias, e não apenas a 
maquinaria. O brinquedo tratará apenas da mais valia absoluta, que gira em 
torno apenas da duração da jornada de trabalho,ou seja, conserva-se a mesma 
duração do tempo de trabalho necessário e se acresce o tempo de trabalho 
excedente. E hoje o tempo exerce um tipo de coerção sobre o indivíduo que 
não existia até a Era Moderna, servindo para discipliná-lo impondo à classe 
trabalhadora a noção de “tempo útil”, fazendo com que o trabalhador 
incorporasse valores para a manutenção do capitalismo como autodisciplina, 
autocontrole, etc. Portanto, desde o advento do capitalismo o homem se torna 
refém desse modo de produção, que passa a condicioná-lo ao ritmo que deseja 
para satisfazer suas necessidades. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, o 
processo de trabalho tornou-se fragmentado, o que no feudalismo um artesão 
tinha consciência de todos os passos da produção de um determinado objeto, 
com as novas formas de organização do trabalho (taylorismo, fordismo e 
toyotismo), o vendedor da força de trabalho tem apenas consciência de parte 
da produção de uma determinada mercadoria. Neste caso então, se faz 
necessário essa intervenção com o brinquedo a partir do tema da mais valia, 
pois este se faz presente desde quando a burguesia assumiu o poder diante 
dos trabalhadores velando assim as novas relações de produção impostas 
desde o feudalismo. 
 
Palavras-chave: Mais valia absoluta, capitalismo, brinquedo. 
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BRINQUEDO ARTESAL: CAMINHO DA SUPERAÇÃO 

Bruna Solera 
Ana Beatriz Pacífico 

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

RESUMO 

O presente estudo buscou analisar o brinquedo como possibilidade educativa 
contra hegemônica para compreender e superar as condições precárias e 
exploratórias do trabalho assalariado/alienado no modo de produção 
capitalista. Como metodologia, após leituras, discussões e análises da teoria 
marxista, foram elaboradas estratégias para a produção de um brinquedo 
artesanal que pudesse apontar as condições reais que a classe trabalhadora 
se defronta para sobreviver. O brinquedo é um objeto que pode possibilitar 
ludicidade e ao relacioná-lo com o caráter da educação sustentada por teorias 
pedagógicas críticas, é que construímos as regras conforme o tema escolhido. 
Como resultado desse processo, obtemos um brinquedo que contém um 
labirintocujo sujeito brincante deve conduzir uma bolinha com velcro. Ao passar 
por buracos no labirinto, deve optar por um deles que estão relacionadas a 
situações de conformismo e resistência perante as condições de trabalho. O 
conformismo consiste na aceitação do que é imposto no âmbito do trabalho e 
da luta de classes invisibilizada entre burguesia e proletariado. A resistência 
está relacionada com a capacidade de negar, de resistir frente a tais condições. 
O elemento surpresa do brinquedo está contido no final do mesmo, quando o 
sujeito brincante terá a possiblidade de soltar ou manter preso um boneco na 
lateral do brinquedo conforme as escolhas que fez durante o labirinto. Com 
essa produção intelectual e técnica, concluímos que a área da Educação 
Física, por meio dos brinquedos, tem possibilidades reais de confrontar a lógica 
dominante e propiciar compreensões acerca da realidade social, por meio da 
mediação com crianças, jovens e adultos trabalhadores que se deparam, 
constantemente, com o processo de naturalização das condições de trabalho 
assalariado, assim como, das tentativas incessantes de desmobilização 
trabalhista por parte da classe patronal.  
 
Palavras-chave: Brinquedo; Conformismo; Resistência. 
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BRINQUEDO ARTESANAL E CONTRIBUIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO 

EQUILIBRADA 

 

Isabela Gouveia Marques 
Lorena Caléffi Gonçalves 

Emanuella Pereira Camacho 
GEL – Grupo de Estudos do Lazer da UEM – Universidade Estadual de 

Maringá 
 

RESUMO 

A boneca possui o nome popular de Gulosinha. O objetivo do brinquedo é 

levantar discussão sobre alimentação adequada e invasão dos fast foods. A 

modernização, industrialização e o modo de vida capitalista proporcionam uma 

extensa jornada de trabalho fazendo com que o trabalhador não tenha tempo 

para suas necessidades básicas, agora consideradas luxo, como descansar, 

praticar atividades lúdicas e esportivas e até mesmo organizar-se para ter uma 

boa alimentação. Ocorreu uma grande mudança na dieta dos indivíduos da 

sociedade atual em que os fast foods e os alimentos industrializados então se 

sobressaindo em relação aos alimentos naturais e saudáveis, e isso se reflete 

na alimentação das crianças. A ingestão desse tipo de alimento pode trazer 

alterações relacionadas à saúde como alimentos pobres em nutrientes e ricos 

em gorduras e sódio, doenças relacionadas à obesidade como diabetes tipo II,  

pressão arterial elevada, doenças ósseas, psicossomáticas, entre outras. O 

sobrepeso atinge mais de 30% das crianças entre 5 e 9 anos de idade, cerca 

de 20% da população entre 10 e 19 anos e nada menos que 48% das mulheres 

e 50,1% dos homens acima de 20 anos. Pode-se dizer que essa invasão pode 

juntamente aos outros efeitos desenvolver um instinto consumista sem limites, 

onde mesmo sem precisar do produto o indivíduo irá desejá-lo. Com as regras 

do brinquedo e as intervenções do educador, devem ser criados momentos em 

que a criança passa a refletir sobre sua ingestão alimentar, e discutir valores. 

Tamanho do brinquedo: Boneca acoplada em uma placa de madeira 1m x 

60cm, 1 caixa contendo 10 bolas verdes pequenas e 10 bolas vermelhas 

grandes, ano de produção: 2011. 

Palavras-chave: Brinquedo; Alimentação equilibrada; Fast foods. 
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BRIQUEDO ARTESANAL: FUNDAMENTOS DA EXTRAÇÃO DE MAIS 

VALIA 

Profa. Ms. Paula Marçal Natali 
Charles Bronne da Silva de Araujo e Souza 

Bruno Ferraz Viana 
Jessica Matsubara 

Fabio Bornia 
Nayana Menocci 

EDUFESC/ESTE – Grupo de estudos Educação, Educação Física e Marxismo 
da UEM - Universidade Estadual de Maringá 

Marxlutte - Grupo de estudos e pesquisas marxistas Lúdico, Trabalho e Tempo 
Livre da UEM - Universidade Estadual de Maringá 

UEM - Universidade Estadual de Maringá - Maringá PR 
 

RESUMO 

Durante a disciplina de Teorias do lazer, ofertada pelo Departamento de 

Educação Física da UEM, temos a possibilidade de construir um brinquedo 

pedagógico para intervirmos na comunidade, abordando a categoria trabalho e 

temáticas relacionadas, bem como, outras categorias e temáticas dentro do 

pensamento marxista. Destarte, nos propomos a confeccionar um brinquedo 

que abordasse as categorias trabalho e mais-valia. Assim sendo o brinquedo 

tem como objetivo mostrar como ocorre o processo de extração da mais-valia, 

no qual, segundo Marx (1985) uma das classes sociais, a burguesa, detém a 

propriedade privada dos meios de produção e explora a força de trabalho da 

classe proletária, destituída desses meios. O proletário trabalha em troca de 

um salário, atuando no processo de trabalho de produção de mercadorias, este 

salário que representa o necessário para sua reprodução (seu valor) (MARX, 

1985). Porém, produz além do necessário para sua reprodução, ficando este 

excedente para o capitalista. Esta diferença entre o valor pago ao proletário e 

ao valor produzido pelo mesmo que o capitalista se apodera chamamos de 

mais-valia. Para expor tal dinâmica de nossa sociedade, o mediador irá dar 

aobrincante 12 bolas de gude. Ela irá girar a manivela que aciona a esteira ao 

mesmo tempo em que coloca as bolas de gude na esteira através dos buracos 

para isso.As bolas de gude ao final da esteira irão cair em um dos 5 orifícios e 

irão ou para a gaveta do patrão(que possui mais canos direcionando as 

bolinhas), que representará seu lucro; ou do trabalhador, que representará seu 

salário.Portanto este brinquedo busca esclarecer como ocorre o processo de 

extração de mais-valia na sociedade capitalista, diante da precariedade do 

trabalho, de forma a demonstrar ao sujeito brincante, durante a intervenção 

com o brinquedode que maneira esse processo se sucede em uma fábrica, 

simulando com seu mecanismo a expropriação do que é produzido. 

