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APRESENTAÇÃO 

 

Quando deparamos com um cientista que dedicou vários anos, 

décadas ou mesmo a vida toda para estudar um determinado objeto, vemos 

que, à medida que ele se aprofunda, surgem novas perspectivas de análise 

e dessa forma, possibilidades inesgotáveis de estudos. 

Ao nos remetemos ao ENAREL – Encontro Nacional de Recreação e 

Lazer - em sua 30ª edição, vem em nossa percepção a infinidade de 

pesquisas que foram produzidas e os inúmeros estudiosos que foram 

iniciados na produção de ciência. Da mesma forma, nos vem à mente os 

diversos conhecimentos que ainda serão descobertos. 

As discussões sobre lazer promovidas pelas várias edições do ENAREL 

são representativas de temas que tratam da vida humana em todas as suas 

dimensões - sociais, políticas, econômicas e culturais -, nos diversos 

ambientes, como o rural, urbano, ou ainda, naquelas regiões mais inóspitas 

em que existe alguma comunidade, seja ela ribeirinha, indígena, 

quilombola, ou outra.  

Nesse contexto, o ENAREL tem contribuído para fomentar ao longo 

dos anos, discussões sobre lazer como um espaço privilegiado e 

democrático. Com isto, vários profissionais complementam sua formação, 

inúmeros cientistas divulgam seus trabalhos, profissionais de múltiplas 

áreas renovaram seus conhecimentos e voltaram para seu locus de atuação 

com novos questionamentos sobre sua realidade e, consequentemente, 

com novos desafios. 

Para a trigésima edição do ENAREL não foi diferente. O primeiro passo 

foi definir a escolha de uma temática atual e socialmente relevante. Nessa 

direção, o tema central escolhido foi “Lazer e envelhecimento na era 

digital”. 

Os estudos da comunidade científica e dos organismos 

governamentais têm levado as pessoas à diversas reflexões, sobre os 



 

 

 

rumos que sociedade está encaminhando com o envelhecimento 

populacional, desproporcional ao número de nascidos. Conectado a isso, 

vemos a transformação social, impulsionada pela “invasão” da tecnologia 

digital. Dois fatores de repercussão global, impactando nos novos contornos 

do modo de vida de todo o mundo. 

É necessário destacar também que, na história do ENAREL, esta foi a 

primeira edição que proporcionou um evento híbrido, misturando atividades 

totalmente presenciais com atividades transmitidas de forma síncrona. 

Dessa forma, além dos inúmeros participantes que vieram a Curitiba, 

contamos com vários profissionais, estudantes e pesquisadores que 

participaram ativamente do evento, assistindo via plataforma, nas mais 

diversas regiões do Brasil. 

Neste material, você terá acesso à produção científica de profissionais 

do esporte, estudantes, professores, pesquisadores de todo o Brasil. Você 

também irá encontrar trabalhos de graduandos, especialistas, mestres e 

doutores de diferentes áreas do conhecimento que se dedicam ao estudo 

do lazer. Alguns iniciando o processo de produção científica e outros com 

imensa experiência no campo acadêmico. 

Os eixos temáticos foram organizados para dar condições de 

contemplar uma maior diversidade de temas e com o propósito de acolher 

os mais distintos trabalhos e estudiosos, sendo: 1. Políticas e gestão do 

Lazer; 2. Lazer e envelhecimento; 3. Lazer e o universo digital; 4. Lazer, 

acessibilidade e inclusão; 5. Lazer, educação e cidadania; 6. Lazer, esportes 

e saúde; 7. Lazer, formação e atuação profissional; 8. Lazer, turismo e 

hospitalidade; 9. Lazer e meio ambiente; e 10. Lazer e violência.  

O 30º ENAREL recebeu 144 trabalhos, distribuídos em 71 posters e 

73 Comunicações Orais, que foram organizados em uma coletânea, 

dispostos em 03 livros. São contribuições de expressivo valor para a 

comunidade científica e para todos os profissionais no segmento do lazer, 

recreação e entretenimento. 



 

 

 

 No livro 01 estão disponibilizados os seguintes documentos: a “Carta 

ENAREL 2019”, um documento elaborado a partir das discussões dos 

diversos grupos dos Encontros Temáticos Institucionais – ETIs, cujo 

objetivo foi propor sugestões sobre os possíveis encaminhamentos para os 

organismos públicos e privados sobre o desenvolvimento de ações e 

políticas sobre o lazer; os resumos expandidos e resumos dos pôsteres dos 

eixos temáticos: Lazer, acessibilidade e inclusão, Lazer e envelhecimento e 

Lazer, esportes e saúde. 

No livro 02 estão disponíveis os seguintes documentos: A Carta do 

ENAREL 2019, os resumos expandidos e resumos dos pôsteres dos eixos 

temáticos: Lazer, educação e cidadania, Lazer, formação e atuação 

profissional e Lazer e o universo digital. 

No livro 03 estão disponíveis os seguintes documentos: A Carta do 

ENAREL 2019; os resumos expandidos e resumos dos pôsteres dos eixos 

temáticos: Lazer e meio ambiente, Lazer, turismo e hospitalidade, Políticas 

e gestão do lazer e os resumos do eixo temático Lazer e violência. 

Acreditamos também que contribuímos com nosso papel social ao 

acolher esta edição do ENAREL e compartilhar em forma de livro toda a 

produção para que a sociedade possa ter acesso. Inovamos na 30ª edição 

do ENAREL e agradecemos cada fractal de conhecimento disseminado de 

forma democrática e compromissado com o presente e futuro da 

Humanidade. 

 

Prof.ª Dr.ª Dinamara Pereira Machado 

Diretora da Escola Superior de Educação da UNINTER 

 

Prof. Dr. Marcos Ruiz da Silva 

Coordenador da área de Linguagens Cultural e Corporal da UNINTER 

 



 

 

 

ORIGEM DO EVENTO 

 

Nascido do interesse de um pequeno grupo de professores de 

Educação Física disposto a pesquisar o impacto do lazer nas mudanças de 

nossa sociedade, o ENAREL foi realizado pela primeira vez em 1989 em 

Brasília, no Distrito Federal, assim como nos dois anos seguintes. 

Inicialmente denominado “Encontro de Profissionais de Recreação e Lazer”, 

na terceira edição, ainda em Brasília, passou a se chamar “Encontro 

Nacional de Recreação e Lazer”, reconhecido desde então como ENAREL. 

O evento tinha por objetivo ampliar as possibilidades de participação 

de pessoas de diferentes áreas de formação que tangenciavam tanto o 

estudo como a intervenção profissional no campo do lazer. Na prática, ao 

longo dos anos, o Encontro Nacional de Recreação e Lazer tem contribuído 

para a democratização do acesso às pesquisas e às experiências 

profissionais bem sucedidas no campo do lazer. Durante esse período 

ocorreram 29 edições, anuais e ininterruptas, sediadas em diversos estados 

do país. O evento propõe promover debates e desenvolver ações concretas 

voltadas ao lazer em diferentes esferas, envolvendo profissionais de áreas 

de formação diversificadas – instituições de ensino superior, representantes 

dos governos federal, estadual e municipal, ONGs e empresas privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DO ENAREL 2019 

 

PREÂMBULO 

 

O Encontro Nacional de Recreação e Lazer – ENAREL, ao longo dos 

seus 30 anos de existência, tem recebido contribuições dos mais variados 

autores brasileiros relativamente ao binômio “Lazer-Terceira Idade”. No 

entanto, pela primeira vez em sua história, o evento assume a temática 

“Lazer e Envelhecimento na Era Digital”, dando o devido destaque às 

questões inerentes a esse segmento etário nessa importante dimensão de 

suas vidas. 

 Após três dias de intenso e extenso debates sobre as relações entre 

o lazer e o  processo de envelhecimento na era digital, a Comissão 

Organizadora do evento entendeu que seria adequado elaborar um 

documento balizador e orientador sobre a temática para ser distribuído 

tanto para o setor público como para a iniciativa privada, incluindo ainda as 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), visando a contribuir na 

elaboração e implementação de políticas de lazer mais duradouras para 

esse segmento da população, nos mais diversos ambientes onde se 

ofereçam experiências de lazer. 

Este documento foi elaborado a partir dos debates desenvolvidos nos 

cinco Encontros Temáticos Institucionais realizados durante o evento, 

orientando seus participantes a refletirem sobre os desafios e os possíveis 

processos de superação destes em cada um dos cinco setores: público, 

privado, ONGs, sistema “S” - Clubes sociais-recreativos e a universidade. 

 A partir de uma primeira reunião de caráter mais exploratório, no 

segundo encontro, os participantes elencaram até CINCO destes 

desafios/processos de superação. 



 

 

 

 Em uma redação final que é aqui apresentada, optou-se por 

congregar os pontos mais relevantes, os quais fazem parte deste 

documento. 

 Após apresentado em reunião plenária no final do evento, este 

documento foi colocado em votação e foi aprovado pelos participantes. 

Os coordenadores desses grupos foram as seguintes pessoas: 

 

▪ Universidade: Profa. Doutora Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro 

▪ Setor Público: Profa. Mestre Maria Zuleica Koritiak 

▪ Iniciativa Privada: Prof. Mestre Luiz Fernando de Oliveira 

▪ Terceiro Setor: Profa. Mestre Rosangela Martins Araújo 

▪ Sistema “S” - Clubes sociais-recreativos: Prof. Mestre Luiz Wilson 

Alves Corrêa Pina 

 

 Atuou como coordenador desses grupos o Prof. Doutor Antonio Carlos 

Bramante e, como sistematizadores deste documento final, todo o grupo. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. O campo do lazer é ainda pouco valorizado dentro das universidades 

brasileiras, além de haver desconexão entre os grupos de pesquisa 

existentes no país, decorrente da falta de parcerias, assim como se nota 

uma ineficiência na atualização no Diretório de Grupos de Pesquisas no 

CNPq por parte destes grupos. 

2. Essa realidade repercute fortemente na qualidade das intervenções, 

devido ao distanciamento entre aqueles que, prioritariamente, pesquisam e 

produzem conhecimento sobre este tema e aqueles que o aplicam. 



 

 

 

3. A tríade lazer, idoso e o avanço das tecnologias, tema deste ENAREL, 

carece de maior aprofundamento de conhecimentos bem como de uma 

melhor difusão entre aqueles que atuam com esse segmento da população. 

4. O hiato que se formou entre as gerações mais novas, que cresceram 

acompanhando o avanço digital, com aquelas que tentam acompanhá-lo, 

repercute também no campo do lazer, retratando, muitas vezes, uma 

imagem depreciativa dos idosos frente a esses desafios. 

5. Entre os idosos, também se observa uma diferença, tanto na sua 

adesão como na sua aderência a essas experiências junto a internet, 

baseada no gênero, nível socioeconômico, região do país, entre outros. 

6. Apesar da existência de documentos balizadores que determinam o 

lazer como um direito social para todos, é perceptível a inexistência de 

políticas públicas mais consistentes voltadas a atender as demandas dos 

idosos tanto no campo do lazer como na inclusão digital. 

7. Esse contexto é agravado pela ausência de profissionais qualificados 

para planejarem, organizarem, desenvolverem e avaliarem programas de 

lazer mais orgânicos para esse segmento da população. 

8. Da mesma forma, quanto aos recursos físicos – espaços e 

equipamentos específicos –, observa-se que geralmente não prestam 

atendimento adequado para essa faixa etária, fruto da ausência de 

especificações necessárias que facilitem seu acesso e uso pleno. 

9. Esses desafios são sentidos também na oferta de experiências de 

lazer aos idosos na iniciativa privada, clubes sociais-recreativos e ambientes 

do sistema S (SESI, SESC, SEST etc.), salvo raríssimas exceções. 

10. É verificado um baixo padrão de inclusão da população idosa no meio 

digital, prejudicando a difusão de informações e os processos de educação 

informal e não-formal que podem ser executados pelas mais diversas 

agências de fomento do lazer. 

 



 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

Frente aos desafios acima apresentados, é recomendado: 

1. Desenvolver parcerias institucionais nessa temática “lazer e o 

envelhecimento na era digital”, por meio dos grupos de pesquisas das 

universidades, criando-se um “Observatório dos grupos de pesquisa”, com 

base em uma plataforma de interlocuções, trocas de informações, eventos 

on-line e ações conjuntas para revitalizar o campo do lazer. 

2. Ampliar a base epistemológica desse tema, trazendo outras áreas do 

conhecimento para esse desafio de melhor identificar as necessidades e os 

desejos desse segmento etário, buscando aproximação entre os 

profissionais que atuam nessa área. 

3. Sistematizar o intercâmbio e os debates entre as diversas áreas do 

conhecimento, tanto no país como nas experiências bem-sucedidas no 

exterior. 

4. Preparar novos profissionais para atuarem no campo do lazer com 

esse segmento, criando oportunidades de qualificação e desenvolvimento 

profissional para aqueles que já estejam atuando com essas pessoas. 

5. Dentro das políticas públicas, fortalecer o protagonismo dos idosos, 

criando-se órgãos específicos na administração pública, com orçamento 

próprio, e fomentar dentro dos Conselhos Municipais/Estaduais, câmaras 

exclusivas para o lazer. 

6. Fomentar processos de formação e compartilhamento de 

conhecimentos técnicos e teóricos de programação e animação de 

experiências de lazer, bem como de gestão, tanto no setor público como na 

iniciativa privada, especialmente os clubes sociais-recreativos e o sistema 

S (SESI, SESC, SEST, etc.), estimulando a produção de referências que 

possam embasar a ação prática, a troca de informações e de procedimentos 

operacionais. 



 

 

 

7. Promover programas diversificados e articulados no campo do lazer, 

que estimulem a participação de toda família, assim como a promoção de 

experiências lúdicas intergeracionais. 

8. Estimular o desenvolvimento de ferramentas, semelhante a startups, 

voltadas às características da pessoa idosa, contemplando níveis de 

complexidade, que sensibilizem e mobilizem esse segmento a aprenderem 

e aplicarem técnicas digitais no seu dia a dia, especialmente para o seu 

lazer. 

9. Criar espaços e equipamentos “amigáveis” à pessoa idosa, tanto 

exclusivos como inclusivos, com especial atenção à acessibilidade e com a 

devida manutenção. 

10. Desenvolver ampla divulgação das oportunidades que a comunidade 

oferece no campo do lazer para as pessoas idosas, sem “glamourizá-las”, 

mas dando a devida ênfase à sua importância para o desenvolvimento de 

sua qualidade de vida. 

 

Curitiba, 16 de novembro de 2019 
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aplicativo WhatsApp por um grupo de pessoas com deficiência intelectual 

para encontros e vivências de lazer na cidade de Curitiba, PR. Buscou-se 

responder através de alguns conceitos de Michael de Certeau como o uso 

do celular, através do aplicativo WhatsApp, pode interferir na autonomia 

e na acessibilidade de pessoas com deficiência intelectual ao lazer. A 

metodologia foi qualitativa, exploratória com a mediação participante 

através de uma pesquisa-ação. Concluiu-se até o momento que as 

tecnologias utilizadas pelos participantes da pesquisa interferiram de 

forma significativa nos processos de acessibilidade às informações e na 

autonomia para os que dela tiveram acesso.  

 

Palavras-chave 

 

Lazer. Deficiência intelectual. Celular. 

 

Introdução/Conceituação  

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão 

constantemente se renovando com novos recursos e facilidades, 

influenciando no cotidiano das pessoas e nas formas de se relacionar com 

a vida e o tempo. O que foi considerado uma inovação ontem, pode estar 

obsoleto e sem uso amanhã, reverberando no envelhecer não só dos seres 

vivos, mas da criação de objetos e aparatos tecnológicos nesse 

metamorfosear subordinado ao tempo.  

Este processo repercute nas diferentes dimensões do ser humano, 

como o lazer, invocando o tempo e a atitude relacionados ao espaço, que 

pode ser diferente de acordo com os meios e as formas que se convive e 

se relaciona com as tecnologias.   
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Entre estes dispositivos, o uso de celulares como os smartphones, 

que contam com tecnologias avançadas equivalente aos computadores, 

incluem-se programas executados em um sistema operacional móvel 

Android, que utiliza a plataforma Google Play, e o iPhone (iOS), da Apple 

com a App Store,  

Os smartphones possibilitam o uso de inúmeros aplicativos ou apps 

como exemplo o Netflix, Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify e outros 

diferentes que ampliam as possiblidades de utilização em diversas áreas, 

como a comunicação entre pessoas nas redes sociais, atividades do 

cotidiano como acessar contas bancárias, localização, transporte, 

organizar tarefas, controlar rotinas de hábitos e de saúde, e também os 

voltados para o lazer, possibilitando agilidade na reserva de hotéis, 

passeios, restaurantes, jogos, músicas entre muitos outros. 

Considerando o mundo de diversidade de usos e aplicabilidades, 

Renato D’avila (2017), cita alguns apps específicos voltados para pessoas 

com deficiência como: o Voice Over e o Talk Back (leitor de tela que 

permite deficientes visuais ingressarem em aplicativos e redes sociais); o 

Guia de rodas (questionário que informa sobre ambientes públicos com 

acessibilidade para receber pessoas com deficiência física); o Handtalk 

(permite comunicação com deficientes auditivos, através de tradução para 

Linguagem Brasileira de Sinais (Libras); o  Aramuno (facilita aprendizagem 

de pessoas com deficiência intelectual, dislexia ou dificuldades de 

aprendizado).   

Em meio a diversidade, pessoas com deficiência intelectual, que não 

dominam a leitura e escrita, podem ser beneficiadas com esses novos 

meios de se comunicar com o mundo, como o WhatsApp1, através da 

comunicação em áudio.  

 
1 Aplicativo para smartphones utilizado para troca instantânea de mensagens de texto, além de vídeos, fotos, 
áudios e mensagem de voz; entre outras funcionalidades do WhatsApp está a criação de grupos de contatos. 
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Assim, através dos aplicativos, a acessibilidade por pessoas com 

deficiência intelectual a múltiplas informações pode gerar uma nova 

possiblidade de aprendizagem e orientação para acessar espaços de lazer 

da cidade. Desta forma, utilizar um meio de comunicação como o 

WhatsApp pode ampliar a autonomia dessas pessoas. Um simples 

caminhar pela cidade, mostra-se como um empoderamento frente às 

inúmeras barreiras a que estão sujeitas.  

Este é um dos exemplos de uso, que iremos tratar adiante buscando 

relacioná-lo com alguns conceitos de Michael de Certeau, como astúcias, 

trampolinagens e uma antidisciplina, os quais podem fortalecer as relações 

humanas entre estes cidadãos, em detrimento às barreiras e distrações 

sofridas. Portanto, nosso objetivo é mostrar que as pessoas com 

deficiência intelectual podem desenvolver a autonomia, se utilizarem este 

novo aparato tecnológico. 

 

 Objetivos e/ou problema de pesquisa 

 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as possibilidades 

relacionadas às ações nas políticas públicas de inclusão voltadas para o 

lazer da pessoa com deficiência intelectual na cidade de Curitiba.  