Palavras-chave: Brinquedo, Mais-Valia, Trabalho. 
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BRINQUEDO ARTESANAL: MONTE “SEU” PERFIL 

 

Cláudia Alexandre Uema 
Ana Maria Bento Balbinot 

Prof. Ms Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá/PR 

 

RESUMO 

 

Este estudo consistiu na produção de um brinquedo artesanal durante o 

processo de formação em lazer no curso de licenciatura em Ed. Física da UEM 

e foi desenvolvido com o apoio do laboratório de ensino e pesquisa do lúdico e 

tempo livre do DEF/UEM. Tem por objetivo principal, provocar reflexões sobre 

a lógica do modo de produção capitalista no que se refere à intensificação da 

jornada de trabalho e ao processo de exploração efetuada pelo comprador da 

força de trabalho humana. Por intermédio desse objetivo central, o brinquedo 

também busca estimular reflexões sobre o processo de formação da 

consciência de classe, explicitada pelo grau de conformismo e de resistência 

existente na classe trabalhadora. A metodologia consistiu em estudos 

introdutórios sob perspectiva marxista para, depois, elaborar o projeto de 

brinquedo. Depois, houve o processo de escolha do tema e a articulação do 

mesmo com as regras criadas que enfatizam o processo intenso e exploratório 

do trabalho assalariado/alienado. Surge, então, a aceleração do tempo que 

invade a vida do trabalhador a fim de se produzir mais em menor tempo tanto 

no âmbito do trabalho como fora dele, no tempo livre ou nas obrigações 

informais. Finalmente, ao analisarmos esses temas no âmbito do brinquedo 

produzido, concluímos que o mesmo provoca o sujeito brincante durante o seu 

usufruto, pois possibilita relacionar a realidade social e, assim, estimula a 

compreensão, ainda empírica, do grau de sua consciência de classe.  

 

Palavras-chave: Brinquedo. Conformismo e resistência. Trabalho. 
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BRINQUEDO ARTESANAL: O BURACO DA ILUSÃO 
 

Matheus Moraes Croce 
Gabriel Fernando Esteves Cardia 

Me. Rogério Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 
 
RESUMO 

 
Mais-valia termo empregado por Karl Marx que tem como a base de todo o 
lucro do sistema capitalista, diferenciando o valor o que foi produzido e os 
meios de produção, com o que se considera como o valor do trabalho do 
operário. Onde o aumento da mais-valia só é possível graças a dois processos 
fundamentais: o prolongamento da jornada de trabalho (mais-valia absoluta) e 
a redução do tempo de trabalho necessário (mais-valia relativa).O brinquedo 
tem como objetivo questionar o entendimento dos jogadores sobre a 
manipulação do sistema capitalista, focando o tema: Mais valia explicado por 
Karl Marx.Com base no método materialista histórico edialético, que 
fundamentou toda a questão teórico-metodológico do trabalho, construímos 
umbrinquedo artesanal de cunho revolucionário, consolidando o conteúdo 
jogos e brincadeiras,pertencente à área da Educação Física, como um meio 
para possibilitar aos sujeitos brincantesreflexões sobre o tema. Inicialmente, 
fizemos o aprofundamento teórico das questões presentes notema do 
brinquedo e iniciamos o processo de construção artesanal com base nos 
aspectos originalidade, criatividade, beleza, adaptabilidade, segurança e 
motivação. Após a construção do brinquedo, foram feitas as mediações com os 
sujeitos para a formulação de questionamentos e análise sobre o trabalho. Os 
matérias utilizados foram 1/3 de prancha de madeira (madeirite), giz, serra tico-
tico, martelo, dez pregos, cola kpo, furadeira, arame, placa de ferro, dez bolas 
de tênis de mesa, tinta, massa plástica, lixa 030, meio metro de papel contact, 
uma folha de sulfite amarela e um pote de batata frita. 
 
Palavras-chave: Mais-valia; Trabalho; Brinquedo 
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BRINQUEDO ARTESANAL COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE LUTA 

DE CLASSES 

Priscila Regina Sanches Ferreira Biff 
Ramon Silveira Ruzzon 

Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

No sistema capitalista a relação antagônica entre proletário e burguesia é 

fortemente marcada pelo lugar que elas ocupam no processo de produção de 

mercadorias e da vida social. Dessa forma, o proletariado é o responsável pela 

produção do capital, enquanto a burguesia, apenas, apropria-se do que foi 

produzido pela força de trabalho da outra classe. Assim, evidencia-se a divisão 

da sociedade capitalista em duas classes sociais antagônicas, imbricadas e, 

portanto, contraditórias. Desde meados de 1848, o modo de produção 

capitalista, por meio da ideologia burguesa (teoria política liberal e neoliberal) 

introduzir na vida social da classe trabalhadora seus valores e sua lógica para 

a produção da vida humana, mas que é calcada em pressupostos e interesses 

de uma única classe social, a detentora dos meios de 

produção.Contraditoriamente, esta classe é, infinitas vezes, menor em 

quantidade, cujos pressupostos reais são pautados na exploração, contradição 

e injustiça, embora o elemento que garante sua hegemonização se afirma 

igualitária, justa e fraterna a todos, conforme diz a Constituição federal. 

Portanto, diante da constatação que a lógicasocietal imposta é nociva a maior 

parte da sociedade (classe trabalhadora), produzimos um brinquedo artesanal 

que tratasse tais temas e categorias com o objetivo de provocar discussões e 

desvelar, para a classe trabalhadora, a realidade socialem que sobrevive. Além 

disso, almejou-se possibilitar, por meio do brincar e do brinquedo, a reflexão 

sobre o processo de alienação e reificação que estão submetidos no cotidiano. 

Os autores que fundamentaram essa produção do conhecimento foram o 

Sérgio Lessa, George Luckács e Karl Marx, além de autores que investigam o 

brinquedo e o brincar como Paulo de Salles Oliveira, Maurício Roberto da Silva 

e Rogerio Massarotto de Oliveira. O brinquedo compreende uma caixa de 

madeira, que incita no sujeito brincante a fazer escolhas que promovam 

consequências. Tais ações é que permitem a reflexão sobre os temas 

abordados. Concluímos que o brinquedo atende o objetivo, pois estimula e 

provoca discussões sobre a realidade social à medida que o sujeito brincante 

expressa suas experiências de vida conforme brinca. 

Palavras-chave:Brinquedo artesanal; Luta de classes; Consciência de classe. 
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BRINQUEDO DE PRAÇA: GÊNERO, FAMÍLIA E DIVERSIDADE SEXUAL 

NUMA PAREDE DE ESCALADA. 

 

Isabelle Niviane Tomazi Amorim 
Arieli Quarezemin Cartoni 

Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 
Prof. Ms. Rogerio Massarotto de Oliveira 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO 

Com os avanços dos centros urbanos os possíveis lugares onde poderiam ser 

implantados lugares de lazer público, hoje na sociedade vêem-se a tomada 

destes para a implantação de lugares que elevam o consumismo. A 

reestruturação produtiva do capital e as mudanças da sociedade é que 

determinam quem pode usufruir desse lazer. Por muitos motivos, 

principalmente estes avanços, levantamos a hipótese destes serem os maiores 

vilões na desunião da família nos seus momentos de lazer. A formação de uma 

família começa quando dois indivíduos resolvem se unir em matrimonio para 

exercício moral e sustento recíproco. A relação social capitalista impõem 

padrões para que o controle da sociedade seja melhor administrada. Desta 

forma, o padrão de normalidade, sobre sexualidade, é o principio 

heterossexual. Então, a heterossexualidade não é entendida como opção de 

escolha e a homossexualidade sim. A diversidade sexual não tem muito foco 

de discussão dentro das escolas de ensinos primários, médios e superior, 

portanto o objetivo do brinquedo é proporcionar aos sujeitos brincantes o 

contato com a escalada estilo boulder e possibilitar a discussão sobre uma 

compreensão mais crítica entre a relação social capitalista e o casamento 

homoafetivo. A escalada estilo Boulder é a escalada praticada de forma 

horizontal de pequenos blocos de pedra naturais ou artificiais, onde o uso de 

equipamentos de proteção dão lugar  a pequenos colchões e a segurança de 

corpo. O protótipo é de uma parede de escalada artificial formado de 5 placas 

de madeira de 2 metros de comprimento por 2 de altura, pilares de concreto 

com fendas para o encaixe das madeiras e agarras de madeiras pintadas de 5 

cores diferentes formando vias. O brinquedo contém bonecos, representações 

de profissões e um cinto para a formação da família. O brincante escolherá 

qual via irá seguir até o final da escalada, antes de começar a brincar, então 

após a escolha da via será dado ao brincante um cinto. O mesmo deverá 

prosseguir pela via escolhida, pegar os bonecos e as profissões que estarão no 

percurso e colar no cinto que recebeu. Ao término da travessia o brincante terá 

formado uma família, pelo que foi colado no cinto, podendo ser com um casal 

homossexual, então o educador deve fazer questões que estimulem a uma 

discussão sobre o tema. 

Palavras-chave: Gênero; Lazer; Diversidade Sexual. 
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BRINQUEDO: PESCARIA DA SAÚDE 

 

Hévila Maria Hidalgo 
                                                                              Tainara Carolina Pressinatte 

MS. PAULA MARÇAL NATALI 
                                                        UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo problematizar com as crianças de que a soma 

de uma boa alimentação e prática de atividade física pode proporcionar uma 

vida saudável. Pode-se perceber que a obesidade ocorre na infância, e este 

quadro não é impulsionado apenas pela má alimentação, mas também pelo 

estilo de vida ruim que vem tomando conta, ou seja, um grande consumo de 

comidas altamente calóricas juntamente com o sedentarismo (LAMOUNIER, 

M.). Uma boa alimentação, atividades físicas, lazer e hábitos de higiene, além 

de serem ótimos fatores para um crescimento saudável da criança, também 

evitam doenças, como o colesterol aumentado, hipertensão arterial, e o 

diabetes. Desta forma, o brinquedo “Pescaria da Saúde” tem a função de 

evidenciar junto as crianças que irão brincar estes problemas, advindos da 

sociedade moderna, mostrando através dos bonecos, que serão “pescados”, 

consumir comidas saudáveis, praticar exercícios físicos e ter boa higiene darão 

pontos positivos no jogo, ou seja, cada boneco possuirá uma pontuação e 

conforme forem capturados marcarão seus pontos, sejam ele positivos ou 

negativos, assim como na saúde de cada um. Desta forma, as crianças 

poderão aprender brincando os elementos da sociedade atual que podem 

prejudicar os aspectos da saúde. 

 
Palavras-chave: Infância; BRINQUEDO, Saúde; 
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CAPACITANDO AO CAMINHO DA REVOLUÇÃO 

 

Guilherme Alexandre BoreanBorghi 
Vinícius Calazans da Rosa 

UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
 

Esse brinquedo consiste de um tubo com várias varetas atravessando-o. No 
interior do tubo há uma mola presa por essas varetas que o sujeito brincante 
deverá ir retirando para tentar liberar a mola que expulsará de dentro do tubo, 
várias bolinhas de madeira com o propósito de formar a palavra REVOLUÇÃO. 
Para retirar as varetas, o sujeito brincante deverá responder três questões que 
indicarão o conformismo ou a resistência do mesmo conforme as respostas. 
Estas lhe darão o direito de retirar as varetas do conformismo ou da 
resistência, até terminar as questões ou liberar a mola, jogando as bolinhas 
para cima. 

 Questões: 

1 – Qual figura é mais adequada para se aproximar do processo de 
emancipação humana? 

a- (revolucionária) 
b- (conformista) 

2 – Qual ação você prefere tomar no trabalho, perante um movimento 
dos trabalhadores de reduzir a jornada de trabalho sem redução de 
salário? 

a- Acha que não vai dar certo e continua a esperar um aumento de 
salário, que devagar, chega. (conformista) 

b- Busca se juntar aos trabalhadores que querem reduzir a jornada de 

trabalho, mesmo que isso te traga opressão moral ou ameaça de 

demissão dos gerentes e patrões. (revolucionária) 

3 – Qual o melhor aspecto que o Estado apresenta? 

a- A democracia que temos nas eleições (conformista) 

b- A característica de manter a burguesia no poder e os trabalhadores 

como classe dominada (revolucionária) 

Palavras-chave: revolução, lazer, alienação 
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JOGOS AFRICANOS MATEMÁTICO 
 

Maria Lucia Takasse 
Prof. Dr. Giuliano Gomes de Assis Pimentel 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 
RESUMO 

 
O povo brasileiro, abriga distintas etnias decorrente de imigrações em diversos 
períodos da história, desta forma, promove-se o contato com a diversidade 
cultural, e estas, devem ser retratadas no âmbito escolar.  A convivencia com 
essas diversidades culturais, promovem entre os educadores uma discussão 
de como diversificar as maneiras de ensino e aprendizagem afim de adaptar as 
particularidades próprias de cada educando, oportunizando assim, o 
aprendizado, valorizando e respeitando as diferenças de cada indivíduo. Visto 
que os conteúdos pertinentes a essa tematica em alguns casos apresentam-se 
desconctados, fazendo com que esse tipo de informação torne-se escasso aos 
alunos, em determinadas situações trabalha-se o conteúdo extracurricular 
apenas em datas comemorativas a exemplo das festas juninas, dia do índio, 
consciência negra. É neste interim que buscamos nos jogos Afro-brasileiro 
resplados para oportunizar os educandos vivências práticas da cultura Afro, 
optamos pelos jogos Shisima, Mancala e Dara que apresentam características 
Afro-brasileira, fazendo uso do raciocinio lógico matemático, estimulando o 
jogador a elaborar estratégias de jogo, além de contextualizar e promover a 
valorização cultural desta etnia. Os jogos mencionados neste estudo joga-se 
em duplas, todos estes são encontrados na maioria dos paises Africanos, por 
isso apresentam a história de cada região. O jogo Shisima é  um jogo de 
tabuleiro cujo objetivo é movimentar as peças de modo a alcançar a outra 
extremidade com mais agilidade. O jogo Mancala também conhecido como 
jogo da semeadura, apresenta regras variadas, o que o difere dos demais 
jogos é que este é familiar, pois mantém-se a tradição de geração à geração. O 
jogo Dara por sua vez, apresenta-se em tabuleiro, onde o objetivo do jogo esta 
em alinhar as peças em trios e capturar a peça do adversário, as regras deste 
jogo é invariável, permitindo que o jogador apenas capture a peça do 
adversário ao formar um trio. A utilização dos jogos propostos, levantam 
reflexões acerca da problematica dos conteúdos a serem trabalhados no 
âmbito escolar no que se refere ao estudo etnico racial, por outro lado, 
possibilita ao educador um trabalho multidisciplinar através de vivências 
lúdicas, estimulando o desejo dos educandos ao conhecimento do 
desconhecido. Dessa forma conclui-se que a utilização dos jogos Afro-
brasileiro no contexto escolar é de grande valia, pois este, permite um trabalho 
multidisciplinar. 
 
Palavras-chave: jogos, Afro-brasileiro, educação. 
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LAZER E GINÁSTICA RÍTMICA: O ESTILETE DE ANTENA COMO 
MATERIAL ALTERNATIVO PARA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL „FITA‟ 

 

Murilo Pereira da Rosa 
Heloiana Karoliny Campos Faro 

Profª Ms. Carmem Lilia da Cunha Faro 
UEPA - Universidade do Estado do Pará 

 
 

RESUMO 
 
Sabe-se que as práticas de Lazer estão diretamente relacionadas à educação, 
como afirmado por Nelson Carvalho Marcellino, que estabelece a relação da 
educação pelo lazer – tratando o lazer como veículo de que proporcionará 
criticidade e emancipação social – e a educação para o lazer – tendo a 
educação como meio de preparação para o sujeito defender-se da 
massificação e alienação dos meios de lazer. Nesse sentido, a Educação 
Física tendo o Lazer como área de intervenção e também sendo parte da 
educação, traz consigo os seus conteúdos como possibilidade instrumento 
para a promoção do Lazer. Apresentamos então a Ginástica, mais 
especificamente a Ginástica Rítmica (GR) como conteúdo passível de ser 
inserido nos espaços de Lazer. A GR tem se constituído como uma modalidade 
elitizada por apresentar alto custo de manutenção com relação aos aparelhos 
usados pelas ginastas (arco, corda, fita, maças e bola). Muitas vezes essa tem 
sido a justificativa dada por professores para a negligência desse conteúdo no 
âmbito da Educação Física Escolar escola ou em qualquer outra área a 
intervenção da Educação Física. Assim, traremos uma proposta de material 
alternativo, de fácil confecção para ser utilizada no ensino do manuseio do 
aparelho Fita, que é o estilete, uma de partes constituintes do aparelho. 
Materiais: Parte de antena de TV feita de alumínio, medindo 40 cm de 
comprimento por 5 mm de diâmetro; Mosquetão e argola para chaveiro. Um 
estilete profissional usado em competições oficiais da custa em média R$ 
50,00 enquanto que a soma dos materiais utilizados na confecção desse 
material tem um custo inferior a R$ 5,00.  
 
Palavra-chave: Ginástica rítmica; lazer; educação. 
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BRINQUEDO DE MIRITI: DA TRADIÇÃO INDÍGENA À EXPRESSÃO DA 

CULTURA POPULAR AMAZÔNIDA EM BELÉM DO PARÁ. 