Entretanto, nesse recorte, procuramos exemplificar e problematizar como 

o uso do celular com o aplicativo WhatsApp pode interferir na autonomia 

e na acessibilidade aos espaços de lazer da cidade de pessoas com 

deficiência intelectual, gerando empoderamento ao se deslocarem para os 

encontros com amigos em busca do desfrute de momentos de ócio. 
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Metodologia 

 

Este trabalho que é um recorte de dissertação,2 possui o 

consentimento dos participantes e passou pelo comitê de ética em saúde 

da Universidade Federal do Paraná de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de saúde que trata do Código de Ética para Pesquisa 

em Seres Humanos. A mesma teve abordagem de cunho qualitativo e 

caráter exploratório com observação participante, que avançou para uma 

pesquisa-ação, pois, “além da participação, supõe uma forma de ação 

planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro, que nem 

sempre se encontra em propostas de pesquisa participante” (THIOLLENT, 

1986, p. 7). Foram realizadas observações com anotações em diário de 

campo, entrevistas semiestruturadas realizadas com 14 jovens com 

deficiência intelectual (codificados de A1 até A14), que se denominou no 

WhatsApp como grupo Amigos do Handebol, composto pela equipe de 

handebol masculino que participou do Jogos paradesportivos do Paraná 

em 2015. Também foram entrevistados 13 de seus responsáveis 

(codificados de R1 até R13). Foram realizados 12 encontros em uma praça 

da cidade mediados pela pesquisadora com o intuito de potencializar a 

autonomia e aprendizado do trajeto de ônibus e escolhas de atividades da 

cultura corporal do movimento nos encontros. A análise dos dados foi 

interpretativa, na qual foi adotada a estratégia de triangulação (FLICK, 

2009). O objeto de estudo se referiu às práticas cotidianas de lazer dos 

participantes do grupo Amigos do Handebol3. A partir desta metodologia, 

buscou-se responder aos objetivos de forma a exemplificar e 

problematizar como o uso do celular com o aplicativo WhatsApp pode 

 
2 Autora (Dissertação). 2017 
3 O grupo “Amigos do Handebol”, foi criado em abril 2016, no aplicativo WhatsApp, do qual a 

pesquisadora/participante está como administradora. É por esse meio de comunicação que são combinados 
os encontros e repassadas as informações para os responsáveis e integrantes do grupo. 
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interferir na autonomia e na acessibilidade de pessoas com deficiência 

intelectual ao lazer. 

 

Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados  

 

O conceito de acessibilidade para pessoa com deficiência intelectual 

neste trabalho, conforme Duarte e Cohen (2014, p. 143), parte do 

princípio de que:  

 

A Acessibilidade Plena significa considerar mais do que apenas a 

acessibilidade em sua vertente física e prima pela adoção de 

aspectos emocionais, afetivos e intelectuais indispensáveis para 

gerar a capacidade do lugar de acolher seus visitantes e criar 

aptidão no local para desenvolver empatia e afeto em seus 

usuários. 

 

O lazer, como um direito para a pessoa com deficiência, ainda pode 

representar um direito a ser efetivado, pois o acesso a ele representa a 

transposição de inúmeras barreiras. Sobre esse tema, Blascovi-Assis 

(1997, p. 18) aponta que: 

 

A carga de cobrança social sobre o indivíduo excepcional4 

(deficiente) se dá em proporções gigantescas, fazendo com que 

este, cada vez mais, encontre problemas em seu convívio social e 

tenha menos oportunidades em seu dia a dia, tendo que superar 

barreiras constantes ou sucumbir-se a elas nas diferentes esferas 

sociais: no trabalho, na escola, na própria família, no transporte e 

no Lazer. 

 

Desta forma, “para que a cidadania se estabeleça, é necessário que 

se criem, incrementem e se mantenham políticas urbanas qualificadas” e 

os “habitantes da cidade devem – e isso é um dever ético – atuar como 

 
4 O termo “excepcional” era utilizado para se referir à deficiência intelectual. 
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pessoas interessadas, envolvidas e responsáveis por manter o direito a ter 

direitos” (RECHIA, 2015, p. 57).  O lazer para a autora,  

 

Entendido como um fenômeno sociocultural, amplo e complexo, 

historicamente mutável, central para a análise da sociedade, o 

qual envolve questões indenitárias, políticas e de sociabilidade dos 

sujeitos, numa perspectiva orgânica e processual, o que implica na 

análise de três polos distintos, porém complementares. São eles: 

espaço, tempo e ludicidade (RECHIA, 2015). 

 

 Consideramos que as TICs podem impactar no tempo e espaço de 

lazer, de acordo com o uso que as pessoas fazem de artefatos tecnológicos 

como o celular equipados com sistemas android e internet que possibilita 

o acesso a aplicativos como localizadores a exemplo google maps, Uber , 

redes sociais como facebook ,  WhatsApp e assim  possibilitam  novas 

formas de interligação e comunicação entre os usuários. 

Nesta perspectiva, com uma abordagem polarizada e análise crítica, 

Cineiva Tono (2017, p. 70) afirma que existem elementos essenciais 

intrínsecos às mudanças resultantes da incorporação da internet na vida 

cotidiana e se “por um lado, há evidentes “benefícios” obtidos para as 

atividades humanas e, por outro, existem efeitos “danosos” da 

incorporação desta tecnologia na sociedade”. A autora complementa que, 

 

Certamente há benefícios impressos no desempenho de diversas 

atividades humanas relacionadas ao trabalho, ao estudo e ao 

entretenimento com a utilização das tecnologias da informação e 

comunicação e da internet, pela facilidade e agilidade de acesso, 

capacidade de armazenamento, de manipulação, bem como troca 

e divulgação de dados e informações. As noções extensivas de 

tempo, de espaço e de distância adaptadas a essa tecnologia 

conduzem a uma flexibilidade, velocidade e inventividade 

inimagináveis de aplicação em praticamente todos os setores da 

vida humana, historicamente marcados pelo avanço na área 

microeletrônica com a revolução informática (TONO, 2017, p.70). 

 

Assim, a vida das pessoas é cotidianamente permeada pela 

tecnologia e novos processos de aprendizagem podem ser formados 

através do “redimensionamento das relações humanas e institucionais, 
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através dos mecanismos de interação e de comunicação disponibilizados 

pela rede internet, (TONO, 2017, p. 70)”. Neste contexto, as pessoas com 

deficiência intelectual, devido às suas características de amadurecimento 

e possíveis necessidades específicas de aprendizagem, podem ser 

beneficiadas e ao mesmo tempo por encontrar-se em processo de 

desenvolvimento necessitem ser orientadas e mediadas para o uso 

consciente, seguro e saudável dessas tecnologias.   

 

Apresentação dos principais resultados 

 

Foi identificado que, entre os 14 sujeitos integrantes do grupo 

Amigos do Handebol, a partir de vivências relacionadas ao tempo/ espaço 

de lazer, é possível dar início a um processo de empoderamento. Este fato 

foi evidenciado após o término de um dos encontros, quando os 

integrantes foram “passear no shopping”. A decisão partiu de uma 

iniciativa do grupo. Alguns pais ligaram para a pesquisadora, que 

visualizou fotos no grupo de WhatsApp, postadas por eles mesmos no 

grupo de mensagens. 

Nesta situação, ter a possibilidade de comunicação por celular se 

tornou importante, pois o conflito se deu por conta da falta de comunicação 

entre eles e os responsáveis, que não tinham o aplicativo de mensagens 

no celular. A estratégia proposta por alguns integrantes do grupo era 

saírem juntos para passear no shopping. Isoladamente, nem todos os 

integrantes se aventurariam, mas a partir do incentivo e da união do 

grupo, sentiram-se seguros para fazer isso. Para Gehl (2015, p. 23), “as 

pessoas reúnem-se onde as coisas acontecem, e espontaneamente 

buscam outras pessoas”.  

Além disso, foram observadas outras conexões nas conversas 

registradas no grupo do WhatsApp, pois incialmente as mensagens 



 

32 

 

giravam em torno dos recados da pesquisadora e da confirmação dos 

participantes. Com o passar do tempo, vários outros tipos de mensagens 

foram surgindo, o que demostrou a proximidade e o vínculo que se 

estabeleceu entre eles com o uso do aplicativo.  

Outra situação foi a estratégia usada pelos integrantes ao gravarem 

mensagens em áudio, em vez de escreverem e os que não sabiam ler 

conseguiam compreender e responder. Um dos integrantes que sabe ler e 

escrever, mas, segundo relato da responsável, falava pouco, começou a 

se expressar, falando pelo áudio para ser compreendido. O ponto mais 

significativo foi quando ele anunciou: “Hoje é meu aniversário” (A10). A 

timidez ou a dificuldade para falar foi superada com o uso do aplicativo, 

pela gravação de áudios. As redes sociais ajudaram de certa forma os 

integrantes a se soltarem um pouco e se aproximarem mais uns dos 

outros, com os Amigos do Handebol, tirando fotos para postar no grupo 

do WhatsApp e no Facebook. 

O uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) colabora 

para o processo de autonomia dos Amigos do Handebol, que passaram a 

interagir no grupo por meio de gravação de áudio e envio de fotos. Para 

os que não têm acesso a essas tecnologias, a autonomia fica mais limitada, 

conforme observado nos encontros. 

Assim, para Bortolozzo et al. (2013, p. 118):  

 

A utilização das TICs pode ajudar a superar algumas formas de 

exclusão, uma vez que adequa novos mecanismos de 

aprendizagem e pode beneficiar grupos sociais afastados do ensino 

tradicional. As tecnologias podem estimular o ritmo de aquisição 

de informação dos indivíduos que sabem menos, aproximando-os 

dos níveis dos que sabem mais. As tecnologias também incidem 

em dois aspectos, a motivação e a forma atrativa com que 

desperta o aprendizado associadas ao lazer, além de mobilizar 

certa diversidade de processos cognitivos. Assim pode adaptar a 

estilos diferentes de aprendizagem favorecendo uma maior 

variedade de alunos, promovendo um acesso homogêneo ao 

conhecimento. 
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Constata-se que, para três dos Amigos do Handebol que não 

estavam no grupo de mensagens, por não terem telefone celular, o acesso 

“não era homogêneo”, pois certas informações, como os dias de encontro, 

eram “retidas” sob as mais diversas justificativas dos responsáveis para a 

pesquisadora: “teve que ajudar em casa; vamos ao supermercado; vamos 

fazer uma visita; precisa cuidar da avó; não pude levar” , etc. O que pode 

ser um indício de que os responsáveis administravam as informações de 

acordo com a dinâmica familiar e não davam a oportunidade de escolha 

para o integrante do grupo Amigos do Handebol.  

Esse fato ficou evidenciado nas falas e nos registros em diário de 

campo. Os responsáveis por um desses integrantes (A1) tinham acesso às 

informações a respeito dos encontros, mas só levaram o filho a um deles 

e a um jogo no dia dos Jogos Paradesportivos. Quando questionado sobre 

como era para A1 participar dos encontros, esse responsável se reportou 

a outros momentos já vivenciados por A1: “Ele gosta muito, esta semana 

mesmo ele comentou que estava com saudade, que queria encontrar os 

amigos, e foi quando você (pesquisadora) passou a mensagem 

perguntando se eu poderia trazer ele hoje” (R1). 

A1 não tem acesso ao celular e depende dos responsáveis (R1) para 

levá-lo aos encontros, por outro lado, vai sozinho para o trabalho, de 

ônibus convencional. Quando questionado o que significava lazer para ele, 

e o que gosta de fazer para se divertir, ele disse: “Lazer é chamar o 

pessoal, participar, jogar handebol [...]. Reunir as pessoas, praticar 

esporte e vir pra cá conhecer. Muito feliz de estar aqui” (A1). 

Outra situação foi registrada em diário de campo sobre o Amigo do 

Handebol A5, que não compareceu a nenhum dos encontros. Seu 

responsável (R5) relatou a dificuldade de levá-lo, e disse que A5 ficava 

muito triste nos fins de semana em que sabia que haveria encontro, pois 

os amigos o tinham avisado disso, e o responsável dizia que não poderia 
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levá-lo. Segundo R5, A5 até poderia aprender a andar de ônibus, mas R5 

tem “medo” de que ele saia sozinho. 

Atitude diferente é observada pelo responsável R2, pois, da mesma 

forma que A5, A2 não sabe ler, e mesmo assim anda sozinho de ônibus 

convencional. O responsável relata que A2 “conhece tudo, como 

antigamente, quando o ser humano não sabia ler, mas conhecia pelos 

olhos” (R2). 

Observamos que a autonomia está ligada à possiblidade de 

liberdade, para que, mesmo com dificuldades, eles possam aprender. Para 

isso, os responsáveis não podem ter medo de deixá-los aprender, afinal, 

uma cidade “mais humana e mais inclusiva” deve garantir aos cidadãos o 

exercício de sua cidadania. Ou mais, o exercício de sua liberdade. Milton 

Santos (2014, p. 102) afirma que “a meta da liberdade começa no espírito 

do homem, e a condição de liberdade é a imersão do indivíduo renovado 

numa sociedade onde o homem é o sujeito, e não o objeto”.  

Assim, a partir dos encontros, algumas mudanças foram observadas 

no grupo. A possibilidade de escolha nas atividades, a aprendizagem de 

chegar à praça e as falas no grupo geraram um movimento que até então 

não existia para os Amigos do Handebol que participaram dos encontros. 

Eles decidiram marcar os encontros aos domingos, e desde então queriam 

que houvesse reunião toda semana. Na medida do possível, os encontros 

foram feitos em domingos alternados, o que aumentou a previsão inicial 

de um para dois encontros mensais. Marcando um processo de escolha, 

que até então não era possibilitado em momentos formais, como dentro 

da escola.  

O grupo passou a ser requisitado por outros colegas da escola, que 

ficaram sabendo da proposta e se interessaram em participar. Dessa 

forma, um colega foi incluído no grupo e, segundo os Amigos do Handebol, 

outros colegas da escola também. Assim, consideramos que: 

 



 

35 

 

A cidadania é mais que uma conquista individual. Uma coisa é a 

conquista de uma personalidade forte, capaz de romper com os 

preconceitos. Outra coisa é adquirir instrumentos de realização 

eficazes dessa liberdade. Sozinhos, ficamos livres, mas não 

podemos exercitar a nossa liberdade. Com o grupo, encontramos 

os meios de multiplicar as forças individuais, mediante a 

organização (SANTOS, 2014, p. 103). 

 

Sob outro aspecto, observa-se que as lembranças (memórias) 

relatadas por todos os Amigos do Handebol sobre a participação nos jogos 

não se referem apenas à competição, ou seja, ao jogo em si. Outros 

aspectos fortificam a importância dos momentos de lazer que o grupo já 

vivenciou em participações em jogos, como percebido na entrevista do 

Amigo A6, quando questionado sobre o que já fez na companhia do grupo: 

 

Já viajamos, jogamos aqui, Marilândia do Sul, Londrina, foi legal... 

[pesquisadora: O que você lembra?] Os amigos, conhecemos mais 

gente, o hotel era bom, tinha piscina, uma saudade de lá... [Você 

gosta do jogo?] Eu gosto, para se divertir. [Você fica preocupado 

ou acha que é divertido?] É mais divertido quando a gente gosta 

também se ajunta... É legal, a gente joga... A professora também 

(A6). 

 

Vencer sem dúvida é estimulante, fato vivenciado com o grupo pela 

pesquisadora e observado nos resultados da equipe de handebol DI, 

constituída pelo grupo Amigos do Handebol. Nos anos anteriores, a 

referida equipe se consagrou tetracampeã, mas em 2016 perdeu todos os 

jogos.  

A “derrota” da equipe não foi encarada como o principal 

determinante, ou como algo negativo para os Amigos do Handebol. De 

outra forma, após terem sido eliminados, eles reforçaram a ideia de 

manutenção do grupo, e passaram então a interagir mais pelo WhatsApp 

com os colegas. Assim, consideramos positiva a preocupação deles com a 

manutenção do grupo e continuidade dos encontros, pois esses encontros 

eram, para alguns, uma das únicas formas de convivência com os outros 



 

36 

 

colegas integrantes do grupo fora do ambiente da escola, e uma 

oportunidade de sair de casa e ter um momento de lazer com os amigos.  

Outra observação foi a de uma “trampolinagem” feita por um dos 

integrantes (A14) do grupo quando foi admitido no trabalho formal.  

A “estratégia” da empresa foi viabilizar a contratação de A14 para 

a vaga de emprego mediante a descontinuidade da participação nos Jogos 

Paradesportivos, visto que os treinos tomariam muito tempo do trabalho 

e ele não poderia ser dispensado. A14 ficou muito decepcionado. 

 

Pra mim foi, senti foi uma pena, que eles falaram, terem falado, 

eu fiquei meio triste, daí eu falei que eu jogava handebol, daí ele 

falou, “Você jogou?”, eu falei, “sim”, daí ele falou que eu não posso 

mais porque tô trabalhando agora na loja. [...] Eu falaria que eu 

queria, quero continuar jogando handebol e também com meus 

amigos lá do handebol (A14). 

 

 

O que explica essa relação é o conceito de “estratégia”, que, para 

Certeau (2014, p. 45), “é o cálculo das relações de forças que se torna 

possível a partir do momento que um sujeito de querer e poder é isolável 

de um ‘ambiente’”. Assim, a “tática” de A14 para conseguir participar dos 

jogos é teorizada por Certeau como “um cálculo que não pode contar com 

um próprio, nem portanto com uma fronteira que distingue o outro como 

totalidade visível” (p. 45). “Muitas práticas cotidianas [...] são do tipo 

táticas” (p. 46) e  

 
Essas táticas manifestam igualmente a que ponto a inteligência é 

indissociável dos combates e dos prazeres cotidianos que articula, 

ao passo que as estratégias escondem sob cálculos objetivos a sua 

relação com o poder que os sustenta, guardando pelo lugar próprio 

ou pela instituição (CERTEAU, 2014, p. 46).  

 

Por outro lado, uma “antidisciplina” se revela como um processo de 

construção de autonomia quando A14 tem a “astúcia” de, contrariando as 

orientações iniciais e a orientação de seus responsáveis, comunicar aos 

chefes, tentando convencê-los, sua participação nas atividades 

paradesportivas. O responsável por A14 afirma que não estavam 

conseguindo dominá-lo, e de fato ele não se deixou dominar, tanto que 
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conseguiu resolver a situação com o chefe, convencendo-o a liberá-lo nos 

horários que não estaria trabalhando. Assim ele “se virou” para 

comparecer aos jogos e ir ao trabalho sem prejuízo de nenhuma das 

partes.  

A mediação entre pesquisadora, chefes imediatos e responsáveis de 

A14 foi fundamental para que a possibilidade de escolha não fosse também 

dominada. Para A14, que conseguiu concluir o Ensino Fundamental e 

sonha em tirar a carteira de motorista, tirar-lhe a possibilidade de 

participar dos jogos seria aliená-lo ao direito ao trabalho, sem a 

possibilidade de escolha em outras esferas da vida, como o lazer.  