Jéssyca Lisboa Pereira 
Profª Drª Patrícia de Araújo 

UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 
 

RESUMO 
 

Os brinquedos de miriti são uma forma de expressão da vida e do cotidiano do 
universo ribeirinho da região Amazônica. Animais, meios de transportes, 
atividades regionais, objetos domésticos, e novos elementos como peças 
decorativas, tudo isto está representado na arte do miriti. Acreditando no lazer 
enquanto dimensão cultural e patrimônio material, objetivando apresentar o 
brinquedo de miriti como uma opção de conhecimento e apropriação histórica 
da expressão da cultura popular e possibilidade acesso onde destacamos a 
importância em se trabalhar com os brinquedos de Miriti na escola, visandoo 
resgate cultural através da construção dos brinquedos, como fomentar a práxis 
dos conteúdos culturais na educação como opção de exercício de lazer cultural 
e não apenas de forma eventual como muito acontece, mas de forma 
sistemática, concreta; não deixando que se perca a tradição enquanto 
elemento histórico e cultural presente no cotidiano das pessoas. Visandono 
primeiro momento a educação e formação por meio de oficinas que colaboram 
para maiorpromoção do artesanato, o segundo momento propõe a construção 
do brinquedo de miriti, onde dos braços da palmeira, seextrai a bucha - fibra 
vegetal conhecida como isopor da Amazônia –no terceiro momento são 
retirados por meio de cortes na palmeira do miriti, ou seja, do braço da folha do 
miritizeiro criamos os brinquedos e realizamos a pintura com traços indígenas 
marajoaras da Amazônia. Neste sentido, de forma interdisciplinar realizamos 
produção dos brinquedos de miriti, como é conhecido, confeccionando 
brinquedos (barcos, cobras, dominó, peixes) como parte do seu cotidiano, com 
a vivência proporcionando a inspiração para outros brinquedos explorando a 
vasta fauna e flora amazônica. 
 
Palavras – Chave: Brinquedo de Miriti, Lazer, Cultura Popular 
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PRATICANDO O BRINQUEDO TIBUM COM AS CRIANÇAS DO PROJETO 
BRINCADEIRAS COM MENINOS E MENINAS DE/E NA RUA 

 

Carolina Rossato Volpini  
Taluanna Telles Mathias Ferreira  

Orientadora - Ms. Paula Marçal Natali  
UEM - Universidade Estadual de Maringá  

 
O presente trabalho apresenta o brinquedo “Tibum”, este brinquedo foi criado 
para atender algumas expectativas e desejos, identificados pelos educadores, 
das crianças que participam do Projeto “Brincadeiras com Meninos e Meninas 
de e na Rua”. Trata-se de um projeto de extensão da universidade Estadual de 
Maringá - UEM de caráter multidisciplinar que ocorre no município de Sarandi-
PR na escola municipal Ayres Aniceto de Andrade desde 2007, este acontece 
todos os sábados no período da tarde, precedido de reuniões nas sextas-feiras 
onde são feitas as análises sobre o sábado anterior estudos e planejamento. O 
intuito do projeto é por meio de brincadeiras orientadas, mostrar às crianças e 
adolescentes que os mesmos podem ter voz ativa na sociedade, pois são 
sujeitos de direitos e deveres. O Projeto Brincadeiras se fundamenta pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e pelos seguintes princípios: 
respeito, compromisso, inclusão, participação e diálogo. Essa atuação 
acontece por meio de brincadeiras e jogos cooperativos e tem como elemento 
a “Roda da Conversa”, momento de acordos, reflexões, sugestões e avaliações 
entre os educadores e os participantes. Diante de todos os elementos que 
envolvem o projeto de extensão, atreladas às discussões da disciplina de 
Teorias do Lazer, ministrada no curso de educação física – UEM decidiu-se 
criar o “Tibum”, visando aumentar o comportamento cognitivo e estimular a 
criatividade, auxiliando no desenvolvimento das habilidades físicas e mentais 
que são necessárias e importantes ao longo da vida, além disso, as crianças e 
adolescentes do projeto pediam muito skate, carrinho e durante as 
observações nos sábados percebeu-se que eles brincavam muito de se jogar 
no chão, de escorregar. O Tibum é parecido com um skate grande só que 
almofadado no seu assento, possuindo três eixos com seis rolimãs. Sendo 
assim as crianças podem brincar individualmente ou em grupo, em pé, 
sentadas, ou deitadas. Após ser construído e apresentado à disciplina de 
Teorias do Lazer, o brinquedo foi levado à Sarandi para ser testado e verificar 
se os objetivos seriam atingidos. Dentre algumas das observações percebeu-
se que nenhuma criança quis brincar sozinha, estimulando a cooperação, 
sensação de vertigem, noções de velocidade, equilíbrio e a ludicidade como 
um todo, sendo essa uma necessidade na vida do ser humano em todas as 
idades, não devendo ser vista apenas como diversão ou momentos de prazer, 
mas momentos de desenvolver a criatividade, a socialização com o próximo, o 
raciocínio, a coordenação motora, os domínios cognitivos, afetivos e 
psicomotores.  
 
Palavra-chave: Crianças e adolecentes, brinquedo, projeto brincadeiras.  
Apoio: Matéria teorias do lazer, Projeto brincadeiras com meninos e meninas 

de/e na rua. 
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SUPER PARALÍMPICOS 

 

Amilton Bertazo Junior 

André Luiz Veronez Depieri 

Filipe Galvão Portilho 

Ken Minami 

Luiz Henrique Dziedzi Soares 

Prof.ª Ms. Paula Marçal Natali 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

 
 

RESUMO 
 
Os jogos olímpicos onde se reúnem os melhores atletas da atualidade é um 
evento mundial, porém no mesmo ano dos jogos olímpicos acontecem os jogos 
paralímpicos. Os jogos paralímpicos ocorrem desde 1960, com sua primeira 
edição em Roma, Itália.  Esses jogos não muito reconhecidos pelas pessoas 
trazem atletas com a mais alta qualidade de esportistas, esses atletas que por 
sua deficiência não conseguem se comparar com os atletas dos jogos 
olímpicos, mas que nos jogos paralímpicos são ídolos, heróis e grandes atletas 
de seus países. Para que possam ser mais divulgados esses atletas,nosso 
grupo de alunos da UEM, da disciplina de Teorias do lazer, construiu um 
brinquedo artesanal que teve como objetivo colocar em evidência alguns 
desses atletas paralímpicos para que as crianças desde cedo já começassem a 
perceber como é importante não desistirdiante de adversidades que 
impossibilitam de fazer algo, demonstrando assim com esse brinquedo, como 
uma deficiência não é o que atrapalha seguir em frente, mas que sua própria 
força de vontade é o que impede de chegar a um lugar de destaque ou 
simplesmente realizar seus sonhos. O brinquedo em si, é de fácil compreensão 
para se jogar baseado em cartas, cada carta tem o nome do atleta, sua 
informação de que nacionalidade é, sua modalidade e sua deficiência, essa 
parte só para a criança (jogador) possa identificar o atleta, para o jogo, as 
regras são baseados em um jogo clássico chamado super trunfo, são três itens 
que podem ser escolhidos e comparados com os dos demais jogadores, que 
são: Número de participações em jogos paralímpicos, número de medalhas e a 
idade do atleta, nos dos primeiros itens ganha quem tiver o maior número de 
participações ou medalhas, no terceiro item que muda um pouco dos outros, 
ganha o atleta que for mais jovem. Este brinquedo será utilizado em 
intervenções com crianças durante o período da disciplina. 
 
Palavras-chave: jogos paralímpicos, lazer, deficiência. 
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PRODUÇÃO MATERIAL 
 

VIDEO – DOCUMENTÁRIO 
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A FIGURA DO CLOWN COMO UM RESGATE DO LÚDICO 

 

Prof. Marcelo Adriano Colavitto 
Prof. Ddo. Antonio Carlos Monteiro de Miranda 

Prof. Drª. Verônica Regina Muller 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 
RESUMO 
 

Este vídeo retrata o projeto de extensão “Grupo de pesquisa e experimentação 
cotidiana utilizando como paradigma a figura do clown” desenvolvido na 
Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Marcelo 
Colavitto.O recurso imagético traz um pouco da história do grupo, bem como a 
inserção do trabalho na cidade de Maringá por meio do projeto junto aos 
acadêmicos de Artes Cênicas e comunidade externa. O grupo surgiu em São 
Paulo há mais de dez anos e há um ano veio para Maringá.A proposta do 
grupo é regastar com a figura do clown/palhaço a ludicidade, o brincar e 
aspectos humanos que se perderam com o passar do tempo. A produção deste 
material foi realizada a partir de uma entrevista concedida a TV-UEM no mês 
de junho do ano corrente com o objetivo de  divulgar o o que temos realizado e 
alçar voos no intuito de que mais pessoas conheçam nosso trabalho com o 
clown.A proposta se apresenta de forma inovadora, principalmente no tocante 
à escola, neste caso, o espaço escolhido pelo grupo para a inserção do 
palhaço. A peça “Todos Fomos Alunos” representada nesse vídeo, busca 
trazer para reflexão as diferentes abordagens metodológicas no contexto 
escolar. O grupo acredita que por meio da relação educação e ludicidade é 
possível aprender brincando.Duração 10 min. Extensão do vídeo: MPEG, ano 
de produção:2012. 
 
Palavras-chave:clown; educação;formação.  
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A VISÃO DISTORCIDA DA FORMAÇÃO ACADÊMICA E FUNÇÃO 

PROFISSIONAL DO RECREADOR 

 

Prof. Esp. Tiago Aquino da Costa e Silva, Prof. Esp. Kaoê Giro Ferraz 

Gonçalves 

FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas/SP 

Prof. Alipio Rodrigues Pines Junior 

GIEL - Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer da USP - Universidade de 

São Paulo 

 

RESUMO 

 

Este vídeo foi apresentado no programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, sob 

comando de Sonia Abrão, no dia 25 de julho de 2012. A reportagem falava 

sobre o caso ocorrido no Grande Hotel São Pedro, quando a advogada 

IlianaPassarelli pronunciou-se, e entre outros assuntos, abordou a questão do 

recreador, chamado por ela de monitor. Em sua fala ela menciona que “lá 

estava um monitor que é um coitado, um jovem e estudante possivelmente de 

uma faculdade qualquer que faz um curso meia boca intensivo e que vira o tio 

não sei das quantas e que não tem nem noção da gravidade das coisas que 

podem acontecer. E na função dele, muitas vezes, nós vamos para os hotéis 

que garantem essas brincadeiras que não são saudáveis e não são sadias. 

Estou cansada de ver essas coisas. Outros garantem a qualidade desse 

serviço, mas a maioria não garante mesmo”. Assim, nota-se o conhecimento 

deturpado que a advogada possui das funções e formação de um recreador. 

Entende-se que a não obrigatoriedade da formação acadêmica do recreador 

pode fazer com que o mesmo atue de maneira despreparada. Entretanto, 

geralmente o recreador apresenta formação acadêmica nos cursos de 

graduação em Educação Física, Pedagogia, Lazer e Turismo, e suas 

respectivas especializações. O recreador não é apto a dar o parecer técnico 

sobre a manutenção de um brinquedo, sendo tal ação competente ao 

Engenheiro Civil. O profissional do lazer tem a função de elaborar, gerenciar e 

aplicar as atividades recreativas de maneira segura e coerente com as idades 

dos participantes, levando momentos de bem estar e alegria. O monitor não é 

um “coitado”. Como qualquer outro profissional, ele merece respeito e 

dignidade. Existem inúmeros recreadores, com muitos anos de carreira e boa 

formação, fazendo dele um profissional experiente e qualificado para atuar na 

área. As brincadeiras e os jogos fazem parte do cotidiano da criança, fazendo 

com que formem conceitos, selecionem ideias, estabeleçam relações lógicas, 

integrem percepções, fazendo estimativas compatíveis com o seu crescimento 

físico e desenvolvimento, além da socialização, sendo assim um ato saudável. 

Duração: 07 min., extensão do vídeo: MPEG, ano de produção: 2012. 

Palavras-chave:Lazer; Recreação; Atuação Profissional. 
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“ACAMPACIA DE FÉRIAS” - ACAMPAMENTO PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Prof. Esp. Ivan Ferreira dos Santos 
Prof. Esp. Cláudio Luiz Tavolaro 

Cia Residência 
 

RESUMO 

O filme mostra um grupo de pessoas com deficiência, aproveitando suas férias 
em um “acampamento adaptado”, organizado pela CIA Residência. O 
entretenimento é garantido aos participantespor meio de atividades recreativas, 
culturais, e físico-esportivas, sob a supervisão e auxilio de profissionais 
especializados e treinados, além de proporcionar o convívio em grupo fora do 
ambiente familiar, ou seja, estabelecendo novos vínculos afetivos e sociais. É 
possível perceber a alegria e o entusiasmo de cada participante durante as 
atividades, tais como: andar a cavalo, nadar, karaokê, balada e tirolesa, desta 
forma, este documentário tem por objetivo inspirar e contribuir para trabalhos 
e/ou pesquisas posteriores na área de recreação e lazer para pessoas com 
deficiência, quebrando preconceitos e paradigmas. Duração: 10 min., extensão 
do vídeo: MPEG, ano de produção: 2012. 

Palavras-chave: Acampamento; Deficiência; Adaptado.   
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BRINCADEIRAS NO “BRINCADEIRAS” 

 
João Paulo Varago Macelani 

Samara Manzano Verri 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 
RESUMO 
 
O filme retrata algumas dasbrincadeirasque são realizadas no Projeto 
Brincadeiras que acontece desde 1997, atualmente as atividades de campo 
são realizadasna cidade de Sarandi-PR aos sábados.Dentre os objetivos do 
projeto se destacam: obter informações sobre a situação dos adolescentes na 
cidade de Sarandi, investigar sobre as brincadeiras de rua, trazer a vivência de 
brincadeiras tradicionais de forma orientada, dando às crianças embasamento 
teórico, advindo do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, para que 
estas conheçam e saibam como fazer valer seus direitos.O Projeto 
Brincadeiras está vinculado ao Departamento de Educação Física da 
Universidade Estadual de Maringá, mas seus educadores são de cursos 
variados, por exemplo, Educação Física, Pedagogia, História, entre outros, e se 
desenvolve fundamentado em alguns princípios metodológicos sendo: respeito, 
inclusão, compromisso, participação e diálogo. O projeto conta também com 
um grupo de estudos que acontece toda sexta-feira, todos os educadores que 
participarão da intervenção no sábado devem comparecer ao grupo de 
estudos, onde estudamos autores que nos darão base teórica para a 
intervenção e decidimosas atividades do dia seguinte.O vídeo foi gravado 
durante um dia de intervenção, onde filmamos algumas brincadeiras 
vivenciadas pelas crianças e adolescentes participantes do projeto. As 
brincadeiras mostradas no vídeo são consideradas tradicionais e não 
excludentes. A partir delas conseguimos dialogar sobre vários assuntos com as 
crianças durante uma roda denominada Roda da Conversa. Ela acontece em 
todas as intervenções e é através dessa roda, e de outros momentos onde 
conversamos individualmente com as crianças, que conseguimos atingir os 
objetivos do projeto. Duração: 6 min., extensão do vídeo: MPEG, ano de 
produção: 2012. 
 
Palavras-chave: Brincadeiras; Meninos e Meninas de e nasruas; Educadores. 
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“CONTEÚDO ARTÍSTICO DO LAZER” 

Rondinei Lima 
Profª. Drª. Patricia de Araujo 

UEPA – Universidade do Estado do Pará 
 

RESUMO:  
 
O filme “Conteúdo artístico do Lazer”, produzido para a disciplina Estudos do 
Lazer, do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará, 
aborda o entendimento acerca dos conceitos de Lazer, na relação do interesse 
artístico dessa prática, pretendendo demonstrar como essa perspectiva pode 
assumir seus significados dentro da sociedade, a partir do ponto de vista 
advindo do engajamento do indivíduo no seu contexto social. O vídeo 
demonstra que o mesmo conteúdo abordado no lazer, pode se configurar em 
práticas lúdicas e políticas e ainda ser reflexo das condicionantes sociais em 
que dos quais indivíduos fazem parte. Essa perspectiva foi tratada a partir de 
entrevistas abertas em locais tradicionais de lazer, como praças. Partindo do 
entendimento que o Lazer configura-se em práticas cunhadas em interesses 
subjetivos, tentamos demonstrar um panorama de experiências, onde o 
resultado possa ser levado em consideração em práticas e proposta de 
intervenções de educadores, principalmente na Educação Física, 
proporcionando uma prática corporal condizente com os anseios de cada 
pessoa.  
 

Plavras-chave: Lazer; Conteúdo artístico; experiência. 
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DRIBLANDO A DEFICIÊNCIA 

Thiago Bassani Bellusci 
Isabela Gouveia Marques 

Mariana Piculli 
Décio Roberto Calegari 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO: 

Deficiência física é uma condição que pode ser congênita ou adquirida. O 

indivíduo nasce com alguma anomalia, ou adquire ao longo da vida, sendo 

cada vez mais comum devido aos acidentes de trabalho, trânsito, traumas, 

choques e doenças. O processo de aceitação da deficiência possui 

sentimentos de negação, dúvida, medo, revolta e aceitação. Apenas quando a 

pessoa aceita sua condição é que passa a tratar-se da melhor maneira, buscar 

alternativas para que sua vida torne-se mais próxima da normalidade possível. 