 

Conclusão/Considerações Finais 

 

Concluiu-se, a partir dos dados de pesquisa, que as tecnologias 

utilizadas pelos participantes do grupo Amigos do Handebol interferiram 

de forma significativa nos processos de acessibilidade às informações e na 

autonomia para os que usaram o celular com WhatsApp.  

Ao mesmo tempo, o lazer reforça a amizade e interfere nos 

processos de busca por liberdade, aliada a um emponderamento desses 

cidadãos ao se utilizarem de tecnologias de comunicação como os 

aparelhos celulares e aplicativos, em seu cotidiano, demostrando, assim, 

a capacidade de aprendizagem e domínio de algumas destas novas formas 

de linguagem, capazes de potencializar suas experiências de lazer.  

Para os integrantes do grupo Amigos do Handebol, se locomover 

sozinho e ter a oportunidade de conhecer um local diverso de sua rotina 

significou uma possibilidade de ampliar o aprendizado e estimular o 

desenvolvimento da autonomia, o que foi facilitado com o celular e o uso 

do WhatsApp.  
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Por outro lado, é necessária a mediação educativa para uma 

utilização consciente e segura destes meios tecnológicos, que absorvem o 

tempo, muitas vezes deslocando para o espaço virtual os encontros 

presenciais, os quais fortalecem as relações humanas.    
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Eixo temático 

 

 Lazer, acessibilidade e inclusão 

 

Classificação 

 

Pesquisa Científica 

 

Resumo 

 

Dentre as inúmeras funcionalidades das áreas verdes urbanas 

figuram as possibilidades da prática do lazer, diante disso, o objetivo geral 

dessa pesquisa foi avaliar a Praça da CAIC, localizada na Estância Turística 

de Avaré (SP) nos quesitos de infraestrutura, equipamentos e mobiliários 

disponíveis para os frequentadores. Os objetivos específicos foram 

verificar como esses elementos interferem positiva ou negativamente na 

prática de lazer dos mesmos e indicar os pontos que necessitam de 
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melhorias para tornar a experiência de lazer mais significativa. O 

procedimento metodológico adotado foi inicialmente a realização de 

pesquisa bibliográfica sobre o conceito de áreas verdes e a sua relação 

com o lazer. Na sequência foi realizado um estudo de campo in loco, 

momento em que foi observado o espaço para aplicação do “checklist 

acessibilidade” e aplicada uma escala de avaliação qualitativa para avaliar 

os equipamentos e mobiliários disponíveis no espaço. Os resultados 

obtidos identificaram a necessidade de manutenção dos equipamentos e 

mobiliários, bem como uma adequação espacial que promova 

acessibilidade para todos os frequentadores e aprimore a experiência de 

lazer. Concluiu-se que o estabelecimento de um diálogo entre instituições 

de ensino que produzem pesquisas e os órgãos públicos responsáveis pela 

gestão de praças públicas municipais poderia viabilizar intervenções 

assertivas e trazer benefícios para a população local.   

 

Palavras-chave 

 

Avaliação. Praça. População Local.  

 

Introdução/Conceituação  

 

As áreas verdes presentes no ambiente urbano são espaços abertos 

nos quais, dentre as suas mais variadas funções, atividades de lazer 

também podem ser desenvolvidas. 

De acordo com Lima et al. (1994, p. 549), área verde é “uma 

categoria de espaço livre, tais como jardins públicos, parques e praças, 

que possuem a prevalência de vegetação arbórea”. Para Mazzei et al. 

(2007, p. 34) as áreas verdes são 
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espaços que se enquadram em uma das categorias dos espaços 

públicos livres de construção, que devem possuir o planejamento 

voltado a atender as necessidades e expectativas de uma 

comunidade urbana através da abertura de espaços públicos com 

o intuito da realização de práticas de lazer, recreação e 

conservação da natureza.  

 

Segundo Carvalheiro (1992 p.31), existem três tipos de usos dos 

espaços livres, sendo eles: “particular; potencialmente coletivo e por 

último público que são acessíveis e de uso livre para os públicos em geral”, 

ambos os espaços demandam cautela quanto à manutenção e 

preservação.  

No que se refere à classificação pública, segundo Daltoé, Cattoni, 

Loch (2004 p. 3-4 apud Benini; Martin, 2002)  

 

estão enquadradas as áreas verdes que possuem composição 

mista com arborização significativa, contendo espécies nativas e 

exóticas. Abrangem ainda praças, parques e bosques, como as 

áreas arborizadas dentro de complexos históricos e possuem valor 

social, ecológico e cênico.  

 

Esses espaços livres dispõem diversas funções, como propiciar ar 

para edifícios altos, oferecer iluminação e oportunidade das pessoas 

ocuparem o seu tempo livre, entre outros, sendo as principais funções: 

recreativa, educativa, ecológica e estética ou paisagístico-integradora.  

Pensando especialmente na tipologia de área verde denominada de praças 

públicas, observam-se oportunidades de práticas do lazer nesses espaços. 

Segundo Dumazedier (1973), o lazer diz respeito às atividades realizadas 

no tempo livre dos indivíduos, estimulando sua capacidade criativa, 

promovendo descanso, diversão, recreação, entretenimento, interação 

social e voluntária com outros indivíduos. 

Essas ocupações são classificadas como atividades físicas, manuais, 

intelectuais, artísticas, sociais e turísticas (DUMAZEDIER, 1973). 

Considerando o uso do tempo livre em praças públicas, todas as 
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modalidades de atividades citadas são possíveis, pois normalmente esses 

espaços são utilizados pela população local para caminhadas, uso de 

academias ao ar livre, uso de equipamentos de recreação infantil, feiras 

de artesanato, shows, eventos comunitários, e podem representar 

atrativos turísticos para visitantes. 

Nesse sentido, na Estância Turística de Avaré, o Projeto de Lei 

n°126/2018 que dispõem sobre a gestão participativa das praças também 

a compreende como “[...] um espaço público urbano, ajardinado ou não, 

que propicie lazer, convivência e recreação para a população, cumprindo 

uma função socioambiental” (AVARÉ, 2018, s.p). 

Considerando esse referencial teórico, a presente pesquisa buscou 

responder ao seguinte questionamento: a Praça da CAIC (Centro 

Avareense de Integração Cultural Djanira da Motta e Silva), localizada na 

Estância Turística de Avaré, possui condições físicas, estruturais, de 

acessibilidade e de equipamentos, de modo a fornecer a prática de lazer 

para os usuários de forma qualitativa? A partir disso, foram indicadas 

ações de melhorias para aprimorar a experiência de lazer dos 

frequentadores desse espaço público. 

 

Objetivos e/ou problema de pesquisa 

 

O objetivo geral foi avaliar os quesitos de infraestrutura e 

equipamentos disponíveis para os frequentadores da Praça da CAIC, e os 

objetivos específicos foram verificar como esses elementos interferem 

positiva ou negativamente na prática de lazer dos mesmos e indicar os 

pontos que necessitam de melhorias para tornar a experiência de lazer 

mais significativa. 
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Metodologia 

 

O procedimento metodológico adotado foi inicialmente a realização 

de pesquisa bibliográfica sobre o conceito de áreas verdes e a sua relação 

com o lazer. Na sequência, foi realizado um estudo de campo in loco, 

momento em que foi aplicado o “checklist acessibilidade” (DISCHINGER et 

al., 2004) e uma escala de avaliação qualitativa (ANGELIS; CASTRO; 

NETO, 2004). 

 

Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados  

 

O “checklist acessibilidade” (DISCHINGER et al., 2004) auxiliou na 

avaliação da orientabilidade, comunicação, deslocamento e uso do espaço 

público selecionado para essa pesquisa. Na sequência, foi atribuída notas 

de 0,0 a 4,0 que corresponderam respectivamente a: de 0 a 0,5 – 

péssimo; de 0,5 a 1,5 – ruim; de 1,5 a 2,5 – regular; de 2,5 a 3,5 – bom; 

e de 3,5 a 4,0 – ótimo (ANGELIS; CASTRO; NETO, 2004) para os seguintes 

elementos: a presença ou ausência de semáforos nas via, sinalização 

sonora para travessia e foco de acionamento para pedestres, condições de 

acessibilidade das áreas de circulação e dos mobiliários, presença ou 

ausência de escadas e rampas, estacionamento, banheiros e bebedouros.  

 

Apresentação dos principais resultados 

 

Durante o estudo de campo para aplicação do “checklist 

acessibilidade” e realização da avaliação qualitativa, observou-se que na 

Praça CAIC está localizada a biblioteca municipal, o memorial Djanira, uma 
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academia ao ar livre e um parque infantil, e por essa razão esse espaço é 

utilizado para diversas finalidades, tais como aquelas de interesse cultural, 

de acordo com a programação organizada pela biblioteca, além das 

atividades recreativas e esportivas que contam com equipamentos 

distribuídos ao longo do perímetro da praça. A avaliação qualitativa dos 

equipamentos e mobiliários e os apontamentos de melhorias estão 

descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Elementos avaliados e apontamentos de melhorias na Praça da 
CAIC, Avaré – SP 

 

Semáforos Avaliação: Ruim (1,5) 

Pontos a serem melhorados: a 

ausência de semáforos nos dois lados da 

via pública compromete a segurança dos 

frequentadores do espaço. A inexistência 

de faixas de travessia com rebaixamento 

dificulta a travessia dos pedestres. 

Áreas de circulação Avaliação: Bom (3,0) 

Pontos a serem melhorados: as áreas 

livres de circulação não possuem pisos 

antiderrapantes, nem piso tátil direcional. 

Existe uma faixa livre de obstáculos com o 

intuito de interligar os usuários com as 

principais áreas da praça. No que se refere 

aos elementos da vegetação existente 

como, por exemplo, galhos, raízes, entre 

outros, notou-se que esses se encontram 

devidamente fora da faixa de circulação 

que conduz ao espaço, e os que se 

encontram em canteiros, desprendem 

somente folhas secas, não possuem 

espinhos e substâncias nocivas à saúde, 
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desse modo não representando riscos ou 

desconforto. Devido a possível falta de 

planejamento paisagístico, a vegetação 

não possui cores representativas ou 

quaisquer características diferenciais. 

Mobiliário de estar Avaliação: Bom (3,0) 

Pontos a serem melhorados: existem 

bancos para descanso próximos uns dos 

outros, porém não há assentos reservados 

para usuários obesos. 

Escadas Avaliação: Não se aplica 

Pontos a serem melhorados: não 

possui escadas. 

Rampa Avaliação: Péssimo (0,0) 

Pontos a serem melhorados: não 

possui rampas 

Estacionamento Avaliação: Péssimo (0,0) 

Pontos a serem melhorados: o espaço 

público não conta com vagas de 

estacionamento indicadas para 

deficientes.   

Banheiros e bebedouros Avaliação: Péssimo (0,0) 

Pontos a serem melhorados: o 

banheiro se encontra desativado até o 

presente momento, e na parte externa 

observou-se uma placa referente ao 

projeto de obras da prefeitura, local para 

construção de instalações sanitárias 

utilizáveis no local.  

Telefone Avaliação: Péssimo (0,0) 

Pontos a serem melhorados: não há 

telefones acessíveis para cadeirantes ou 

que transmitam mensagens de texto. O 

único telefone existente não possui 

amplificador de sinal e está inutilizado.  

 

Fonte: As autoras (2019) 
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Conclusão/Considerações Finais 

 

Considerando a relevância da Praça da CAIC no contexto municipal, 

devido à presença dos espaços culturais biblioteca e museu, e dos 

equipamentos de recreação infantil e exercícios físicos, pode-se inferir que 

apesar dos aspectos negativos apontados nessa pesquisa, a apropriação e 

o uso pela população local podem proporcionar benefícios desde as 

possibilidades de vivências culturais, passando pela contemplação 

paisagística, até a promoção de um bem-estar físico e mental. 

Contudo, para que o uso desse espaço ocorra de forma efetiva, faz-

se necessária a manutenção contínua de seus equipamentos e mobiliários, 

bem como uma adequação que promova acessibilidade para todos os 

frequentadores e aprimore a experiência de lazer. 

Conclui-se, portanto, ser imprescindível o estabelecimento de um 

diálogo entre instituições de ensino que produzem pesquisas e os órgãos 

públicos responsáveis pela gestão de praças públicas municipais, para que, 

dessa maneira, possam ser realizadas intervenções assertivas.   
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Resumo  

 

Os estudiosos do lazer aprofundam cada dia mais suas pesquisas 

nessa temática. O objetivo deste estudo foi fazer um levantamento e 

análise das produções científicas sobre a inserção da pessoa com 

deficiência no campo do lazer, nas revistas LICERE – Revista do Programa 

de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer/UFMG e RBEL - 

Revista Brasileira de Estudos do Lazer, desde a primeira edição de cada 

revista até o ano de 2018. Foram utilizados os descritores “pessoa com 

deficiência” e “lazer”. Critérios de exclusão: publicações em forma de 

resumo de dissertações ou teses, editorial, bem como os artigos que não 

se encontravam disponíveis na versão on-line da plataforma. Foram 

encontrados sete artigos e pelos critérios de exclusão ficaram seis artigos, 

para análise. A partir da leitura exaustiva dos artigos, estabeleceram-se 

duas categorias: a inserção social e a acessibilidades do lazer para pessoas 

com deficiência. Apesar de ser um tema de relevância, estudos 

correlacionando o lazer e pessoas com deficiência ainda são escassos, visto 

que em 21 anos de publicações, duas revistas e apenas sete produções 

com a temática proposta foram encontradas. 

 

Palavras-chave 

 

Lazer. Pessoa com Deficiência. Acessibilidade. Inserção Social. 

 

Introdução 

 

 Com base no Censo 2010, divulgado pelo IBGE, aponta-se que 45,6 

milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que 
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corresponde a 23,9% da população brasileira. A maior parte delas vive em 

áreas urbanas - 38.473.702, ante 7.132.347 nas áreas rurais. 

Transformando em números absolutos aproximamos de 760 milhões de 

pessoas no mundo com algum tipo de deficiência e essa distribuição é 

desigual. A concentração de pessoas com deficiência chega a ser de 80% 

em países com nível socioeconômico mais baixo e o acesso a bens e 

serviços para pessoas com deficiência nesses países é muito precário 

(WHO, 2011). 

Os diversos tipos de deficiência observáveis são adquiridos por 

acidentes, por algum tipo de doença adquirida durante o percurso da vida 

e/ou congênita. No entanto, para compreender as pessoas com deficiência 

e seu engajamento no cotidiano é necessário conhecer o contexto em que 

vivem, as suas oportunidades, além de suas questões corporais. Assim, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) constitui como instrumento a CIF 

(Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), 

que considera o indivíduo com deficiência em seus aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais. Essa abordagem tem sido orientadora de ações em 

todos os campos de atuação em várias partes do mundo. Aqui neste artigo 

iremos centrar na dimensão do lazer.   

A constitucionalização do conceito de deficiência no Brasil se deu em 

2006, a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, aprovado pela Assembleia Geral da ONU. A partir da LEI 

N° 13146, de 06 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, surge o termo “pessoa com deficiência” (PCD):  

 
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, Art. 2°). 

 

O termo usado no singular Pessoa Com Deficiência respeita a 

particularidade da pessoa, representando um grupo de pessoas iguais 
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entre si (FOGANHOLI; JUNIOR, 2015). Com base nos estudos, o termo 

utilizado nessa produção será Pessoa com Deficiência. 

Nos estudos do lazer há pensamentos distintos sobre seu conceito, 

como atitude ele é caracterizado como estilo de vida, independente de um 

tempo determinado em decorrência da ligação estabelecida entre o sujeito 

e a experiência vivida (MARCELINO, 2000b). A outra investida refere-se a 

um período de “tempo livre”, considerando lazer as atividades praticadas 

fora do tempo de trabalho profissional, das obrigações familiares, 

religiosas e sociais (MARCELLINO, 2000a). Para Gomes (2004), se 

seguirmos esses parâmetros, a existência do lazer estaria condicionada ao 

trabalho e aos usos do tempo livre em contextos urbanos e 

industrializados, os quais são fortemente marcados pela fragmentação do 

tempo e do espaço. Por certo, se ficarmos reféns dessa lógica, seguiremos 

inviabilizando, silenciando e marginalizando o lazer em determinados 

contextos. 

Nesse âmbito, compreende-se o lazer como uma necessidade 

humana e dimensão da cultura que constitui um campo de práticas sociais 

vivenciadas ludicamente pelos sujeitos, estando presentes na vida 

cotidiana, em todos os tempos, lugares e contextos (GOMES, 2004). Da 

utilização para reabilitação física até a utilização como direito do ser 

humano, o lazer para a PCD conquistou avanços5, embora ainda deixe a 

desejar. Segundo Sassaki (2009), as mudanças no campo do lazer deverão 

ocorrer em diversas dimensões, sendo elas as dimensões arquitetônicas, 

comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal. 

Quando é dada à pessoa com deficiência o direito de exercer o 

controle de sua própria vida, de ter domínio e vivências o fortalecerá como 

indivíduo, agregando a ele os valores de autonomia, independência, 

 
5 Um dos exemplos desses avanços foi garantir espaços reservados para PCD em locais públicos e privados 
destinados ao lazer, como cinema, teatros, shows etc. 
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empoderamento e equiparação de oportunidades (SASSAKI, 2003). A 

inclusão neste contexto deverá ocorrer através da modificação do sistema, 

a fim de que sejam eliminadas as barreiras físicas e sociais dentro dos 

ambientes, de maneira que todas as pessoas, cada uma com sua 

individualidade e característica, possam usufruir dos espaços, sem que 

haja algum transtorno. 

Visto que o lazer é uma necessidade humana (GOMES, 2004) e é 

direito garantido na constituição brasileira6 (BRASIL, 1988), e que como 

cidadão brasileiro, a pessoa com deficiência tem direito a usufruir de 

atividades de lazer, nos ambientes destinados a ele, sendo público ou 

privado, com segurança e sem discriminação, o objetivo deste estudo foi 

analisar as produções científicas sobre a inserção da pessoa com 

deficiência no campo do lazer, desde a primeira edição até o ano de 2018, 

nas revistas LICERE – Revista do Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Estudos do Lazer/UFMG e RBEL - Revista Brasileira de 

Estudos do Lazer. 

 

Metodologia 

 

A busca bibliográfica constituiu na pesquisa de artigos publicados 

nas plataformas das revistas LICERE (Revista do Programa de Pós-

graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer/UFMG) e RBEL (Revista 

Brasileira de Estudos do Lazer). Essas revistas são atualmente os dois 

principais periódicos nacionais de Estudos do Lazer, caracterizando-se 

como uma importante fonte de busca de evidência científica e de 

divulgação da produção do conhecimento e da intervenção na área.  Foram 

 
6 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, ART.227). 
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utilizados os descritores ‘lazer’ e ‘pessoa com ‘deficiência’. Foram 

pesquisados em todas as revistas desde a primeira edição da Licere, 

setembro de 1998, até a última edição em dezembro do ano de 2018, e 

da primeira edição da RBEL, em maio de 2014, à última edição que foi em 

maio de 2018, e o idioma adotado foi o português. Foram excluídas as 

publicações em forma de resumo de dissertações ou teses, editorial, bem 

como os artigos que não se encontravam disponíveis na versão on-line da 

plataforma.  

 

Apresentação sintética do referencial teórico/ Resultados 

encontrados 

 

Procederam-se à leitura dos resumos nas revistas LICERE e RBEL, 

buscando identificar dados correspondentes à inserção da pessoa com 

deficiência no lazer. A revista LICERE, desde sua primeira edição até o ano 

de 2018, publicou 21 volumes e 58 exemplares, dos quais apenas seis 

publicações com o tema foram encontradas. Porém, cinco eram artigos e 

um era resumo de tese. Dos cinco artigos, um não se encontrava à 

disposição na plataforma, portanto, por falta de acesso, foi excluído. A 

RBEL, desde seu primeiro exemplar até o ano de 2018, publicou cinco 

volumes e treze edições, dos quais apenas dois artigos abordam o assunto. 

Finalizando essa busca, após a seleção dos artigos encontrados, realizou-

se a leitura dos artigos na íntegra. Eles foram separados em duas tabelas.  
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AUTOR 

(DATA) 

TÍTULO OBJETIVOS RESULTADOS 

ARAUJO, 

CANDIDO; 

LEITE 

(2009). 

Espaços 

públicos 

de lazer: 

um olhar 

sobre a 

acessibili

dade 

para 

portadore

s de 

necessida

des 

especiais. 

Avaliar as condições 

de conservação e 

adequação dos 

espaços de lazer 

público no município 

de Barra Mansa- RJ. 

Importância de promover 

acessibilidade em ambiente 

construído é uma forma de 

proporcionar autonomia, 

segurança e construindo um 

direito universal. Percebeu-se 

nesse estudo que o lazer para 

pessoas com necessidades 

especiais, tem sido um 

componente importante para 

integração na comunidade, 

aumento de autoestima, 

desenvolvimento e descobertas 

de novas potencialidades 

individuais.  

CORRALES

; CASTRO 

(2016). 

Passear e 

Participar

: O Lazer 

ampliand

o a 

Circulaçã

o Social 

de 

Pessoas 

Com 

Deficiênci

a. 

Levantar a 

problematização do 

lazer como 

intervenção para 

ampliar a vida social 

da população que 

frequenta O Projeto 

Andanças na cidade 

de Ribeirão Pires, 

SP. 

Através de um projeto 

Andanças, o lazer é o meio de 

socialização de pessoas com 

deficiência, essa prática diminui 

as tantas barreiras enfrentadas 

por estes indivíduos.  Há 

necessidade de ampliação de 

projetos que promovam o bem-

estar da pessoa com deficiência 

na sociedade, através de 

atividades que venham 

despertar o prazer.  É 
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necessário fazer-se cumprir as 

políticas públicas que tratam 

desse público. 

FOGANHO

LI; 

JUNIOR 

(2015). 

Lazer de 

Pessoas 

com 

Deficiênci

as: 

Significan

do, 

Aprenden

do e 

Ensinand

o. 

Compreender os 

processos 

educativos 

decorrentes da 

prática de lazer 

social de pessoas 

com deficiências 

físicas e visuais que 

frequentam clubes 

sócios recreativos 

na cidade de São 

Carlos-SP. 

 

O lazer como inserção social é 

visto como troca de 

experiências, prática social 

capaz de combater o 

preconceito; suprir as 

necessidades do indivíduo. É 

um poderoso momento de 

humanização, pois leva em 

consideração as 

particularidades da pessoa com 

deficiência e sua inserção no 

meio social. 

SILVA et 

al. (2013). 

Parque 

Itanhang

á e 

acessibili

dade às 

pessoas 

com 

deficiênci

a física e 

visual. 

Investigar o nível 

de acessibilidade 

em parque público 

de lazer na cidade 

de Campo Grande – 

MS. 

Constata-se que há uma 

ineficiência nas políticas 

públicas de lazer na cidade de 

Maringá e a população com 

deficiência não é contemplada.  

As vias públicas não obedecem 

às normas da ABNT de 2004, 

dificultando a circulação e 

acesso das pessoas em espaços 

externos a casa.  Não há 

sinalização tátil, nos parques 
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não há delimitação de vaga ou 

espaço reservado. Existência de 

barreiras arquitetônicas, o 

transporte coletivo é 

inapropriado para pessoas com 

deficiência, incluindo 

superlotação e trajetória longa 

para ir aos espaços de lazer. 

Falta de adaptação dos locais 

dificulta o trânsito da PCD. 

 

Tabela 1 - Resultados encontrados da análise dos artigos da 

Revista LICERE. 

 

AUTOR TÍTULO OBJETIVOS RESULTADOS 

CONCEI

ÇÃO; 

SILVA; 

SOUZA 

(2017). 

Percepções de 

crianças sem 

deficiências 

sobre o lazer de 

pessoas com 

deficiência 

física: efeitos de 

um programa 

informativo. 

 

Analisar no contexto 

educacional os efeitos de 

um programa informativo 

no que se refere às 

percepções de crianças 

sem deficiência sobre o 

lazer de pessoas com 

deficiência física. 

 

No presente estudo, 

crianças sem 

deficiência 

mostraram sua 

percepção a 

respeito das 

crianças com 

deficiência em 

atividades de lazer, 

através de um 

programa 

informativo, que 
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ressaltava a 

inclusão de todos.   

 

FARIA; 

CASOTT

I 

(2018). 

Pessoas com 

síndrome de 

Down nos 

espaços extra-

domésticos: a 

falácia do 

“eterno lazer”. 

Compreender as práticas 

de consumo de serviços 

de lazer extra-domésticos 

por pessoas com síndrome 

de Down e suas famílias. 

O lazer em pessoas 

com síndrome de 

DOWN é uma 

possibilidade de 

engajamento na 

vida social, de estar 

com pessoas em 

lanchonetes, 

cinema, barzinho 

etc. O lazer é 

apontado como uma 

potente 

oportunidade para 

socialização, já que 

na inserção pelo 

trabalho 

apresentam muitas 

dificuldades. As 

famílias de pessoas 

com síndrome de 

Down buscam com 

maior esforço o 

lazer externo a 

casa, que as demais 

famílias com 
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pessoas com outras 

deficiências. 

 

 

Tabela 2 - Resultados encontrados da análise dos artigos da 

Revista RBEL 

 

Para Marcelino (2000, p.14), a prática do lazer está além do 

divertimento, trata-se do desenvolvimento pessoal e social. Dos seis 

artigos estudados, cinco mostram a relevância da ideia exposta pelo autor. 

Corrales & Castro (2016) retrata que através da socialização durante a 

prática lazer, barreiras sociais enfrentadas pelas pessoas com deficiência 

são diminuídas. Para Sassaki (2009), o respeito às diversidades e 

individualidades da pessoa com deficiência é adquirido através da 

ampliação de oportunidades de lazer para esse público. No artigo de 

Foganholi; Junior (2015), os autores concluem que o lazer é um momento 

de humanização. 

Os autores Araújo, Candido e Leite (2009) nos mostram a 

importância da acessibilidade, e Silva et al (2013) ressalta que a falta do 

cumprimento da lei de acessibilidade dificulta a circulação de pessoas com 

deficiência em vias públicas e espaços externos a sua casa. Segundo 

Sassaki (2009), as mudanças arquitetônica e instrumental deverão 

acontecer a fim de facilitar a locomoção dessas pessoas em ambientes fora 

de casa. No âmbito do lazer, espaços destinados a essa prática, assim 
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como terminais rodoviários e aeroportos, devem estar atentos à 

adequação para a mobilidade de toda pessoa com deficiência, respeitando 

as limitações e particularidades de cada deficiência.   

A importância da família na assessoria das rotinas da pessoa com 

deficiência mental é claramente observada no artigo de Faria; Cassoti 

(2018). Os autores fazem um estudo das atividades de lazer no espaço 

extra-doméstico de pessoas com Síndrome de Down e concluem que 

famílias de pessoas com síndrome de Down buscam, com maior esforço, 

a inclusão dessas pessoas em atividades fora de casa, a fim de que estes 

possam desenvolver o direito de exercer o controle de sua própria vida, 

ter domínio e vivências que as fortalecerão como indivíduos (SASSAKI, 

2003). 

Apenas um artigo traz a importância da educação inclusiva. Segundo 

Conceição; Silva; Souza (2017), para que a pessoa com deficiência tenha 

seu espaço de lazer estabelecido nas cidades e na sociedade, é vital que o 

assunto seja incluído nas discussões dentro das escolas, desde os 

primeiros anos de escolarização. Através da educação, o espírito crítico é 

desenvolvido. A educação para o lazer é um instrumento de defesa contra 

a homogeneização dos conteúdos veiculados pelos meios de comunicação 

de massa (MARCELINO, 2000, p. 51). São passos pequenos, mas que já 

podem ser observados. O tema inclusão, em toda sua abrangência, tem 

sido trabalhado nas dinâmicas escolares. Ele tem o poder de mobilizar a 

sociedade, criando uma nova consciência coletiva, desde seus mais jovens 

atores sociais. Para Sassaki (2009), a barreira dimensão atitudinal é 

tratada através da educação como um todo. 

As práticas de lazer são uma necessidade humana (GOMES, 2004) e 

por meio de práticas sociais, a pessoa com deficiência tem alguns dos seus 

direitos exercidos, o que colabora para o seu desenvolvimento social 

(SASSAKI, 2003). Apesar da relevância do tema, percebe-se a 

necessidade de pesquisas futuras com base em outras abordagens, sendo 
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essencial para a ampliação da construção do conhecimento e do 

entendimento do campo lazer e pessoa com deficiência. Na temática ‘lazer’ 

proposta pelas revistas, após análise minuciosa das mesmas, percebe-se 

a necessidade do avanço nos estudos com ênfase no tema ‘pessoa com 

deficiência’, visto que possui um vasto campo ainda a ser explorado. 

Destaca-se como limitação deste estudo a revisão bibliográfica realizada 

em apenas duas revistas com a temática ‘lazer’, tornando-se relevantes 

novas pesquisas que ampliem esta revisão considerando outros periódicos 

da área, visto que o tema pessoa com deficiência é bastante explorado em 

outras áreas de conhecimento. 

 

Conclusão/Considerações Finais 

 

 O número total de artigos encontrados nas revistas LICERE – 

Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do 

Lazer/UFMG e RBEL - Revista Brasileira de Estudos do Lazer foram sete 

trabalhos publicados desde a primeira edição até o ano de 2018, porém 

desses sete, somente seis estavam disponíveis para acessá-los. Os 

assuntos tratados por estes estudos foram: a inserção social e a 

importância da acessibilidade da pessoa com deficiência aos espaços 

reservados ao lazer. Menezes et al (2018), em estudo recente, fez um 

levantamento de todas as publicações de artigos da Revista Licere de 1998 

a 2017, totalizando 670 artigos. Em números reais, as publicações que 

trazem a temática ‘lazer e pessoa com deficiência’ na referida revista 

somam cinco publicações, o que corresponde a menos de 1% do número 

total de publicações e na Revista RBEL, apenas dois artigos foram 

publicados em quatro anos de publicações. Os números encontrados é um 

fator preocupante, pois a temática ‘lazer’ voltada para a pessoa com 

deficiência, assim como as demais temáticas que têm a pessoa com 

deficiência como objeto de estudo, é relevante, pois são muitos os 
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benefícios adquiridos com a prática do lazer e este é um direito de todo 

cidadão brasileiro. Vale ressaltar também que há necessidade de novas 

produções científicas, a fim de que tenhamos mais estudos que ressaltem 

esta importante área do conhecimento. 
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Resumo 

 

 O lazer tornou-se um assunto relacionado à saúde pública, visto que 

acarreta vários benefícios, tanto a nível físico, como mental. O lazer é um 

direito do cidadão, porém, pessoas com deficiência, idosos, e pessoas de 

classe menos favorecidas. O objetivo do estudo é identificar os principais 

problemas de acessibilidade para a prática de atividades de lazer para as 

pessoas com necessidades especiais, a partir de leituras e análise de 

artigos que abordaram este problema, também foi realizada uma 

entrevista com um profissional de Educação Física especializado em 

trabalhar com pessoas com deficiência, e uma pessoa com deficiência. Os 

resultados apontam que os locais de prática do lazer são áreas muito 

atrativas para a população, sendo englobadas as pessoas com deficiências, 

mas percebe-se algumas limitações estruturais dos espaços voltados à 

prática do lazer e do entretenimento. Os participantes destacaram que a 

prática de atividades de lazer para as PCD é totalmente relevante, que os 

principais motivos que dificultam a prática do lazer para as PCD é a falta 

de companhia, a falta de interesse e vontade gerada pela falta de 

motivação, e ainda os problemas enfrentados nos espaços. Por mais que 

leis assegurem a acessibilidade a todos, o que mais nos surpreende é o 

descaso com o mínimo de aparatos e equipamentos para que as Pessoas 

com Deficiência possam acessar e desfrutar de ambientes voltados para o 

lazer. 
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Acessibilidade. Lazer. Pessoas com Necessidades Especiais. Pessoas com 

Deficiência. Inclusão Social. 
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Introdução  

 

A prática de atividades de lazer tornou-se um assunto de extrema 

importância entre pesquisadores que investigam aspectos relacionados à 

saúde pública, visto que diversos benefícios estão associados a esta 

prática. A importância e destaque é dado à prática de atividade de lazer, 

pois a sua prática regular em qualquer faixa etária acarreta vários 

benefícios, tanto a nível físico, como mental. 

 A inclusão social no âmbito do lazer para as pessoas com 

necessidades especiais ainda é um tema polêmico, que gera frustração e 

que existe um longo caminho de evolução a percorrer, tanto na parte física 

e estrutural para a acessibilidade, como na capacitação de profissionais 

para atender esse público. A inclusão social é entendida como a 

participação ativa nos vários grupos de convivência social, e a deficiência, 

como qualquer perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

corporal (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA, 2003) incluindo a função 

psicológica.  

 Dentro da Constituição Brasileira o lazer é um direito do cidadão, 

porém, para pessoas com deficiência, idosos, e pessoas de classe menos 

favorecidas, o acesso a este direito torna-se difícil e distante. O 

descumprimento das leis específicas que garantem o acesso das pessoas 

com deficiência nas diversas práticas laborais e de entretenimento, ainda 

é um grande problema, que muitas vezes determina a exclusão do 

deficiente, tirando deste o direito de desfrutar desses ambientes, sejam 

públicos ou privados, que de forma recorrente não apresentam as devidas 

medidas e não seguem as normas legais.  
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Objetivos 

 

 Analisar e identificar os principais problemas de acessibilidade para 

a prática de atividades de lazer para as pessoas com necessidades 

especiais, avaliando as dificuldades encontradas nas estruturas físicas e 

oportunidades para a prática de lazer das pessoas com deficiência. 

 

Metodologia 

 

 No primeiro momento, em sala de aula, a partir de leituras e análise 

de artigos que abordaram este problema, pretendeu-se debater os 

principais problemas que as pessoas com necessidades especiais 

enfrentam para praticar atividades de lazer. Para o complemento deste 

estudo foi realizada uma entrevista com 09 pessoas com deficiência, sendo 

6 entre 16 a 26 anos e 3 acima de 50 anos, além de um profissional de 

Educação Física especializado em trabalhar com pessoas com deficiência. 

Utilizamos como referência o questionário da: UFABC - da disciplina de 

“Estrutura e Dinâmica Social”, que pertence ao curso de Bacharelado em 

Ciência & Tecnologia, adaptado pelo professor da disciplina Teoria e prática 

do lazer, do curso de bacharelado em Educação Física da PUCPR.  

 

Referencial teórico 

 

 De modo geral, pode-se dizer que o lazer é entendido como aquilo 

que se escolhe por propiciar um sentimento de bem-estar, e que este é 

um conteúdo da ludicidade, visto que "o conceito de lúdico é mais 

abrangente do que o conceito de lazer. As possibilidades de ocorrência do 

lúdico, na nossa sociedade, são bem maiores do que as do lazer, pois ele 
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não está preso a um tempo definido" (Marcellino, 2003, p.13). O autor 

ainda pondera que as atividades de lazer constituem um dos possíveis 

espaços para a recuperação do lúdico, uma vez que elas são um dos canais 

possíveis de transformação cultural e moral da sociedade.  

 Sob outra perspectiva, Vash (1988) considera que o lazer tem dupla 

natureza, sendo a um só tempo fonte de gratificação e de otimização do 

sucesso em atividades relativas à sobrevivência, desempenhando funções 

distintas para diferentes pessoas. Segundo Dumazedier (1976), o lazer é 

um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode se entregar de livre 

vontade, seja para repousar, divertir-se, recrear-se e entreter-se. Ou 

ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-

se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais familiares e sociais. 

 O conceito de inclusão social, nas palavras do presidente do Banco 

Mundial, Paul Wolfowitz, é trazer as pessoas para uma sociedade da qual 

elas nunca fizeram parte até então. Segundo ele, a meta da Instituição é 

reduzir as disparidades através das fronteiras e dentro dos países, 

integrarem cada vez mais pessoas à economia, promovendo acesso 

equitativo aos benefícios do desenvolvimento, independentemente da 

nacionalidade, raça ou gênero (BAVA, 2003). Nesse sentido, por exemplo, 

cabe citar algumas iniciativas que a um só tempo podem se prestar à 

difusão cultural e à realização de atividades de lazer envolvendo pessoas 

com deficiências e ampliando suas condições de acessibilidade: o 

Programa Arte Sem Barreiras, o Museu de  Arte Contemporânea da 

USP, que instituiu exposições denominadas "O toque revelador" e o projeto 

"Museu e Público Especial", a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que 

desde 2003 oferece o Programa Educativo "Públicos Especiais".  

 Devido a visão vinda da  revolução industrial, quando o lazer está 

vinculado com o trabalho industrial capitalista,  as poucas oportunidades 

oferecidas no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência fazem 
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com que existam menos espaços disponíveis ou falta de acessibilidade 

para a prática de lazer das pessoas com deficiência. 

 Segundo o artigo 30, do Decreto n° 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

o estado reconhece o direito das pessoas com deficiência de participar da 

vida cultural, da recreação e lazer e do esporte,  em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 

 O lazer e a inclusão de pessoas com deficiência estão diretamente 

voltados à questão das política públicas. A cidade de Curitiba no ano de 

2016 criou o programa Curitiba+Inclusiva, que atende as pessoas com 

deficiências nas 10 regionais da cidade, que conta com 24 centros de 

esporte e lazer, 4 centros de atividades físicas e 5 Portais do Futuro. 