Com suas limitações, as atividades básicas são realizadas. Algumas 

dificuldades são encontradas durante esse processo. A integração na 

sociedade, chamada inclusão não está sempre presente, o preconceito às 

vezes prevalece. Torna-se primordial a prática de atividade física, por questões 

de saúde, para prevenir doenças decorrentes da deficiência. O Programa de 

Atividade Física Adaptada da Universidade Estadual de Maringá oferece aulas 

e treinamentos de diversas modalidades esportivas para crianças, jovens e 

adultos com deficiência física, visual e intelectual, tais como: natação, bocha, 

goalball, basquete e handebol sobre cadeira de rodas, atletismo, vôlei sentado, 

ente outros menos populares. Os treinos de basquete e handebol em cadeira 

de rodas proporcionam atividades específicas voltadas para a modalidade, 

participação em campeonatos, mas também oferecem momentos de 

socialização, e prática de atividade física voltada à qualidade de vida. Esse 

vídeo é uma matéria realizada pela TV UEM para divulgação do projeto. 

Duração: 5 minutos, extensão do vídeo: AVI Vídeo File, ano de produção: 

2012. 

Palavras-chave: Deficiência física; Basquete sobre rodas; Handebol em 

cadeira de rodas. 
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GUISADO NO CAMPO: INTEGRANDO O SABER POPULAR E O 
ACADÊMICO POR MEIO DE VIVÊNCIAS LÚDICAS NO CONTEXTO DE UM 

EVENTO DE LAZER 

 
Alison Silva 

José Luiz Straci 
Prof. Ms. Valéria Vieira 

UNIFAL-MG – Universidade Federal de Alfenas/MG 
 
RESUMO:  
 

A proposta deste vídeo é documentar a atividade “Guisado no campo” 
realizada pelo Grupo Universitário Interdisciplinar e Itinerante pela promoção da 
Segurança Alimentar e Nutricional em parceria com Adolescentes, o Guisado, 
em Poço Fundo-MG. A atividade se deu no âmbito da programação local da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011 e foi construída coletivamente 
por integrantes do Guisado e de uma cooperativa de agricultores familiares da 
região. Tendo contado com participação também de outros moradores da 
comunidade, a atividade inovou na abordagem de aspectos relacionados à 
Alimentação, em diversas de suas dimensões (política, afetiva, cultural, 
simbólica), buscando o empoderamento comunitário, com base nas premissas 
da Educação Popular. Foram propostas algumas vivências lúdicas, como o 
brincar, o cantar, o poetizar, o teatralizar, o cozinhar e o comer (compartilhar 
uma refeição), valorizando elementos subjetivos e estético-simbólicos. Ao 
longo de um dia de lazer e interação entre acadêmicos e comunidade, houve: 
1) Construção do “logovivo” do Guisado (reprodução, em perspectiva ampliada 
e tridimensional, do logotipo oficial do grupo, utilizando - em equivalência aos 
elementos nele presentes - artefatos artesanais e intervenções humano-
artísticas; 2) Produção de um painel no qual todos, indistintamente, tiveram 
oportunidade de expressar-se – na forma de desenhos, frases, letras de 
música e poemas – em resposta à provocação: “Ei você, que vê e sente: o que 
alimenta seu corpo e sua mente?”, inscrita numa faixa acompanhada da 
sugestiva imagem de um monociclo com roda em forma de laranja; 3) 
Preparação do guisado-comida pelos “Guisadeiros”, em parceria com 
cozinheiro/as da comunidade, com intenso compartilhamento de saberes 
culinários, seguida do compartilhamento da refeição em si (vivência da 
comensalidade); 4) Intervenções musicais, no decorrer do dia, que culminaram, 
espontaneamente, numa “Roda de Viola”, com integrantes do Guisado e da 
comunidade local tocando instrumentos musicais e compartilhando canções 
relacionadas à realidade camponesa. O documentário suscita - por meio da 
fala de diversas pessoas que vivenciaram a experiência, bem como de 
imagens e vídeos produzidos no dia – a discussão acerca de estratégias 
metodológicas adotadas na Extensão Universitária e seu potencial de propiciar 
uma real integração entre o saber popular e o acadêmico. Duração: 10 
minutos, extensão do vídeo: MPEG, ano de produção: 2012. 
 
Palavras-chave: Alimentação; Educação Popular; Ludicidade. 
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IMAGENS DE AVENTURA: O PROJETO PRÁTICAS ESPORTIVAS  
NÃO-CONVENCIONAIS NA FURG 

 
Juliana Cotting Teixiera 

Prof. Ms. Gustavo da Silva Freitas 
FURG – Universidade Federal do Rio Grande 

 

RESUMO: 

 
Essa produção audiovisual visibiliza parte das vivências realizadas no projeto 
de Extensão Práticas Esportivas Não-Convencionais, realizado no 2º semestre 
de 2010, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A ação teve por 
objetivo oportunizar a experimentação coletiva de algumas atividades de 
aventura junto a espaços naturais e urbanos do município, que por suas 
disposições geográficas apresentam múltiplas possibilidades de vivência com 
as práticas corporais e esportivas de aventura. Elencamos cinco atividades 
distribuídas em um cronograma de três meses, realizadas quinzenalmente e 
aos sábados. Foram elas: o Skate, o Trekking, o Sandboard, a Bike e o Surf. 
Realizamos as práticas respectivamente, na Pista de skate da Associação de 
skatistas de Rio Grande (Ask-rg), no Ecomuseu da Picada, na Ilha dos 
Marinheiros, nas trilhas do trem sobre a Lagoa Verde e na Praia do Cassino. O 
projeto foi aberto a estudantes de todos os cursos universitários e demais 
integrantes da comunidade acadêmica, com a disponibilização de30 vagas, 
sendo15 destinadas a estudantes do curso de Educação Física dessa 
instituição. Com a sua conclusão e avaliação, percebemos a aventura como 
possibilidade de experimentar novos modos de ser em grupo, articulando a 
coletividade, a experimentação e o convívio com o espaço e suas dinâmicas 
próprias ao invés da adaptação das modalidades a ambientes forjados. 
Pretendemos com a exposição desse vídeo, instigar o diálogo acerca da 
implementação das atividades de aventura em espaços educativos e fomentar 
a discussão sobre suas potencialidades e efeitos, seja no âmbito da produção 
do conhecimento, das políticas públicas, da formação profissional, entre outros. 
O audiovisual é resultado da coleta de imagens – fotos e vídeos – realizada ao 
longo da realização das práticas pelo coordenador e bolsista responsáveis pelo 
projeto, autorias dessa publicação, tendo também por referência a própria 
avaliação feita pelos participantes do projeto. A produção em questão foi 
editada em versão inédita para esse evento e apresenta duração de 10 
minutos., extensão do vídeo: MPEG, ano de produção: 2012. 
 
Palavras-chave: Aventura, Universidade, Educação. 
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INSCRIÇÕES NO CORPO INDÍGENA KAINGANG E GUARANI 

 
Luane Maciel Freire 

Paulo Caldas Ribeiro Ramon 
UEM – Universidade Estadual de Maringá 

 

RESUMO: 

Atualmente, sabemos que a população indígena no Paraná está estimada em 

aproximadamente 15.000 (quinze mil) pessoas provenientes de três etnias 

diferentes (Guarani, Kaingang e Xetá), vivendo em 35 Terras Indígenas, 

demarcadas ou em processo de demarcação. Embora os registros da mídia 

dos séculos XIX e XX traziam relatos de uma falsa inexistência dessas 

populações na região, a desmistificação sobre este fato, de certa forma 

historicamente recente, faz com que nos deparamos com um rol significativo de 

problemáticas a serem investigadas a respeito da situação do indígena no 

Paraná. O vídeo “Inscrições no Corpo Indígena” tem como finalidade 

demonstrar a fabricação estética corporal das etnias Guarani e Kaingang, ou 

seja, uma observação minuciosa quanto a ornamentos, pinturas corporais, 

vestimentas e modificações corporais na contemporaneidade. Por muitos anos, 

desde o século da descoberta uma copiosa documentação iconográfica 

indígena vem se acumulando e os representam invariavelmente envoltos em 

mantos de plumas ou profusamente adornados com enfeites de penas. Como 

reconhecemos a imprevisibilidade do curso tomado pela cultura em sua 

dinamicidade histórica, vemos o quanto a descrição em questão não mais dá 

conta de representar a situação do indígena contemporâneo. Com este vídeo, 

podemos visualizar a realidade de um determinado tempo/espaço desses 

povos, possibilitando as várias facetas de interpretação perante as imagens. 

Duração: 3 min. , extensão do vídeo: MPEG, ano de produção: 2012. 