 A constituição federal coloca o lazer no mesmo nível de importância 

que o do trabalho, saúde, educação, moradia e segurança, e assegura 

como direito social para o completo exercício da cidadania. (CARDOSO, 

2011). Falando de portadores de deficiência, percebemos que muitos deles 

têm uma vida voltada para o tratamento da saúde e educação, deixando, 

quase que sempre, o lazer para um segundo plano. Desta forma, privando-

se de momentos de felicidade, prazer e alegria, oportunizados pelo lazer 

(CARDOSO, 2011). 

 Segundo a Norma Brasileira NBR 9050-1994, o conceito de 

acessibilidade é definido: “Possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliário 

e equipamentos urbanos”, portanto pode ser considerado acessível aquilo 

que é alcançado para o uso (NICHOLL, 2001). Portanto, entende-se que 

as atividades recreativas e de lazer devem atender às necessidades desses 

indivíduos, seja para descansar, se divertir e, também, para garantir a sua 

integração no contexto social (ZOBOLI, 2011). 
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Resultados 

 

 Após a leitura dos artigos e do debate realizado na disciplina, 

entende-se que os locais de prática do lazer são áreas muito atrativas em 

termos de entretenimento para a população, sendo aí englobadas as 

pessoas com deficiências. A partir desse aspecto, percebe-se algumas 

limitações estruturais dos espaços voltados à prática do lazer e do 

entretenimento, já que na época que foram construídos não havia ainda 

exigências legais para acessibilidade da pessoa com deficiência. Porém, 

apesar do surgimento e obrigatoriedade de sua implementação nem tudo 

foi posto em prática. 

 De acordo com uma matéria da revista Exame (dezembro, 2012) a 

acessibilidade é um desafio para deficientes em todo o país. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 45,6 

milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 

23,91% da população brasileira. Segundo especialistas, a legislação 

brasileira sobre o tema é excelente, mas não houve, nos últimos anos, a 

efetivação dos direitos dessa parcela da população, “Isso significa, entre 

outras coisas, falta de acessibilidade nos transportes públicos, nos prédios 

públicos e privados de uso coletivo, em restaurantes, em universidades, 

em hotéis e em espaços públicos, em geral.” A reportagem ainda ressalta 

que a questão da acessibilidade é a que mais chama a atenção quando se 

fala em pessoas com deficiência, porque, na maioria dos casos, ocorre 

desrespeito “a um dos direitos mais básicos, o de ir e vir”. “Esse direito 

praticamente não existe para pessoas com deficiência na maioria das 

cidades brasileiras”, lamenta. 

 Quando da aplicação das entrevistas, os participantes, denominados 

como profissional (A) e praticantes (B), destacaram que a prática de 

atividades de lazer para as PCD é totalmente relevante (90%), sendo que 

eles costumam realizar atividades de lazer diariamente (38,5%) e uma a 
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duas vezes por mês (37,5%). Para os praticantes (B) é mais frequente a 

prática da atividade física (80%) também as atividades virtuais (80%) e 

ainda as atividades sociais (78%) e com pouca frequência pratica 

atividades turísticas, manuais e intelectuais. O profissional (A) destaca 

frequentar às vezes a prática de atividades físicas e manuais em seu tempo 

de lazer, poucas vezes as atividades intelectuais e turísticas, e raramente 

atividades as artísticas e sociais.  

 Para ambos os principais motivos que dificultam a prática do lazer 

para as PCD é a falta de tempo (90%), em seguida a companhia (50%), 

a falta de interesse e vontade gerada pela falta de motivação, e ainda os 

problemas enfrentados nos espaços que não são apropriados para a 

prática destas atividades. As principais opções de lazer disponíveis no local 

onde trabalha ou em locais que escolhe para sua prática de lazer são em 

primeiro lugar as atividades físicas, em segundo as atividades esportivas, 

e em seguida as atividades intelectivas e formativas; citaram ainda os 

torneios e competições.  

 As principais carências ou dificuldades na prática de lazer para as 

PCD são a falta de acessibilidade (92%), os preconceitos (60%), 

equipamentos pouco apropriados e falta de profissionais especializados e 

qualificados para otimizar a prática do lazer destas pessoas. Quando 

questionados sobre as atividades de lazer disponíveis na PUC-PR para esta 

população, o profissional (A) informou não existir nada específico 

atualmente na instituição e o praticante (B) informa que não existem estas 

atividades na Universidade e que também não há profissionais com 

programas de lazer na instituição que atendam às necessidades das 

Pessoas com Deficiência. 

Os dados ainda apontam que o profissional (A) destaca como pontos 

positivos para a prática de lazer para a população em geral na PUCPR, que 

os equipamentos apresentam segurança ao praticante, que há oferta de 
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atividades específicas, profissionais experientes, um espaço seguro e de 

fácil acesso.  

 

Conclusão 

 

 Apesar de documentos internacionais, que recomendam 

explicitamente que sejam eliminados os obstáculos estruturais, técnico e 

atitudinais restritivos da participação de pessoas com deficiência em 

atividades culturais, recreativas e desportivas, ainda se encontra muita 

dificuldade na estrutura em acessibilidade para estas pessoas. Contudo, 

vale ressaltar que no regulamento de leis de 2000, em 02 de dezembro de 

2004, houve a priorização no atendimento a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, além de estabelecer normas e critérios básicos para 

a promoção de acessibilidade de tais pessoas. Com isso, novos espaços 

públicos proporcionaram experiência pessoais com aqueles que estão 

diretamente ou indiretamente envolvidos em diferentes situações, com 

iniciativas de programas de inclusão social, lazer e cultural. Entendemos 

que há urgente necessidade de divulgação locais, regionais, nacionais e 

mundiais, na formação de qualidade para que tenhamos consciência crítica 

para analisar e interpretar valores, atitudes e comportamento. “Aprender 

a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a viver junto” 

(MARCOS, 2011). 

Para discutir o desenvolvimento de políticas públicas efetivas para 

esses brasileiros, realiza-se a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, que marca o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, instituído em 1992 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

É visto que, por mais que tenhamos leis que asseguram a acessibilidade a 

todos, entendemos que se trata de uma reestruturação de muitos espaços 

já construídos antes de qualquer tipo de exigência, mas o que mais nos 

surpreende é o descaso com o mínimo de aparatos e equipamentos para 
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que as Pessoas com Deficiência possam acessar e desfrutar de ambientes 

voltados para o lazer. Mesmo com a criação de espaços específicos para a 

prática de atividade física para PCD em Curitiba, os praticantes ainda 

encontram muita dificuldade no acesso a esses locais, e há uma falta de 

qualificação profissional para as práticas ofertadas.   

 Conclui-se que, dentro do nosso ambiente de convívio existem locais 

acessíveis e dentro das leis que possibilitam o livre acesso de pessoas com 

deficiência, porém, entendemos que esses locais se situam normalmente 

nas regiões centrais das cidades e municípios, verificando-se que em 

regiões das periferias esses aparatos existem em pequeno número, e os 

que existem não possuem os cuidados necessários de conservação, 

manutenção e uso adequado da população, dificultando ainda mais a 

prática de atividades de lazer das Pessoas com Deficiência. 
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Introdução/Conceituação 

 

No Brasil, o aumento da expectativa de vida, do consumo de 

alimentos não saudáveis, sedentarismo e tabagismo impulsionaram o 

número e a complexidade de condições crônicas, a exemplo da obesidade, 

hipertensão, diabetes e transtornos mentais. Em 2009, como uma das 

estratégias para enfrentar esse desafio, a Secretaria Municipal da Saúde 

de Curitiba inseriu no seu quadro funcional profissionais de educação física 

(PEF) nas equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Essas 

equipes devem apoiar as Unidades de Saúde (US) atuando de maneira 

integrada, potencializando as ações da Atenção Primária à Saúde (APS), 

agregando novas ofertas de cuidado e aumentando a capacidade de 

análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde. A 

inserção dos PEF nessas equipes buscou ampliar as possibilidades de 

acesso à população usuária das Unidades de Saúde (US) de práticas 

corporais, atividade física e lazer.  

 

Metodologia 

 

Na atuação dos PEF nas US destacam-se: atividades coletivas 

cardiometabólicas, para fortalecimento muscular e de 

flexibilidade/alongamento; atendimentos individuais; práticas corporais e 

de lazer, incorporando brincadeiras, jogos, danças, passeios, gincanas, 

bailes, envolvendo os diversos espaços públicos, de modo multidisciplinar 

e intersetorial.  
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Resultados 

 

 Em 2018 os PEF realizaram 6.207 atividades coletivas e 5.748 

atendimentos individuais nas US. Seu trabalho impactou para os 

resultados positivos alcançados por Curitiba atualmente. Segundo a 

Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, de 

2016 para 2018 percebeu-se: redução dos índices de obesidade, excesso 

de peso e uso abusivo de álcool, diminuindo fatores de riscos para doenças 

cardiovasculares na população; redução de 7,1% na mortalidade 

prematura (30 a 69 anos) por doenças do aparelho circulatório e; redução 

da frequência de adultos com diagnóstico médico de hipertensão arterial 

e diabetes.  

 

Conclusões/Considerações finais 

 

 O acesso ao aconselhamento e a ampliação da oferta de práticas 

corporais, atividade física e lazer na APS de Curitiba tem fortalecido 

substancialmente a promoção de estilos de vida mais saudáveis, bem 

como a melhoria do gerenciamento das doenças crônicas da população. 
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Eixo temático 
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Classificação 
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Introdução 

 

Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no ano de 2016 apontou a existência de instalações voltadas ao 

lazer físico-desportivo em 96,4% dos municípios brasileiros. Contudo, 

acredita-se que grande parte desses espaços não apresentam condições 

de uso adequadas e não atendem as demandas sócio-demográficas 

existentes. De acordo com Muller (2002), os espaços e equipamentos de 

lazer não gozam de uma valorização e nem são entendidos, muitas vezes, 
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como essenciais, e, por isso, não recebem atenção necessária por parte 

das políticas urbanas. Partindo desse pressuposto, esta pesquisa teve 

como objetivo analisar espaços e equipamentos de lazer no município de 

Jequié/BA.  

 

Metodologia 

 

 Trata-se de uma pesquisa documental e de campo com caráter 

exploratório e qualitativo (GIL, 2002). Para tal, utilizou-se as seguintes 

categorias: aparato legal e  acessibilidade. Em relação a primeira categoria 

foram elencados os dispositivos legais correlatos a criação e/ou 

manutenção de espaços e equipamentos de lazer físico-desportivo através 

da análise documental da Lei Orgânica e Leis complementares. Além disso, 

analisou-se a previsão orçamentária para o atendimento da referida 

demanda, tomando-se enquanto referência empírica, as peças 

orçamentárias elaboradas pelo poder executivo local, a saber: Plano 

Plurianual; Lei Orçamentária Anual e Relatórios Resumidos de Execução 

Orçamentária. Tais documentos foram coletados no diário oficial do 

município e organizados com base na análise de conteúdo de Bardin 

(2011). Os dados sobre as condições de acessibilidade foram coletados por 

meio do instrumento elaborado por Brandão (2008), utilizando-se como 

método de análise a observação participante (SILVA, 1986). Vale ressaltar 

que os espaços e equipamentos de lazer foram elencados por amostragem 

não probabilística, levando-se em consideração apenas a atividade-fim de 

instalações voltadas a fruição de atividades de lazer físico-desportivas. 

Desta forma, foram selecionados três espaços de representatividade 

significativa: Avenida Vavá Lomanto; Avenida César Borges e Complexo 

industrial. A discussão dos dados foi realizada através das informações 

técnicas-operacionais delineadas na área da Engenharia Civil e 

pressupostos teóricos estabelecidos no campo do lazer.  
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Resultados 

 

 Os dados preliminares apontam a existência de dispositivos legais 

que sustentam a criação e manutenção de espaços e equipamentos de 

lazer. Em adição, verificou-se uma alocação orçamentária significativa 

direcionada a pauta abordada. Contudo, observou-se certa incapacidade 

técnica-operacional no desenvolvimento das ações propostas, ao levar em 

consideração a dissonância existente entre o planejamento e a execução 

orçamentaria do referido setor. Em adição, constatou-se a falta de 

atendimento as normas de acessibilidade estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas no que diz respeito a adequação da pista 

de caminhada, estação de exercícios, dentre outros.  

 

Considerações finais 

 

 Por fim, pode-se verificar as intempéries relacionados a garantia do 

lazer enquanto direito social, especialmente, às pessoas que apresentam 

algum tipo de deficiência e residem no município investigado. Apesar da 

existência de um bojo legislativo representativo e uma alocação 

orçamentária significativa no que se refere a temática em questão, 

observa-se a dificuldade dos agentes públicos no gerenciamento de tal 

demanda. Logo, torna-se necessária a realização de novos estudos com 

vistas a ampliação da compreensão das variáveis que influenciam esse 

processo.   
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Introdução 

 

 O lazer é uma necessidade humana e dimensão da cultura, que 

constitui um campo de práticas sociais vivenciadas ludicamente pelos 

sujeitos, estando presentes na vida cotidiana, em todos os tempos, lugares 

e contextos (GOMES, 2004). Da reabilitação física até a prática cultural, o 

lazer para a PCD vem conquistando avanços, porém, segundo Sassaki 

(2009), deverão ocorrer mudanças em diversas dimensões, a fim de que 

seja realmente garantido esse direito a todas as pessoas.  

 

Objetivo 

 

 Como cidadão brasileiro, a PCD, tem direito a usufruir de atividades 

de lazer, em todos os ambientes destinados a ele, com segurança e sem 

discriminação. O objetivo deste estudo foi analisar as produções científicas 

sobre a inserção da pessoa com deficiência no campo do lazer, desde a 

primeira edição até o ano de 2018, nas revistas LICERE – Revista do 

Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer/UFMG e 

RBEL - Revista Brasileira de Estudos do Lazer.  

 

Metodologia 

 

 Foram utilizados os descritores “pessoa com deficiência” e “lazer” e 

como critérios de exclusão: publicações em forma de resumo de 

dissertações ou teses, editorial e os artigos que não se encontravam 

disponíveis na versão online da plataforma.  
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Resultados 

 

 Apesar da relevância do tema, estudos correlacionando o lazer e 

pessoas com deficiência ainda são escassos, visto que em 21 anos de 

publicações, em duas revistas, apenas sete produções foram encontradas 

desde a primeira edição até o ano de 2018, porém, somente seis estavam 

disponíveis para acessá-los. A partir da leitura dos artigos disponíveis, se 

estabeleceu duas categorias: a inserção social e a acessibilidades do lazer.  

 

Discussão 

 

 Em números reais, as publicações que trazem a temática ‘lazer e 

pessoa com deficiência’ nas duas revistas correspondem a menos de 1% 

de publicação. Os números encontrados é um fator preocupante, pois a 

temática ‘lazer’ voltada para a pessoa com deficiência, assim como as 

demais temáticas que tem a pessoa com deficiência como objeto de 

estudo, é relevante, pois são muitos os benefícios adquiridos com a prática 

do lazer e este é um direito de todo cidadão brasileiro. 
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Introdução 

 

 Este estudo apresenta parte dos resultados de um estudo piloto 

realizado com pessoas adultas com deficiências (PCD) física, auditiva e 

visual na cidade de Belo Horizonte, sobre a prática de atividades de lazer. 

Este também mostra as limitações para a próxima pesquisa, que está 

sendo realizada na pós-graduação em Estudos Interdisciplinares do Lazer 

EFFTO/UFMG.  

 

Objetivo 

 

• Identificar fatores que atuam como facilitadores ou barreiras à 

participação no lazer. 

• Identificar limitações no instrumento utilizado na pesquisa. 

 

Metodologia 

 

• Estudo quantitativo com distribuição de frequência. 

• Realizado no Projeto SUPERAR que é mantido Prefeitura de Belo 

Horizonte. 

• Critérios de Inclusão: Os participantes eram adultos residentes na 

cidade de Belo Horizonte com as deficiências físicas, auditivas e 

visual. 

• Critérios de exclusão: Pessoas com deficiência intelectual. 

• Instrumento: Este estudo analisou sete das quinze questões da 

seção de lazer de uma pesquisa de 126 perguntas realizada com o 
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participante ao lado do pesquisador. Eles foram feitos por um 

aplicativo criado para o estudo. 

 

Resultados 

 

 A amostra foi composta de sete participantes, sendo estudantes, 

desempregados e trabalhadores do setor administrativo e/ou setor de 

enfermagem que realizam trabalhos informais. O meio de locomoção da 

maioria dos participantes para circulação na cidade é o ônibus. Apontam 

que a redução dos custos para práticas de lazer, bem como adaptação dos 

ambientes, ampliação de opções de lazer foram parâmetros indicados 

pelos participantes. Apesar da necessidade de melhoraria nas práticas de 

lazer, ainda assim as consideraram boa e excelente, apenas um tem a 

autopercepção do seu lazer como muito ruim e outro como regular. 

Nenhum apontou que as atividades de lazer devem ser focadas na pessoa 

com deficiência. 

 

Discussão 

 

 O estudo aponta que mesmo as pessoas com deficiência do projeto 

SUPERAR terem vida ativa, ainda assim, há necessidade de melhorar as 

atividades de lazer da cidade de Belo horizonte.  O estudo piloto teve 

problemas para ter uma amostra maior, havendo dificuldade de acessar a 

PCD mesmo em um local específico para esse público. O pesquisador foi 

mais de uma vez ao local encontrou dificuldades de realizar a entrevista 

no tempo de 30 minutos, concedido pelos entrevistados antes de iniciarem 

o treino esportivo.  
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LAZER E ENVELHECIMENTO 
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Resumo 

 

 Este estudo objetiva analisar a relação entre lazer e tecnologia para 

os idosos em Olinda – PE. Para estruturação deste estudo foi realizada 

uma discussão sobre o lazer, envelhecimento e sociedade que é 

complementada pelo debate sobre a tecnologia e seu uso nas práticas 

sociais, notadamente nas vivências dos idosos. Para sua execução 

realizou-se uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem 

quantitativa, na cidade de Olinda, Pernambuco, que teve como sujeitos 

uma amostragem de 113 idosos, moradores da cidade, abordados 

aleatoriamente, com idade a partir de 60 anos buscando conhecer suas 

práticas de lazer, suas vivências com a tecnologia e sua utilização nas 

práticas sociais de lazer e de sua sociabilidade. Para análise dos dados 

levantados foi utilizado o método estatístico, especificamente a estatística 

descritiva. Os resultados indicam que, apesar de se utilizarem de 

tecnologia, por meio de redes sociais como whatsApp, aparentemente o 

uso da tecnologia em suas práticas sociais de lazer e sociabilidade é baixo 

e que a base das interações sociais vivenciadas pelos idosos pesquisados 

se dá de forma presencial.  
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Introdução 

 

Sabe-se que duas variáveis vêm caracterizando a sociedade no Brasil 

e no mundo, quais sejam: o envelhecimento da população (OMS, 2015) e 
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a ampliação do uso da tecnologia nas suas práticas sociais (KOHN, 

MORAES, 2007). Aparentemente, estas variáveis parecem distantes mas 

faz-se necessário o levantamento de informações que oportunizem a 

compreensão das aproximações e distanciamentos da relação entre o 

envelhecimento e o lazer na era digital.  