Palavras-chave: Índios no Paraná; Contemporâneo; estética corporal. 
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O CLOWN NO ESPAÇO DE LAZER URBANO NA CIDADE DE MARINGÁ- 

PR 

 
Prof. Ddo. Antonio Carlos Monteiro de Miranda  

Prof. Marcelo Adriano Colavitto  
Prof. Dra. Larissa Michelle Lara   

UEM – Universidade Estadual de Maringá/PR 
 

RESUMO:  
 

Este trabalho, organizado a partir de um vídeo, apresenta a inserção do 
clown/palhaço no cotidiano da cidade e objetiva mostrar como o colorido e a 
alegria dos clowns podem modificar espaços da cidade que poderiam ser 
melhor aproveitados em termos de lazer. O grupo Meu Clown foi criado em São 
Paulo e vem desenvolvendo atividades na cidade de Maringá há um ano, com 
a oferta de um curso de extensão na Universidade Estadual da cidade 
intitulado: Grupo de pesquisa e experimentação cotidiana utilizando como 
paradigma a figura do clown. O número de alunos interessados foi grande e 

alguns clowns acabaram nascendo na iniciação que o curso propunha. Um dos 
recursos para aprimorar essa linguagem são as saídas feitas nos espaços de 
lazer da cidade, como Parque do Ingá e Catedral Basílica Menor. As saídas 
acontecem aos finais de semana e objetivam simplesmente um passeio dos 
clowns, sem invadir o espaço pessoal dos frequentadores, somente ocorrendo 
aproximação e comunicação com o consentimento das pessoas. A construção 
desse vídeo aconteceu mediante uma entrevista concedida a um acadêmico de 
instituição de ensino superior em Maringá com o intuito de apresentar como 
essa linguagem do clown tem conquistado grande número de admiradores e 
crescido na cidade. Duração 3 min. Extensão do vídeo: MPEG, ano de 
produção:2012.  
 
Palavras-chave:clown; lazer: cidade.  
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O LAZER NA PERSPECTIVA DA POPULAÇÃO 

 

Prof. Esp. Victor César Shing 

Prof. Esp. Tiago Aquino da Costa e Silva 

FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas/SP 

Prof. Alipio Rodrigues Pines Junior 

GIEL - Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer da USP - Universidade de 

São Paulo 

 

 

RESUMO: 

 

Este vídeo foi produzido com o objetivo de verificar o conhecimento popular 

acerca do lazer e da recreação. Para tanto, foram entrevistadas algumas 

pessoas, escolhidas aleatoriamente, em um local público de São Paulo, 

iniciando com um questionamento sobre, na opinião delas, o que é lazer. Na 

sequência, foi questionado o que é recreação. Com base nas respostas dadas 

foi possível observar que, popularmente, o lazer é visto parcialmente, apenas 

em algumas de suas possíveis dimensões, e que a definição não é de 

conhecimento geral. Assim, verifica-se a importância do profissional de lazer e 

recreação na difusão deste conhecimento, proporcionando a oportunidade da 

população usufruir do lazer de forma plena. Duração: 07 min., extensão do 

vídeo: MPEG, ano de produção: 2012. 

 

Palavras-chave: Lazer; Recreação; Conhecimento popular. 
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PROJETO ECORECREAR 

 
Profª. Esp. Ana Cavalcante 

Rafaela Cunha 
Rondinei Lima 
Amanda Pires 

ONG – Projeto Recrear Pará 
 

 
O presente vídeo mostra o trabalho realizado por voluntários no Projeto 
EcoRecrear, o qual nasceu de problemas presenciados no dia-a-dia das 
crianças e adolescentes, com uma visão lúdica de incentivar a inclusão, a 
cooperação, resgatando brincadeiras e jogos infantis com respeito ao meio 
ambiente. Visa aproveitar os espaços nas comunidades destinados à 
recreação de uma forma diferenciada do que se observa com 
responsabilidades pedagógicas, ambientais, sociais e que estejam 
fundamentadas na educação inclusiva, contribuindo assim para uma formação 
psicossocial e cognitiva mais eficaz da criança e do adolescente que participam 
no universo social, e pautado nos quatro Pilares da Educação Contemporânea, 
que são:Aprender a ser,Aprender a fazer,Aprender a conviver e Aprender a 
conhecer. A metodologia funcional do projeto se caracteriza por três etapas de 
atuação: Num primeiro momento, há o contato com os responsáveis pelos 
espaços de intervenção e a viabilização do projeto; no segundo momento, se 
dá a abordagem teórica e prática dos conceitos que envolvem o as intenções 
do projeto; e por último, há o espaço para o dia da recreação, com realização 
dos jogos colaborativos e utilização dos brinquedos desenvolvidos durante a 
ação prática. O projeto é em formato de ONG, e é sediado na brinquedoteca 
“Joana D‟arc, na UEPa Duração: 02:15 min., extensão do vídeo, ano 2011. 
 
Palavras – chave: Meio ambiente; Educação; Inclusão. 
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PROGRAMA SEGUNDO TEMPO – FORÇAS NO ESPORTE 

Profª. Dra. Patricia de Araújo 
UEPA – Universidade do Estado do Pará 

 
RESUMO 
 
O presente vídeo retrata o Programa Forças no Esporte que é uma vertente do 
Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério 
da Defesa, pelo Ministério do Esporte e pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, em coordenação com as forças singulares: Marinha, 
Exército e Aeronáutica por meio das suas Organizações Militares (OM). O 
Programa Forças no Esporte (PROFESP), com a principal finalidade de 
colaborar com a inclusão social, bem-estar físico, promoção da saúde, lazer e 
desenvolvimento humano, além de assegurar o exercício da cidadania para 
cerca de 12.000 crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 17 anos de 
idade de norte a sul em nosso país. Tendo como objetivo primordial 
democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte e lazer, como forma de 
promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. As ações 
metodológicas do PROFESP são realizadas no contra - turno escolar, dentro 
das organizações militares, três vezes por semana, duração de no mínimo três 
horas, onde as mesmas realizam duas alimentações diárias, atividades 
esportivas e de acesso ao lazer, e atividades complementares como reforço 
escolar e demais atividades. É também um fator de formação da cidadania e de 
melhoria da qualidade de vida, em áreas de vulnerabilidade social. Onde 
realizamos neste documentário o registro das falas de alguns participantes 
(crianças e adolescentes) que integram o programa a mais de um ano e dos 
pais e/ou responsáveis, buscando retratar o sentido/significado do Programa 
em suas vidas por meio de mecanismos que possibilitem a inclusão social, 
valorização da cidadania, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, o 
acesso à prática esportiva educacional orientada ao lazer, auxiliando no 
processo de educação, saúde, conhecimentos pessoal e social, além de 
desenvolver habilidades motoras, aliadas ao equilíbrio emocional, civismo, 
disciplina, dedicação e ética, favorecendo através do registro deste vídeo o 
conhecimento do Programa Forças no Esporte. Duração: 10 min., extensão do 
vídeo: MPEG, ano 2012. 
 
Palavras – chave: Programa Forças no Esporte; Acesso ao esporte e lazer; 
Cidadania. 
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PROJETO BRINCADEIRAS 

Profª. Ms. Cléia Renata Teixeira de Souza 
Laís Marçal Natali 

Luisa de Oliveira Demarchi Costa 
Mariana Rossetto de Souza 

Profª. Ms. Paula Marçal Natali 
Profª. Dra. Verônica Regina Muller 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
RESUMO: 

Este vídeo retrata a história do Projeto de extensão “Brincadeiras com meninos 

e meninas de e nas ruas”, que neste ano completa 15 anos de existência. O 

Projeto teve início em 1997, e ocorria na Praça da Catedral em Maringá, 

atendendo meninos e meninas, no início de 1998 em vista dos problemas 

políticos e sociais que o bairro Santa Felicidade de Maringá passava, os 

educadores e coordenadores “decidiram intervir na realidade educativa, política 

e social vivida pelas crianças e adolescentes” do local (RODRIGUES, 2001, 

p.17), portanto começaram a atuar no bairro Santa Felicidade. Foram oito anos 

brincando, ensinando e aprendendo com os meninos e meninas do bairro, em 

2006 as atividades lúdico, político e pedagógico passaram a acontecer no 

jardim Esperança em Sarandi. O projeto tem como objetivo principal oferecer a 

oportunidade de brincar de forma orienta, pois entendemos que a brincadeira 

“é um direito; uma necessidade para o desenvolvimento infantil; uma das 

principais formas de expressão e um patrimônio cultural infantil que deve ser 

preservado, potencializado e reconhecido” (Müller et al, 2007, p.02). De acordo 

com Müller et al (2010) as brincadeiras são no projeto estratégias para 

trabalhar a formação política dos meninos e meninas através da 

conscientização dos seus direitos (conhecimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e pela incorporação, por meios das atividades lúdicas, dos 

princípios seguidos pelo Brincadeiras que são: o Respeito; a Inclusão; o 

Diálogo; o Compromisso; a Participação, além disso, as brincadeiras são de 

cunho cooperativo e como espaço de reflexão, fazemos o uso do método da 

roda da conversa, onde as crianças discutem, opinam e resolvem junto com os 

educadores assuntos do cotidiano. As atividades são realizadas aos sábados e 

os educadores utilizam materiais como: papel, lápis, livros, bola, corda, 

brinquedos industrializados entre outros, proporcionando diversos tipos de 

brincadeiras com e para as crianças. O Projeto Brincadeiras não pode ser 

entendido sem a participação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas 

de rua – comissão local de Maringá que atua na defesa dos direitos das 

crianças e dos adolescentes em situação de risco social. Duração: 10 min., 

extensão do vídeo: MPEG, ano de produção: 2012. 