Para execução deste estudo, realizou-se uma pesquisa exploratório-

descritiva, de abordagem quantitativa na cidade de Olinda, Pernambuco 

que teve como sujeitos uma amostragem de 113 idosos, na sua maioria, 

moradores da cidade, abordados aleatoriamente, com idade a partir de 60 

anos buscando conhecer suas práticas de lazer e suas vivências com a 

tecnologia. Para análise dos dados levantados foi utilizado o método 

estatístico, especificamente a estatística descritiva. 

Os resultados indicam que, apesar de se utilizarem de tecnologia, 

por meio de redes sociais como o uso do whatsApp, aparentemente o uso 

da tecnologia em suas práticas sociais de lazer e sociabilidade é baixo e 

que a base das interações sociais vivenciadas pelos idosos se dá de forma 

presencial. 

Para estruturação deste estudo, foi realizada uma discussão sobre o 

lazer. Em seguida apresentam-se informações sobre a relação entre 

envelhecimento e sociedade que é complementada pelo debate sobre a 

tecnologia e seu uso nas práticas sócias, notadamente nas vivências dos 

idosos. Depois se expõem os procedimentos metodológicos definidos para 

a realização da pesquisa. Os resultados são apresentados por meio da 

descrição estatística dos principais achados e, finalmente, são tecidas 

considerações finais sobre os aspectos de destaque identificados na 

pesquisa de campo realizada. 
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Objetivos e/ou problema de pesquisa 

 

No sentido de trazer luzes sobre a relação entre lazer, 

envelhecimento e tecnologia, o estudo ora exposto tem como perguntas 

norteadoras da pesquisa: quais as atividades de lazer realizadas pelos 

idosos na cidade de Olinda? Qual a relação dos idosos com a tecnologia? 

Quais os usos da tecnologia em suas práticas sociais de lazer e na sua 

sociabilidade? 

Buscando responder a tais questionamentos, objetiva-se analisar a 

relação entre lazer e tecnologia para os idosos em Olinda – PE. 

 

Metodologia 

 

Segundo Richardson (2015), a pesquisa serve como norte para 

entender e buscar melhorias dos problemas sociais. É um instrumento 

para compreender a sociedade e seus padrões. Diante disso, definiu-se 

como metodologia para execução deste estudo, a realização de uma 

pesquisa exploratório-descritiva que, de acordo com Veal (2011, p.29), 

“procura descobrir, descrever ou mapear padrões de comportamento em 

áreas ou atividades que não foram previamente estudadas” de abordagem 

quantitativa, na cidade de Olinda, Pernambuco. 

Considerando dados do Censo 2010 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE publicado no site 

População.net, Olinda possui 7.447 habitantes sendo 50,88% homens e 

49,12% mulheres. Quanto á faixa etária, o município tem a seguinte 

distribuição: 28,9% tem entre 0 e 14 anos; 66,7% entre 15 e 64 anos e 

4,4% mais de 65 anos (POPULAÇÃO, 2013). 
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Para composição dos dados foi realizada uma pesquisa de campo no 

período de 07/05/19 a 01/06/19. Foram considerados como sujeitos, 

baseados na determinação do tamanho da amostra informada por Gil 

(2002, p.124), uma amostragem de 113 idosos7, moradores da cidade e/ 

ou visitantes, abordados aleatoriamente nas seguintes localidades: Praça 

do Carmo, Alto da Sé e Ladeira de São Francisco alguns dos principais 

pontos turísticos da cidade, com idade a partir de 60 anos buscando 

conhecer suas práticas de lazer e suas vivências com a tecnologia.  Para 

análise dos dados levantados foi utilizado o método estatístico, 

especificamente a estatística descritiva. Para subsidiar a análise dos 

achados da pesquisa de campo, apresentam-se as discussões conceituais 

das temáticas que envolve o estudo proposto, conforme segue: 

  

Lazer: uma discussão inicial 

 

A história do lazer ressalta o fato de que o homem, que é um ser 

lúdico do ponto de vista cultural, sempre viveu ao longo da história voltado 

primeiramente para o trabalho, após a revolução industrial, com jornada 

de trabalho reduzida e, consequentemente, um maior tempo livre 

disponível, moldou-se uma nova condução para as práticas lúdicas do ser 

humano (GOMES, 2004; MELO, ALVES JÚNIOR, 2012; DUMAZEDIER, 

1999; MARCELINO, 1983). 

Segundo Gomes (2014), um das visões sobre o lazer, o caracteriza 

como uma atividade que se opõe ao trabalho, como uma forma de 

ocupação do tempo livre a ser preenchido da maneira que se deseja por 

quem irá executá-lo ligando-o a características como improdutividade, 

prazer e liberdade e as carrega atualmente desde as sociedades ocidentais 

do século XIX mas, de acordo com a autora, é preciso superar esta visão 

 
7 Para uma amplitude de população entre 7000 e 10000, margem de erro de 10% e coeficiente de confiança 
de 90%, define-se uma amostra de no mínimo 99 representantes. 



 

94 

 

ao considera-lo uma necessidade humana assim como uma dimensão da 

cultura, baseadas em três elementos, quais sejam: a ludicidade, as 

manifestações culturais e o tempo/espaço social e desta forma ampliar o 

olhar sobre as experiências humanas de lazer nas diferentes etapas da 

vida em sociedade. 

Desta forma, tal dimensão pode trazer à luz, considerações sobre as 

particularidades que marcam as experiências de lazer, além das 

sensibilidades aguçadas com sua prática individual e social (GOMES, 

2014).  É sob este prisma que apresentaremos as reflexões sobre a relação 

entre as práticas de lazer, na fase de envelhecimento na era digital, 

especificamente a partir da experiência de idosos moradores da cidade de 

Olinda – PE. 

Para compreensão de tal relação, além destes aspectos sobre o 

lazer, complementa-se com o debate com informações iniciais sobre 

envelhecimento e sociedade e a questão da tecnologia nas práticas sociais, 

conforme segue: 

 

Terceira idade: envelhecimento e sociedade 

 

Para muitos, envelhecer é passar de uma etapa da vida mais 

produtiva para outra em que se tenha muito tempo livre. No entanto, com 

as modificações da sociedade e os avanços tecnológicos, chegar à terceira 

idade não significa mais ficar apenas sentado no sofá vendo televisão e 

cuidar dos netos. Os momentos de lazer são mais variados e que podem 

oportunizar diversas experiências, como lembra Arantes (2009, p. 90) 
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O lazer no cotidiano do idoso caracteriza-se pela ocupação do seu 

tempo livre, e uma de suas funções é dar possibilidades de 

encontro entre pessoas, romper a rotina, participação em eventos 

culturais, acrescentar conhecimentos, enfim é um momento de se 

inserir no tempo, ocupando um espaço social como sujeito da ação. 

O lazer representa um dos fatores básicos para o exercício da 

cidadania, onde se busca, através dele, melhorar a qualidade de 

vida em sua prática, entendendo que ele pode contribuir no seu 

bem estar, na mudança de seu comportamento, vivência de 

valores, disciplina e respeito, cuidados com o meio ambiente e 

atenção à saúde. (ARANTES, 2009, p. 90) 

 

Com o avanço da medicina e da tecnologia, a qualidade e a 

expectativa de vida melhoraram e o envelhecimento, especialmente em 

países desenvolvidos, passou a ter um olhar mais ativo e cheio de 

possibilidades que outrora não existia. Diante disso, conforme informa 

Annes et all.  (2016), o conceito de envelhecimento surge e é considerado 

como um “processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação na sociedade em todos os âmbitos, à medida que as pessoas 

vão envelhecendo” (p. 1500). Trata-se de um termo que a Organização 

Mundial de Saúde - OMS vem promovendo como uma política de saúde 

em diversos países, inclusive no Brasil, voltada para os idosos.  Quanto à 

classificação, estes autores reforçam que a OMS os define da seguinte 

forma: 

 

o idoso, em países desenvolvidos, é o indivíduo com idade igual ou 

superior a 65 anos, e nos países em desenvolvimento, como é o 

caso do Brasil, é o indivíduo com 60 anos ou mais. Essa diferente 

classificação se dá por fatores econômicos, políticos, culturais, 

sociais e ambientais dos países, que influenciam diretamente na 

sociedade. No Brasil, a partir de meados da década de 1970, a 

população vivenciou uma redução significativa no ritmo de 

crescimento, devido ao aumento da expectativa de vida e também 

à queda nos níveis de fecundidade, aumentando 

quantitativamente o número de idosos. De acordo com o Censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as pessoas 

com mais de 65 anos representavam 7,4% da população total do 

país e as com 80 anos ou mais, 1,5%. Segundo projeções, em 

2020, essas parcelas serão de 9,2% e 1,9%, respectivamente. E, 

em 2050, a proporção esperada de pessoas com 65 anos ou mais 

é de 22,7%, e com 80 anos ou mais, 6,4%5, isto é, o número de 

idosos tende a triplicar. (ANNES et. all., 2016. p.1500). 
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Apesar deste crescimento da população na terceira idade e, 

considerando os dados da OMS que apontam o Brasil como sexto país com 

maior número de idosos em 2025, no país percebe-se que ainda é lento 

os cuidados e voltados para o idoso (OMS, 2005). Acrescenta-se que 

muitos locais não estão adequados para suprir as necessidades de lazer, 

saúde e, até mesmo, moradia, como lembram Petersen, Kalempa e Pykosz 

(2013, p. 123) 

 

a sociedade não está plenamente preparada para o 

envelhecimento de sua população. Percebe-se isso ao se observar 

o crescente número de produtos e serviços que agora surgem 

aproveitando-se desse nicho de mercado. Apenas recentemente as 

empresas se deparam com essa fonte de consumidores. Trata-se 

de um grupo de pessoas que pode escolher como pretende 

preencher suas horas disponíveis: viajando, conhecendo novas 

tecnologias, desenvolvendo habilidades, adquirindo bens de 

consumo e serviços que auxiliem seu dia a dia ou apenas que lhe 

forneçam entretenimento. O idoso de hoje gosta de estar inserido 

na onda tecnológica, quer aprender e conhecer novos 

equipamentos, serviços rotineiros como pagar contas e fazer 

compras se tornam parte do lazer. (PETERSEN; KALEMPA; 

PYKOSZ, 2013, p. 123) 

 

Aparentemente, tal realidade é percebida em Pernambuco, ao 

menos nas grandes cidades no em torno da capital. O cuidado com o idoso 

e as possibilidades que isso representa tanto do ponto de vista individual, 

como social vem despontando timidamente. Muitos ainda são analfabetos 

digitais e desconhecem as múltiplas possibilidades de lazer e diversão que 

surgiram e surgem todos os dias, sejam ou não mediadas por tecnologia.  

Considerando, as possibilidades de práticas sociais mediadas por 

tecnologia para esta faixa etária da população, discute-se no item que 

segue aspectos ligados à tecnologia na sociedade. 
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Tecnologia: seu uso nas práticas sociais 

 

O avanço da tecnologia tem possibilitado muitas mudanças na 

sociedade e nas práticas sociais em todos os âmbitos. É inegável que 

trouxe uma facilidade para aproximar quem está longe, disseminar 

conhecimento entre diversas outras coisas. Além de proporcionar meios 

diversos para, de certa forma, retirar o indivíduo da realidade e transportá-

lo para outros lugares, por meio de programas de realidade virtual, 

consegue distraí-los através de programas de TV e rádio. 

A sociedade contemporânea incorporou nos meios de socialização 

relações produzidas pela rede de interconexões de pessoas entre si 

mediadas pela tecnologia. As redes sociais são um campo amplo e cheio 

de espaço para gerar conhecimento e relacionamentos com pessoas que 

estão fisicamente distantes mas virtualmente perto.  

A geração que cresceu dentro deste universo tecnológico tem uma 

familiaridade quase de nascença. No entanto, aqueles que tinham apenas 

o rádio como tecnologia mais acessível vem se adaptado com dificuldade 

ou mesmo sem muita vontade às rápidas e complexas mudanças 

tecnológicas, cuja progressão é geométrica, conforme informam 

Passerino, Bez e Pasqualotti (2007, p. 2): 

 

acredita-se que o impacto das TIs não é uniforme em todos os 

setores, mas dependente de variáveis sócio-históricas, aspectos 

individuais e organizacionais em níveis macro e micro sociais: 

governo, sociedade, família, entre outras organizações nas quais 

os indivíduos se estruturam. Pensando num nível micro, e 

estudando uma organização social particular como a família, 

percebe-se que o impacto é, também, diferente para cada um dos 

seus membros (pai, filho, avôs, netos, etc.). Isso se deve 

especialmente a variáveis individuais que dizem respeito à história 

de cada sujeito em transformação e seu contexto sócio histórico 

de desenvolvimento. Nesse sentido, a população idosa frente a 

uma sociedade cada vez mais tecnológica é duplamente excluída: 

de acesso e de apropriação. Às vezes a causa da exclusão é a 

dificuldade de manusear a tecnologia e de ter possibilidades e 

oportunidades de acesso. Aqui então se apresentam variáveis 

socioeconômicas e psicobiológicas relacionadas com o 
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envelhecimento humano. Porém, existe outra variável de exclusão, 

pouco considerada e muitas vezes ignorada no desenvolvimento 

de novas tecnologias: a funcionalidade da tecnologia que provoca 

uma exclusão decorrente de variáveis sócio cognitivas 

(PASSERINO; BEZ; PASQUALOTTI, 2007. p. 2). 

 

Considerando a questão geracional que envolve o uso das 

tecnologias pelos idosos, esse público, nada mais é do que pessoas da 

terceira idade, sendo elas as principais representantes do processo de 

envelhecimento, que, baseado no que refere ao texto de  Pinheiro Junior 

(2005), o conceito de terceira idade não se resume ao ser humano frágil, 

doente, inválido e com inúmeros problemas de saúde. Essas são 

conclusões atreladas a preconceitos que se estendem por muitos anos e 

precisam ser desfeitos pois, além das questões biológicas, o 

envelhecimento também envolve mudanças nos papeis e posições sociais.  

O fato de não ter mais uma rotina de trabalho, compromissos, 

obrigações e prestação de contas, além da redução significativa do 

convívio com grande número de pessoas e mudança radical de rotina, pode 

afetar qualquer ser humano podendo impactar também em aspectos 

psicológicos, econômicos e políticos, pois segundo Pettersen , Kalempa e 

Pykosz  (2013, p. 123): 

 

Um dos desafios que os adultos da terceira idade encontram é o 

fato de que, à medida que envelhecem, vão se distanciando de 

parentes e amigos. Ao descobrirem a Internet, podem 

reestabelecer conexões. Percebem que podem interagir, através 

de redes sociais, e-mails e mensageiros instantâneos, com 

parentes distantes e amigos com quem não tinham contato há 

muito tempo. Além de reduzir distâncias, o uso da rede facilita a 

vida social daqueles que, por motivos de limitação física, acabam 

se isolando em casa. O contato virtual com amigos e parentes não 

exclui de forma alguma o contato físico direto; porém, a comu-

nicação digital permite a eles saberem mais sobre pessoas que lhes 

são importantes e que muitas vezes não podem ver com a 

frequência que gostariam, além de conhecerem outras com os 

mesmos interesses. (PETERSEN; KALEMPA; PYKOSZ, 2013, p. 

123) 
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Estes aspectos são relevantes para o entendimento de como os 

idosos se utilizam da tecnologia em suas práticas de lazer e sociabilidade 

pois se tornam referências para a compreensão da relação que pode ser 

estabelecida por estes em seu cotidiano. Na busca por tal compreensão, 

sob o olhar de idoso morador da cidade de Olinda, a partir da realização 

da pesquisa de campo, expõem-se a seguir seus principais achados. 

 

Apresentação dos principais resultados 

 

A partir da realização da pesquisa de campo e buscando analisar a 

relação entre lazer e envelhecimento na era digital em Olinda – PE 

expõem-se neste item seus principais achados, partindo da caracterização 

dos sujeitos pesquisados, suas práticas de lazer, sua visão sobre o uso das 

tecnologias de modo a subsidiar a análise da relação supracitada. 

Considerando o perfil dos respondentes 50% são do sexo masculino 

e 50% do sexo feminino. Com relação à faixa etária 56% tinham entre 60 

e 64 anos; 24% entre 65 e 69 anos; 16% entre 70 e 74 anos, 3% entre 

75 e 80 anos e apenas 1% acima dos 80 anos.  

Quanto ao nível de escolaridade, 52% dos respondentes possui 

ensino médio, 23% tem o ensino fundamental incompleto e 8% ensino 

superior completo e 6% incompleto. Apenas 4% declararam ser 

analfabetos. A maioria dos respondentes é residente de Olinda, com 94% 

das respostas, os outros 6% declararam ser de Paulista, Recife e do Rio 

de Janeiro. 

 A renda dos respondentes varia de até 01 (um) salário mínimo, com 

54% das respostas, entre 01 (um) e 02 (dois) salários, com 30% das 

respostas, entre 02 (dois) e 03(três) salários com 12% e apenas 4% 

recebem acima de 04 (quatro) salários mínimos. Estes dados indicam que 

a maioria dos idosos pesquisados tem menos que 70 anos (80% dos 
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respondentes), com certo nível de escolaridade já que a maioria tem o 

ensino médio e recebem até 02 (dois) salários mínimos (84%). 

Considerando o perfil de gastos dos idosos que se volta notadamente aos 

cuidados com a saúde, as possibilidades de práticas de lazer ficam 

comprometidas em função da baixa renda deste público, aliada ao Índice 

de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) quem vem 

impactando nos gastos para os idosos por ser maior a inflação de preços 

da cesta de produtos e serviços nesta faixa etária (VIDIGAL, 2015). 

No que se refere ao comportamento de viagens, as respostas 

indicam que os respondentes fazem ao menos 1 viagem por ano (41%) 

dentro do Brasil (58%), feitas em carro próprio (26%), ônibus (39%) ou 

avião (26%) e se hospedam principalmente na casa de familiares (49%) 

e são acompanhados por familiares (80%), como o marido/esposa (24%) 

ou outro membro da família (34%), como filhos (37%),  apenas 18% 

declararam viajar sozinhos. 

Embora a palavra lazer represente sair da rotina para 26% e viajar 

para 22%, os respondentes relataram que a falta de renda (56%) é o 

principal impedimento de viagem, esta informação coaduna-se com o nível 

de renda dos respondentes que na sua maioria recebe 01 (um) salário 

mínimo (54%), conforme mencionado. 

Como principais atividades de lazer, os eventos religiosos destacam-

se com 35% das respostas, considerando que 58% declararam estar 

ligados a uma religião, principalmente católica e evangélica. No seu tempo 

livre, estes informaram que gostam principalmente de conversar (22%), 

visitar parentes (18%) e jogos de tabuleiro (15%). Quanto aos atrativos 

que conhecem: praia (29%), praças (20%) e monumentos históricos 

(14%) foram os mais mencionados. Quanto às melhorias percebidas com 

a prática de lazer nesta etapa da vida, 40% indicaram melhoria na saúde 

e 44% em seu bem estar. 
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No que se refere aos aspectos ligados ao uso da tecnologia em seu 

cotidiano, os respondentes indicaram que esta se dá por meio da ajuda de 

filhos e/ou neto (50%), uma vez que 88% informaram que nunca 

realizaram um curso para acessar algum recurso tecnológico. Eles 

informaram que sua inclusão digital se dá por meio da TV (38%) e o 

celular/smartphone (37%). 

Quanto à questão das tecnologias em suas práticas sociais, 60% 

disseram que não a utilizam em suas experiências de lazer, as utilizam por 

meio das redes sociais (58%), principalmente o Whatsapp (56%), 

Facebook e Instagram representam apenas 5% das respostas e eles 

passam até 2 horas 57% ou no máximo 4 horas (34%). Para o uso das 

tecnologias disponíveis 55% informaram que recebem ajuda para sua 

utilização e que a principal dificuldade é a falta de conhecimento (26%), 

mas ao mesmo tempo não tem interesse no aprendizado (59%). Quando 

utilizam a internet para pesquisar, os temas de maior interesse são: 

política (20%), esportes (19%) e outros temas (27%). 

Quanto à percepção sobre a influência da tecnologia nas suas 

práticas sociais, 42% dos respondentes consideram esta influência, mas 

35% concordam em parte que a tecnologia estas práticas. 

Embora os respondentes indiquem que utilizam a tecnologia em suas 

interações sociais principalmente para participar de grupos na família 

(36%), conhecer novos amigos (21%) e participar de grupos de amigos 

(19%), a principal forma de interação social vivenciada pelos respondentes 

são os encontros com os amigos (30%), a reunião de família (32%) e a 

realização de passeios (13%). Nestas interações o uso da tecnologia é 

baixo, uma vez que somente ligação por telefone foi mencionada com 12% 

das respostas, grupos no whatsapp e vídeo chamada não foram 

mencionadas. Estes dados indicam que as interações presenciais 

prevalecem na construção das interações sociais dos sujeitos pesquisados. 
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Considerações Finais 

 

Na busca pela compreensão de aspectos relacionados às práticas 

sociais ligadas ao lazer e ao uso das tecnologias em diferentes etapas da 

vida, faz-se necessário realizar estudos que tragam à tona informações 

que possam caracterizar como estas práticas se dão. Neste estudo 

exploratório-descritivo objetivou-se analisar a relação entre lazer e 

tecnologia para os idosos em Olinda – PE, visando identificar quais as 

atividades de lazer são realizadas pelos idosos olindenses, qual a relação 

dos idosos com a tecnologia e quais os usos desta em suas práticas sociais 

de lazer e sociabilidade. 

Os resultados indicam que as principais atividades de lazer 

realizadas pelos idosos são a participação em eventos religiosos e que em 

seu tempo livre a conversa, a visita a parentes e os jogos de tabuleiros 

são as formas de interagir e estabelecer relações sociais, o que pode-se 

inferir que a sociabilidade está pautada nas interações presenciais destes 

sujeitos. 

Como uma atividade possível em seu tempo livre e prática de lazer, 

a viagem realizada ao menos uma vez por ano, notadamente dentro do 

Brasil apresenta-se como uma atividade de lazer e sociabilidade. Ressalta-

se que o fator renda apresenta-se como um aspecto de dificuldade, uma 

vez que os respondentes em sua maioria declararam receber um salário 

mínimo. 

Quanto à relação dos idosos com a tecnologia, percebe-se que os 

sujeitos pesquisados não se utilizam da tecnologia em suas experiências 

de lazer, mas se utilizam o whatsapp como forma de interagir nos grupos 

da família e amigos. Acrescenta-se que estes sujeitos passam 

relativamente pouco tempo nas redes sociais (máximo de 4 horas), 

precisam de ajuda para utilizá-la e aparentemente não tem muito 
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interesse em ampliar o aprendizado para melhorar o uso da tecnologia no 

seu cotidiano. 

Reforça-se que aparentemente o uso da tecnologia em suas práticas 

sociais de lazer e sociabilidade é baixo e que a base das interações sociais 

vivenciadas pelos idosos se dá de forma presencial. 

Desta forma, é preciso a criação de políticas públicas que 

oportunizem a ampliação de práticas de lazer na cidade de Olinda voltadas 

para este público de modo a gerar espaços de sociabilidade por meio de 

atividades de lazer, entretenimento, recreação, atividade física, cuidados 

com a saúde que permitam uma maior integração, sociabilidade, além de 

melhoria da saúde e de seu bem estar em geral que foram indicados por 

estes sujeitos como as melhorias percebidas com a prática de lazer nesta 

etapa da vida. 
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Resumo 

 

  As potencialidades do lazer na saúde do idoso proporcionam 

vivências nas diferentes dimensões da vida (afetiva, cultural, social, 

econômica, fisiológica, dentre outras), podendo contribuir para o bem-

estar, a independência e a autonomia dessa população. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho é apresentar um roteiro para mapeamento de 

espaços, equipamentos de lazer para idosos na cidade de Florianópolis 

(SC), bem como sobre seus resultados preliminares. Esse roteiro para 

mapeamento foi elaborado com o objetivo de contemplar uma variedade 

de espaços e equipamentos de lazer que podem ser utilizados por idosos, 

sejam eles públicos ou privados, relacionados a atividades sociais, físicas, 

artísticas e/ou intelectuais. Para tanto, tomou-se como exemplo o estudo 

de Manta (2017), que trata de espaços públicos de lazer, buscando seu 

aprimoramento e complementação com base na experiência de uma das 

pesquisadoras como arquiteta e urbanista, e de experiências adquiridas 

por meio de outros projetos que também demandaram levantamentos 

específicos de espaços e equipamentos. O roteiro de busca, foi constituído 

por quatro etapas, a saber:  1) Pesquisa documental; 2) Contato; 3) 

Buscas em sites, secretarias guias virtuais, grupos, operadoras, empresas, 

escolas, agências de turismo, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), Conselho Federal de Educação Física 

(CONFEF); 4) Observações in loco. Este instrumento mostrou-se viável no 

contexto analisado, tendo potencial de ser reproduzido em outros 

contextos, principalmente pelas amplas possibilidades de busca e por sua 

relevância.  
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Palavras-chave 

 

Lazer. Espaços. Equipamentos. Idosos. Mapeamento. 

 

Introdução 

 

O lazer, para Gomes (2014), é definido como necessidade e 

manifestação humana, composto por variados significados, símbolos e 

sentidos partilhados por aqueles que o experimentam. Além disso, 

segundo a mesma autora, possui diversas potencialidades lúdicas, sociais 

e educativas. Assim, o lazer pode proporcionar vivências mais variadas, 

críticas e criativas, especialmente em se tratando do público idoso (ALVES 

JUNIOR, 2012; PEREIRA; TAVARES; SUZUKI, 2016). As potencialidades 

do lazer na saúde do idoso foram destacadas por Abade e Gomes (2016), 

pois ao proporcionar vivências nas diferentes dimensões da vida (afetiva, 

cultural, social, econômica, fisiológica, dentre outras), pode contribuir para 

o bem-estar, para a independência e a autonomia dessa população.  

De acordo com Ferrari (2000), o lazer para os idosos possui 

significados ampliados, visto que coincide com a aposentadoria, momento 

em que o indivíduo, normalmente, deixa de realizar seu trabalho 

remunerado e que, dependendo da sua filosofia de vida e de seus valores 

individuais e sociais, passa a viver um tempo de liberdade, desligando-se 

dos compromissos profissionais, visando prioritariamente aproveitar a 

vida. Cabe ressaltar, no entanto, que essa realidade está e continuará 

mudando ao longo das próximas décadas, acarretando um aumento da 

quantidade de idosos que permanecem trabalhando (CAMARANO, 2014).  

Nesse contexto, Melo (2003) e Marcellino (2007) destacam o fator 

econômico como uma das grandes barreiras para a prática do lazer nesta 

fase da vida, sendo o principal motivo para que muitos idosos permaneçam 
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trabalhando, muitas vezes, de maneira não-formal. Outros aspectos como 

a educação, a cultura, o gênero, a classe social, a religião, a 

intergeracionalidade, a infraestrutura e o acesso aos espaços e 

equipamentos devem ser considerados quando se reflete sobre lazer para 

idosos (MELO, 2003; MARCELLINO, 2007). Partindo dessas necessidades, 

Marcellino, em 2007, já denunciava que esta população é esquecida em 

relação ao lazer. Infelizmente, atualmente, este cenário permanece (LIMA 

et al., 2018). 

Desta forma, tanto quanto a qualidade, a quantidade de espaços e 

equipamento de lazer disponíveis também pode influenciar em sua 

apropriação pelos idosos, o que afeta primordialmente o lazer, bem como 

a qualidade de vida dessa população. Para ampliar a oferta de espaços e 

equipamentos disponíveis, é necessário entender o atual estado em que 

se encontra a localidade para, a partir disso, reivindicar políticas públicas 

apropriadas. 

 

Objetivo 

 

Apresentar um roteiro para mapeamento de espaços e 

equipamentos de lazer para idosos na cidade de Florianópolis (SC), bem 

como, sobre seus resultados preliminares. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, com objetivo descritivo dos 

dados, proposto por Gil (2002), por possuir como finalidade a descrição 

das variáveis encontradas para elaboração do roteiro. Esse roteiro para 

mapeamento foi elaborado com o objetivo de contemplar uma variedade 
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de possibilidades de espaços e equipamentos de lazer que podem ser 

utilizadas por idosos, sejam eles públicos ou privados, relacionados a 

atividades sociais, físicas, artísticas e/ou intelectuais.  

Para tanto, tomou-se como exemplo o estudo de Manta (2017), que 

trata de espaços públicos de lazer, buscando seu aprimoramento e 

complementação com base na experiência de uma das pesquisadoras 

como arquiteta e urbanista, especialmente no que se refere às legislações 

municipais, e de experiências adquiridas por meio de outros projetos que 

também demandaram levantamentos específicos de espaços e 

equipamentos, realizados pelo laboratório, no qual este estudo está sendo 

desenvolvido. 

  

Referencial teórico  

 

Diferentemente do envelhecer no Oriente Médio, no Ocidente, 

envelhecer é culturalmente um sinônimo de tornar-se improdutivo, 

estando relacionado diretamente à ausência de papéis sociais e decadência 

física. No entanto, o envelhecimento não está relacionado apenas aos 

aspectos físicos e biológicos, mas contempla também, questões sociais, 

culturais, políticas, históricas e ideológicas (PICCOLO, 2011).  

Piccolo (2011) reflete sobre a velhice como um momento de 

possibilidades e não de limitações, cujas oportunidades de aprendizagem 

são contínuas, permeada pelo estabelecimento de novos laços afetivos, 

pelo lazer e pela satisfação pessoal. Ainda segundo esse autor, essa fase 

possibilita a reflexão sobre as vivências, a modificação de posturas e de 

valores sociais e o estabelecimento de outras relações com a realidade e 

com as diferenças. O modo que o indivíduo levará sua velhice depende de 

diversos fatores, entre eles do estilo de vida.  
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As transformações sociais das últimas décadas e o acesso facilitado 

às informações, sejam elas, científicas, políticas ou artísticas, criaram 

oportunidades para vivências de experiências distintas na velhice 

(ACOSTA; PACHECO, 2013). Essas mudanças proporcionam maior 

satisfação pessoal e qualidade de vida para o idoso. A longevidade também 

se reflete no lazer; uma vez que o envelhecimento, atualmente, não coloca 

tantos impedimentos à continuidade dessas atividades, distanciando-se do 

envelhecimento de outrora (ALVES JUNIOR, 2012; HICKMAN et al., 2016; 

WHEATON, 2016). 

De acordo com um estudo feito em Portugal (CABRAL; FERREIRA, 

2013), a melhor forma de envelhecer seria o “Envelhecimento Ativo”, o 

qual é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um 

conceito multidimensional que se aplica tanto à sociedade, que fica 

responsável pela oportunidade de saúde, participação e segurança para 

que sejam otimizadas por meio de ações políticas para a manutenção da 

vida ativa. Também se aplica aos indivíduos, pois a eles são atribuídas as 

responsabilidades de usufruir dessas oportunidades. 

O envelhecimento ativo está relacionado com a qualidade de vida, 

atrelado a fatores sociais, ambientais, associados ao bem-estar, dentre 

eles, o lazer. Partindo dessas premissas, o lazer na velhice, de acordo com 

Romão (2013), é responsável por proporcionar a ativação de dimensões 

socioafetivas, motoras e cognitivas, proporcionando ao indivíduo 

satisfação com a vida e um envelhecimento bem-sucedido. 

Contudo, estudos realizados por Gonçalves (2009) apontam que o 

crescimento desordenado das cidades contribui para que os lugares 

destinados ao lazer se tornassem escassos. Esses espaços e equipamentos 

de lazer, conforme Rotta (2009), podem ser classificados em públicos e 

particulares, sendo o primeiro uma forma de lazer democrático, efetivado 

por meio de políticas públicas de responsabilidade governamental nos 
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espaços urbanos e, em contrapartida, os espaços e equipamentos de lazer 

particulares tendem a ofertar o lazer como forma de consumo. 

Em relação aos espaços e equipamentos de lazer para idosos, 

destaca-se no Brasil, a oferta de parques e academias de saúde, porém, 

em sua maioria, não são aproveitados de efetivamente, por diversos 

motivos, dentre eles, a falta de manutenção e a má distribuição entre os 

bairros, privilegiando as regiões centrais, o que dificulta o acesso de toda 

população (BAHIA et al, 2008). Além disso, a grande maioria dos idosos 

no Brasil vive de suas aposentadorias, e possui gastos com remédios e 

medicamentos, dificilmente sobrando recursos financeiros para o lazer 

(RODRIGUES, 2002). 

A cidade de Florianópolis se localiza no sul do Brasil e conta com o 

terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

(BRASIL, 2013). Segundo Manta (2017), é uma das capitais que possui 

maior número de pessoas que atendem as recomendações de atividades 

de lazer. No entanto, são nítidas as desigualdades sociais existentes; fato 

que influencia diretamente no acesso de toda população nestes espaços e 

equipamentos de lazer.  Ainda de acordo com a autora supracitada, há a 

necessidade de mais estudos capazes de analisar as características destes 

espaços e equipamentos, a fim de posteriormente replicar em outros 

contextos.  

 

Resultados 

 

Para organizar a busca e o mapeamento por esses espaços e 

equipamentos de lazer, bem como para que houvesse uma padronização 

e o estabelecimento de um método que pudesse ser aplicado por outros 

pesquisadores, inclusive, de outros estudos, elaborou-se um roteiro de 

busca, contemplando as seguintes etapas: 
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1) Pesquisa documental: Planos Diretores, Leis de Uso e Ocupação, Lei 

Orgânica dos municípios, Bancos de dados, Cadernos informativos, 

sites oficiais etc; 

2) Contato: Solicitação de informações aos Órgãos Públicos 

(Secretarias responsáveis – planejamento urbano, saúde, 

assistência social); 

3) Buscas: em sites por espaços e equipamentos privados de lazer, 

secretarias municipais de turismo, cultura, educação, esporte, meio 

ambiente e/ou serviços públicos, Secretaria do Estado de Turismo, 

Cultura e Esporte e na instituição Santa Catarina Turismo S/A - 

SANTUR, guias virtuais, grupos, operadoras, empresas, escolas, 

agências de turismo, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), Conselho Federal de Educação Física 

(CONFEF); e, após esse levantamento inicial. 

4) Observações in loco: visitas aos locais mapeados, para 

especificamente:  

 

a. Identificar os locais (sugestão: mapeamento físico, 

diferenciando os equipamentos de acordo com conteúdos 

culturais desenvolvidos); 

b.  Identificar o tipo de espaço: parque, rua de lazer, praça, 

clube, associação, outros; 

c. Diagnosticar a infraestrutura e equipamentos (manutenção); 

d. Identificar o público, verificando se os espaços e equipamentos 

estão sendo apropriado por idosos; 

e. Identificar se é de uso público ou privado; 

f. Verificar se existe profissional envolvido nas atividades; 

g. Identificar como é realizado o acesso ao espaço/equipamento.  
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Após a elaboração do roteiro, foi realizada uma busca para testar a 

aplicabilidade do instrumento. A partir disso, foram encontrados os 

seguintes resultados preliminares, Equipamentos públicos: Oito Parques 

Públicos; 55 Academias da Saúde (públicas); 17 Museus públicos. Os 

equipamentos particulares por sua vez foram: dois Museus; cinco teatros; 

13 Clubes de Dança; três clubes de remo, uma associação e duas 

empresas que oferecem atividades de aventura na natureza.  

 

Considerações Finais 

 

Este instrumento mostrou-se viável no contexto analisado, podendo 

reproduzido em outras realidades, tendo potencial de ser reproduzido em 

outros contextos, principalmente pelas amplas possibilidades de busca, o 

que resultou, mesmo que de forma inicial, em um elevado número de 

espaços e equipamentos. Tais resultados vão ao encontro dos achados da 

Manta (2017) e podem complementá-lo. 

Trata-se de um levantamento relevante, considerando ser um meio 

de informação sobre as diversas oportunidades de vivência de lazer para 

a população idosa, permitindo uma maior apropriação desses espaços e 

equipamentos, especialmente por oportunizarem o desfrute coletivo do 

lazer, fomentando a interação social.  
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Relato de Experiência 

 

Resumo 

 

 A temática intergeracional apresenta-se como estratégia de 

aproximação das gerações, como forma de rompimento sob ideias 

equivocadas frente ao envelhecimento e os distanciamentos etários 

provenientes do senso comum que tendem a reproduzir ideias pré-
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concebidas sobre a velhice, permeadas de conotações pejorativas. Este 

trabalho reafirma a importância das relações intergeracionais em grupos 

de convivência. O interesse pela pesquisa surgiu durante o 

desenvolvimento das oficinas no Trabalho Social com Idosos. A pesquisa 

teve como metodologia para a construção deste trabalho, a aplicação de 

questionários semiestruturados com jovens e idosos com idade de 16 a 81 

anos, todos envolvidos em atividades intergeracionais, e das observações 

dessas interações, considerando que oficinas de caráter lúdico podem se 

constituir como um dos caminhos para a superação de conflitos entre 

gerações, ao promoverem a formação de amizades entre velhos e moços 

e o desenvolvimento de uma cultura intergeracional solidária. O objetivo 

desse trabalho é suscitar a pesquisa, promover o debate a respeito das 

relações intergeracionais entre jovens através do voluntariado e 

participação ativa dos idosos e seus familiares. A implementação dessa 

proposta contribuirá para que os idosos do Grupo possam ter mais atenção 

e respeito, ser mais participativos e recebam mais afeto por parte dos 

jovens. 