Palavras-chave: Projeto Brincadeiras; Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Infância. 
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“QUEM DANÇA É MAIS FELIZ” 

 

Profª. Ms. Liamara Schwarz 
Lucius Mendes Coltri 

Paulo Vitor Nonato da Silva 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 
 

RESUMO: 
 
Este documentário retrata o estágio de lúdico e lazer realizado como 
obrigatório, no curso de bacharel em Educação Física na UNIOESTE. A dança 
é uma das várias expressões culturais existentes, assim como música, poesia, 
teatro, festas entre outras. Tendo como problema: Como a dança pode 
influenciar de forma positiva na vida dos adolescentes? A recreação e o lazer 
são importantes para todas as pessoas, mais nesse grupo que trabalhamos no 
estágio é especial, pois são crianças que tem pouco acesso ao lazer e 
recreação, onde a maioria frequenta o PETI – (Programa de erradicação ao 
trabalho infantil).O objetivo foi melhorar as capacidades motoras de 
coordenação, socialização, ritmo, atitudes, cognitivo, timidez entre outras. O 
projeto realizou-se no período de três meses: maio, junho e julho de 2012, 
foram executadas aulas de dança de vários ritmos como: Axé, Jazz, Street 
Dance, com plano de aulas programadas semanalmente. Trabalhandotempo 
de musica (ritmo) com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. O número de 
participantes foi de90 ao todo, predominantemente de baixa renda na cidade 
de Guaíra-Pr. As atividades foram desenvolvidas de forma lúdica e prazerosa. 
A avaliação de cada proposta de lazer desenvolvida foi através de questionário 
escrito com os participantes após seu término. Perguntou a eles se já haviam 
participado de aulas de dança em outro lugar. Todos responderam que nunca 
haviam feito aula de dança. Quais os estilos que gostariam de aprender? Para 
eles não importaria o que aprendessem e sim a satisfação de estar aprendendo 
a dançar. Concluímos que através deste estágio a importância de trabalhar a 
dança como forma de lazer e ocupação do tempo livre, valorizando a ação das 
crianças e adolescentes, preocupando-se não meramente apenas ao erro e ao 
acerto durante a execução das atividades e sim a satisfação e alegria que 
víamos nas crianças com o aprendizado final. Tivemos como prioridade incluir 
e não seleciona-las, foi desenvolvido atividades que evitaram situações de 
competição direta e excessiva entre as crianças e jovens, mas sim aquelas que 
estimulem situações de aprendizagens coletivas de forma lúdica e recreativa. 
Percebemos ainda mudanças de atitudes, valores e timidez na participação das 
aulas, além da melhora de coordenação e ritmo.  

 

Palavras-chaves: lazer, dança, projetos de lazer. 
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SACANDO A DEFICIÊNCIA 

Renan Freire Landim 
Isabela Gouveia Marques 

Thiago Bassani Belusci 
Décio Roberto Calegari 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO:  

Treinamento esportivo pode possuir diferentes objetivos: rendimento, iniciação 

ou até mesmo reabilitação e inclusão. Amputação é um processo bastante 

traumático, na maioria das vezes. São decorrentes de acidentes de trânsito, de 

trabalho, choques e doenças. Após a amputação é necessária utilização de 

algum equipamento: cadeira de rodas, muletas ou próteses. O amputado sofre 

com o preconceito, desinformação das pessoas, e acessibilidade. Uma forma 

de integração social e realização de atividade física visando qualidade de vida 

é prática do esporte adaptado. O amputado tem opção de praticar vôlei 

sentado, futebol para amputados, basquete e handebol sobre rodas, natação, 

atletismo, etc. A Associação do Deficiente por Amputação de Maringá – 

ASSAMA em parceria com o Programa de Atividade Física Adaptada – 

PROAFA da Universidade Estadual de Maringá oferece treinamentos regulares 

de voleibol paralímpico, e esporádicos de futebol. O vôlei sentado também 

pode ser praticado por pessoas sem amputação, mas com lesões que não 

permitam a prática do esporte regular. Os encontros visam aprimoramento da 

técnica esportiva, socialização, troca de experiências, e prevenção de doenças 

pela atividade física. O vídeo é uma matéria realizada pela TV UEM para 

divulgação do projeto. Duração: 6 minutos, extensão do vídeo: AVI Vídeo File, 

ano de produção: 2012. 

 

Palavras-chave: Vôlei paralímpico; Amputação; ASSAMA. 
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SOMOS CAPAZES! 

Isabela Gouveia Marques 
Thiago Bassani Bellusci 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO:  

A deficiência intelectual ainda é concebida com preconceitos na sociedade 

atual. De maneira geral, devido à falta de informação. Paradigmas quanto às 

potencialidades e capacidades de indivíduos acometidos pela deficiência são 

quebrados a cada dia, provando sua humanidade. São pessoas que, com suas 

limitações, levam a vida normalmente. Realizam atividades de vida diária, às 

vezes necessitando de auxílio, possuem desejos e sentimentos, são capazes 

de trocar informações coerentes, ao contrário do estereótipo do débil mental 

incomunicável. Por meio do projeto de extensão “Atividades Alternativas para 

pessoas com necessidades especiais” do Departamento de Teoria e Prática da 

Educação da Universidade Estadual de Maringá são oferecidas diversas aulas 

para essa população. Ciências, Artes, Comunicação Alternativa, 

Letramento/Alfabetização, Notícias da atualidade e Coordenação motora são 

alguns dos ateliês oferecidos a eles. O ateliê de coordenação motora oferece 

aulas de atividades gímnicas e expressão corporal, jogos e brinquedos 

artesanais, atividades aquáticas e escalada, desde o ano de 2011. A 

participação nas aulas é facultativa, sendo que escolhem os ateliês que 

possuem maior afinidade ou curiosidade. A escalada foi introduzida após uma 

vivência, quando muitos demonstraram estar interessados na modalidade. 

Desde então são oportunizados momentos para a prática, atividades de 

alongamento e fortalecimento muscular, mas principalmente desafios e 

atividades estimulantes. Cada qual com sua limitação, determinam seus 

objetivos e buscam alcança-los, sempre com o apoio dos colegas tornam os 

momentos de verdadeira superação. O vídeo pretende retratar a realidade e 

sentimentos dos alunos do projeto em relação à escalada. Parte dele é uma 

reportagem do TV UEM apresentando o projeto. Extensão do vídeo: AVI Vídeo 

File, ano de produção: 2012. 

Palavras-chave: Deficiência intelectual; Escalada; Superação. 

 

 

 

  



 

VI ELAP–Encontro do Lazer do Paraná 
6, 7 e 8 de Setembro de 2012 

 

P
ág

in
a2

8
1

 

VÍDEO-DOCUMENTÁRIO SOBRE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO 

PARANÁ E SUAS PRÁTICAS CORPORAIS DE ESPORTE E LAZER 

 

Profª. Ms. Gislaine Gonçalves 
Grad. Bruna Carla de Andrade 
Profª Dra. Larissa Michelli Lara 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 
 

RESUMO:  

O vídeo documentário Políticas públicas de esporte e lazer em comunidades 

quilombolas no Paraná apresenta dados de uma pesquisa financiada, de 2008 

a 2009, pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e 

Lazer/Ministério do Esporte e, de 2009 a 2011, pela Fundação Araucária. O 

desenvolvimento dessa investigação deu-se pelo Grupo de Pesquisa Corpo, 

Cultura e Ludicidade, da Universidade Estadual de Maringá, contando com 

mais de vinte participantes, responsáveis pela coleta e tratamento de dados, 

envolvendo professores, graduandos e pós-graduandos. Os dados imagéticos 

mostram, especialmente, quatro comunidades quilombolas a partir de suas 

práticas corporais de esporte e lazer: Comunidade quilombola Córrego do 

Franco, Paiol de Telha, Feixo e Manoel Ciriaco. A diversidade do campo 

mostrou que várias configurações são possíveis ao entendimento do que seja 

quilombola e que a imersão em loco é um passo importante para o 

reconhecimento dessas comunidades e para o estabelecimento de políticas 

públicas de esporte e lazer que venham ao seu encontro. As imagens e 

depoimentos resultantes desse vídeo documentário contribuem com essa 

percepção no sentido de uma intervenção apropriada na realidade quilombola. 

Duração: 10min., extensão do vídeo: MPEG, ano de produção: 2011. 

 

Palavras-chave: Comunidades Quilombolas; Políticas Públicas; Esporte; 

Lazer. 
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