 

Palavras-chave 

 

Intergeracional. Idoso. Envelhecimento. Gerações. 

 

Introdução 

 

O crescente aumento do envelhecimento nas sociedades 

contemporâneas e impérios de produção humana resultam na falta de 

tempo para as relações sociais. Se em média a expectativa de vida vai 

aumentando, significa que num futuro próximo diferentes gerações 

deverão olhar para si e para a comunidade do território onde está inserido. 



 

117 

 

De certa forma, o capital exerce o controle da sociabilidade humana 

através do controle dos meios de produção, espacial e temporal, define os 

tempos vivido trabalhado, tempo livre, tempo de trabalho, tempo de 

envelhecer. (Teixeira, 2008). Ou seja, o trabalhador é controlado pelas 

relações de produção e reprodução do sistema capitalista, e toda esta 

desvalorização da classe que vive do trabalho, se acentua de forma 

negativa na velhice. 

No entanto, a sociedade elege o novo e mostra o jovem como um 

valor cultural a ser perseguido, apresenta o futuro como algo peculiar a 

juventude. O velho aparece como o oposto do jovem, sem futuro, vivendo 

de saudosismos de uma vida passada já vivida como adulto e jovem. Por 

esse olhar negativo que envelhecer no Brasil e no mundo, acaba por se 

tornar uma das mais difíceis etapas da vida de um ser humano, pois não 

somos capazes de ver além das alterações físicas, as rugas, as fragilidades 

notadas nas características da pessoa idosa. Não se reconhece, por trás 

dessa aparência, muitas vezes, as experiências vividas, resultando em 

crescimento e realizações pessoais profundos, que aí deixaram suas 

marcas. Vive-se em uma cultura em que o entendimento acerca do 

processo de envelhecimento é negligenciado. 

 

Muito longe de oferecer ao indivíduo um recurso contra seu destino 

biológico, assegurando-lhe um futuro póstumo, a sociedade de 

hoje o rechaça, ainda vivo, para um passado ultrapassado. [...] 

Outrora, imaginava-se que em cada um, ao longo dos anos, 

acumulava um tesouro: a experiência. (BEAUVOIR, 1990, p. 468.) 

 

Tendo em vista o crescimento populacional de pessoas com idade a 

partir de 60 anos sendo um fenômeno recente na história da humanidade, 

o qual é atribuído, principalmente, as melhorias nas condições sanitárias, 

aos avanços na área da saúde e à queda acelerada nas taxas de 

fecundidade e de natalidade, obriga-se hoje pensar e analisar a velhice, 

não como finitude, mas como uma etapa da vida a ser vivenciada. O 

preconceito manifesta-se nas diversas esferas da vida social, presente nos 
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olhares e atitudes criando diferentes formas de violência em relação à 

pessoa idosa. O conflito intergeracional ultrapassa as diferenças etárias, o 

que está em causa são as discordâncias de atitudes, crenças, culturas e 

experiências.  Este compartilhamento permite que as pessoas idosas se 

sintam socialmente incluídas e valorizadas.  Dessa maneira, a transmissão 

intergeracional, de saberes e ofícios, possibilita o processo recíproco de 

aprendizagens imanando o respeito e a compreensão entre gerações. A 

experiência cultural de geração para geração não acontece de forma 

passiva, assumindo características multivariadas como as provocadas pelo 

distanciamento entre gerações. 

Nesse contexto de incentivo à integração social do idoso tem-se 

assistido a um incremento de ações intergeracionais em áreas como 

trabalho voluntário, educação, cultura e lazer, nas quais a expectativa é a 

de que, além das gerações diretamente envolvidas nesse convívio, toda 

comunidade possa ser beneficiada. 

 

A aproximação de diferentes gerações, sobretudo entre jovens e 

idosos, pode promover e favorecer o crescimento emocional de 

ambos, enfraquecendo os preconceitos e estimulando o desejo de 

viver plenamente a vida cultural e social. A relevância dessa 

aproximação entre gerações tem implicações sociais e emocionais, 

que muitas vezes atuam como auxiliar para melhorar a 

autoestima. (GOLDFARB e LOPES, 2006, p. 1.378). 

 

Diante disso, questiona-se: Quais atividades de caráter lúdico podem 

se constituir, como um dos caminhos para a superação de conflitos entre 

gerações, ao promoverem a formação de amizades e solidariedade entre 

velhos e moços? 

O interesse pelo objeto de estudo está vinculado ao estágio 

acadêmico desenvolvido pelas pesquisadoras no Trabalho Social com 

Grupos do SESC Doca – Belém/PA, em que a vivência desencadeou 

questionamentos das múltiplas vertentes acerca do tema envelhecimento, 
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especificamente as relações intergeracionais e a existência indisfarçável 

de do conflito explícito entre as gerações.  

Esta pesquisa teve como objetivo promover a reflexão sobre a 

importância das relações intergeracionais entre os integrantes do Grupo 

Bem Viver, familiares e comunidade, contribuindo para o rompimento de 

estigmas entre as gerações, propiciando a troca mútua dos saberes entre 

eles. 

 

Objetivos e problema de pesquisa 

  

 A pesquisa teve como objetivos específicos, incentivar maior 

proximidade entre os alunos da Escola Estadual Benjamin Constant e os 

integrantes do Grupo Social de Idosos - Sesc Doca em Belém-PA, 

promover a interação de diferentes gerações e o repasse do conhecimento 

dos mais velhos para os mais novos e trabalhar na construção de práticas 

intergeracionais que contribuam para o rompimento de estereótipos e 

avaliações negativas atreladas a pessoa idosa. 

 

Metodologia 

 

O Modelo Político do Trabalho Social com Idosos (TSI) do Serviço 

Social do Comércio norteia que: 

 

O fundamental do convívio intergeracional é perceber que a 

transmissão de saberes não é linear, ambas as gerações possuem 

sabedorias que podem ser desconhecidas uma para a outra 

geração, e a troca de conhecimentos através da coeducação 

reforçará os laços entre as gerações. (SESC/MODELO TRAB. 

SOCIAL COM IDOSOS, 2009, p. 26). 
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A partir desse estudo nota-se que as ações intergeracionais 

oportunizam a aproximação de grupos etários. A parceria do SESC com a 

escola estadual de ensino médio, permite o despertar para a importância 

de utilizar o tema transversal envelhecimento humano, preconizado no 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, 2003), cap. V, art.22, estabelece que 

nos currículos escolares deverão ser inseridos conteúdos sobre o 

envelhecimento, afim de promover o respeito e a valorização da pessoa, 

como forma de eliminar o preconceito com esse grupo etário. 

Essa pesquisa é de natureza quanti-qualitativa e os instrumentais 

utilizados foram entrevistas semiestruturadas, para amostra da pesquisa, 

onde foi aplicado durante a execução de uma das oficinas um questionário 

entre 15 idosos do Grupo Bem Viver, com idade entre 60 e 80 anos e 15 

adolescentes, com faixa etária entre 15 e 17 anos, alunos da EEEFM 

Benjamin Constant.  

Utilizou-se a técnica de observação dos participantes durante os 

encontros, e oficinas intergeracionais, tendo o lúdico como forma de 

socialização, posteriormente os discursos dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa foram analisados que por meio da comunicação verbal, relataram 

as suas experiências durante as oficinas desenvolvidas. 

Ocorreram quatro encontros, conforme planejamento prévio, sendo 

estes: palestra sobre “O que é intergeracional?”, seguido de uma oficina 

de dança, oficina de inclusão digital “Sesc Conexão” e reunião com a 

família dos integrantes do Grupo Bem Viver.  

Os dados obtidos nos questionários, nas observações e nas oficinas 

foram submetidos à análise de conteúdo. 
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Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados 

 

Segundo Ferrigno (2009), trabalhar com intergeracional, mostra-se 

como desafio em uma sociedade que distanciou as gerações 

progressivamente ao longo do tempo. Contudo, esta temática é recente e 

trata-se de um universo amplo que corresponde muito além das relações 

humanas atreladas as classes etárias dos indivíduos. 

Entretanto, se faz necessário compreender que o processo de 

envelhecimento na atualidade além de ser recente está interligado com a 

temática geracional, uma vez que as novas concepções sobre a velhice 

delimitam a pessoa idosa.  

O preconceito com o segmento idoso não considera as 

particularidades da velhice, visto que este e um processo plural, 

heterogêneo e individual, nenhum cidadão idoso irá envelhecer de maneira 

igualitária, portanto se faz necessário não rotular o processo de 

envelhecimento como “fim da vida”, “fase das doenças” e “dependência 

total”. 

Em tempos em que a expectativa de vida é favorável, tem-se em 

contrapartida o distanciamento de gerações ocasionado por 

representações sociais atrelados a velhice, essas representações são 

geradas pela concepção neoliberal que reconhece o indivíduo a partir da 

sua produção. 

 É sob formas pré-concebidas em relação ao envelhecimento que a 

sociedade reproduz atitudes discriminatórias, pois o papel social atrelado 

ao idoso afasta o mesmo do convívio social, esses fatores também 

evidenciam que essa problemática perpassa dentro dos domicílios desses 

idosos, a exclusão ou até mesmo a restrição do convívio com outras 

gerações intensificam no processo de isolamento, desta forma a 
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intergeracionalidade mostra-se como principal estratégia a fim de 

amenizar e romper com essas problemáticas.  

 

Em uma sociedade complexa do ponto de vista econômico e 

cultural como a nossa, medida por fatores como classes sociais, 

gênero, etnia, meio urbano ou rural, o relacionamento entre as 

gerações assume diferentes formas dentro e fora da família. Há 

sem dúvida, importantes esquemas de cooperação intergeracional 

no seio familiar e m outros espaços sociais. (Ferrigno, 2009, p. 5). 

 

Caminhando pela temática intergeracional, Teiga (2012) fala que a 

intergeracionalidade não se restringe apenas a velhos e a crianças ou 

jovens, pode ocorrer nas relações entre outros intervenientes de 

diferentes gerações, sendo um conceito mais amplo do que conceito de 

idade, permeada de condicionantes sociais. Comumente a dinâmica 

intergeracional se dá pelo distanciamento entre as gerações, na qual 

vivem de maneira segmentada, a tendência na atualidade são os porões 

etários, os espaços exclusivos para uma determinada parcela, idosos, 

jovens, adolescentes e crianças, todos em seus próprios espaços. É 

observado que há uma variação no estilo de vida dentre as gerações, 

potencializando para formação de grupos de amizades. 

Considerando as atividades de lazer diárias que são desenvolvidas 

dentro do Trabalho Social com Idosos, expressas nas mais variadas formas 

culturais (música, teatro, literatura, cinema, atividades físicas, cultura 

popular, meio ambiente), entre outras, guardam considerável potencial 

para aproximar as diversas gerações, como crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. Ou seja, afirma-se que as atividades de lazer 

podem se constituir efetivamente como uma estratégia de aproximação. 

Neste contexto que as ações do trabalho social com idosos do SESC 

incorporaram o intergeracional como estratégia e ação de trabalho, por 

entender que a interação social do idoso com outras gerações intensificam 

uma troca de saberes e possibilidades tanto para o segmento idoso como 
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para as outras gerações, além de estabelecer vínculos e interações com a 

família e a comunidade. 

 

Apresentação dos principais resultados 

 

A pesquisa desenvolvida promoveu a permuta de experiências entre 

jovens e idosos durante a execução do projeto em que foram 

desenvolvidas ações de co-educação observadas durante a oficina de 

inclusão digital “Sesc Conexão”, a qual os estudantes orientaram os idosos 

em suas dificuldades no uso do celular e redes sociais. 

No entanto, há quem revele que a memória já não é igual e que o 

ritmo dos mais novos requer muita paciência da parte delas. Como 

resultado da pergunta feita aos idosos “Como você considera a interação 

dos alunos durante a oficina Sesc Conexão”, 100% destes responderam 

de forma positiva, afirmando que a atenção recebida foi excelente e que 

os jovens foram muito atenciosos. 

 

“Adoramos o Projeto. Queremos que eles voltem novamente para 

a integração com a gente.” (A., 75 anos) 

 

 “Quando eu vim ao Sesc na primeira vez, achei que ia ser chato, 

mas eles me surpreenderam, eles são muito mais animados que 

eu aliás. Superou minhas expectativas.” (J., 14 anos) 

 

“Eu acho ótimo o envolvimento dos jovens com os idosos. Quero 

que eles voltem mais vezes. Eu, por exemplo, continuo a relação 

com o João Paulo, pelas redes sociais.” (R. P., 80 anos)  

 

Para todos os idosos entrevistados, todos consideram a importância 

da relação intergeracional com todas as gerações no sentido de renovar 

ideias e assimilar novas aprendizagens. Por sua vez, o envolvimento da 
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pessoa idosa em atividades intergeracionais atribui a elas um novo papel 

social na comunidade, alcançando um prestígio social na velhice. 

Nas relações familiares, evidenciou-se com a família os benefícios 

das relações intergeracionais dentro do lar para o fortalecimento de 

vínculos e bem-estar do idoso, considerando referência familiar como 

contributiva na participação social do idoso.  

A eficácia da família enquanto instância formadora de novos 

cidadãos tem sido muito discutida nos últimos anos. Ao que parece 

principalmente o conflito entre pais e filhos tem se caracterizado como o 

mais emblemático dos conflitos de geração. 

 

 

Eu quero que eles venham mais vezes. A tecnologia muitas vezes 

nos afasta dos mais novos, meu neto só vive com a cara no celular, 

nem conversa mais com a gente, nem tem paciência para me 

ajudar com o celular. Com os meninos aqui e esse projeto, temos 

mais autonomia para mexer no nosso telefone. (R. N. 87 anos) 

 

Os resultados obtidos na pesquisa foram satisfatórios, embora 

reconheça-se as dificuldades apresentadas durante a execução das 

atividades. Pode-se alcançar os objetivos propostos pelo projeto, tendo 

respostas positivas tanto dos alunos como dos idosos integrantes do Grupo 

Bem Viver do Sesc Doca. 

 

Considerações Finais 

 

Tomando-se por base os objetivos deste estudo, registra-se a 

continuidade de ações com a Escola Benjamin Constant e aproximação 

com a Escola Sesc, para fortalecimento das relações intergeracionais. As 

ações proposta nesta pesquisa avançaram durante o ano de 2019, em que 

os alunos da escola da rede pública de ensino participaram de ações de 
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combate à violência contra a pessoa idosa, através de oficinas 

intergeracionais e a inclusão da dramatização para a aproximação dos 

grupos etários utilizando-se a troca de mensagens e a música como 

dinâmica de “quebra gelo”. 

A pesquisa promoveu a valorização da memória, protagonismo, 

autoestima e aprendizagem mútua dos integrantes do grupo Bem Viver, 

obteve, portanto, um resultado satisfatório para as pesquisadoras. Quanto 

ao trabalho voltado para usuários idosos evidencia-se a importância das 

atividades desenvolvidas, a fim de possibilitar a preservação de suas 

capacidades cognitivas e o estímulo para novas aprendizagens juntamente 

com os alunos do ensino médio da Escola Benjamin Constant, além de 

vencer os preconceitos relacionados ao processo de envelhecimento. 

Sugere-se a continuidade na aplicação de atividades plurietárias, 

com temáticas diversas e até com temas propostos pelos próprios idosos. 

A partir desta pesquisa, percebeu-se por meio das falas dos usuários a 

importância de ampliar os espaços para serem executadas atividades que 

promovam a intergeracionalidade de forma lúdica, perpassando pelos 

campos do lazer e cultura do próprio Sesc Doca. 

Busca-se com esse estudo o fortalecimento da rede intersetorial e 

setorial, a parceria seria com o setor de recreação, haja vista que as 

atividades recreativas contribuem para uma vivência lúdica e 

potencializam as faculdades cognitivas dos idosos, além do setor de 

recreação.  

Considera-se que este projeto abre um terreno fecundo para a 

promoção da prática intergeracional no grupo, uma vez que as relações 

intergeracionais possibilitam a troca de saberes e experiências, 

propiciando para o protagonismo e autoestima do idoso que terá por meio 

da contação de histórias fortalecimento e estímulos das atividades neurais 

que são fundamentais a partir do declínio cognitivo que muitos 

apresentam, esse fortalecimento dos vínculos intergeracionais permanece 
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mantido com a Escola Benjamin Constant e até mesmo estendido à própria 

Escola Sesc. 

A pesquisa contribuiu de forma substancial para a nossa formação 

profissional, por meio do estágio acadêmico no SESC DOCA em Belém-PA. 
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Resumo 

  

Já dizia Tom Jobim, “é impossível ser feliz sozinho”. E a frase, 

eternizada em uma clássica canção, se aplica à população idosa que, 

graças aos avanços da medicina, tem crescido consideravelmente em todo 

o mundo. Para que essa longevidade ganhe em qualidade – e não se 

caracterize apenas pela quantidade de anos a mais de vida – é necessário 

que este tempo precioso seja preenchido com felicidade. A felicidade na 

terceira idade depende de diversos fatores, mas certamente o acesso a 

práticas de lazer, que proporciona a convivência social, é um dos mais 

about:blank
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importantes. Relacionar-se, seja amorosamente com um (a) parceiro (a), 

saudavelmente com a família ou simplesmente socialmente com outras 

pessoas é determinante para o nível de qualidade de vida da população 

idosa. O objetivo geral deste estudo foi analisar a influência que as práticas 

de lazer exercem na qualidade de vida e saúde dos idosos. Os objetivos 

específicos foram: a) descrever algumas opções de lazer disponíveis para 

a terceira idade; b) analisar como estas opções contribuem, na prática, 

para a melhora da qualidade de vida da terceira idade. O presente estudo 

é de cunho qualitativo e foi realizado a partir de revisão de literatura. A 

título de conclusão, verificou-se que as práticas de lazer influenciam 

diretamente na qualidade de vida e saúde do idoso e que este mercado 

está em expansão, ofertando diversas opções voltadas exclusivamente a 

este público. 

 

Palavras-Chave 

 

terceira idade; lazer; longevidade; empoderamento; qualidade de vida. 

 

Introdução 

 

 Estamos vivenciando um envelhecimento da população com 

aumento significativo da expectativa de vida. Como consequência, têm 

aumentado os debates sobre qualidade de vida e, na busca desta 

qualidade, as práticas de lazer ganham espaço e importância, por incluir 

domínios físicos, psicológicos e sociais. 

 Ter 70 anos em 2019 é, sem dúvida alguma, completamente 

diferente de ter vivido aos 70 anos nos anos 1980. Naquela década, a 

expectativa de vida era muito menor e raros eram os casos de idosos que 



 

129 

 

chegavam aos 70 anos. Além disso, os que alcançavam esta idade estavam 

restritos às casas de repousos ou completamente dependentes dos filhos, 

sem autonomia alguma. 

 Atualmente, a terceira idade já é conhecida como “melhor idade” e 

traz uma geração de idosos que chega a esta fase da vida com saúde, 

plena autonomia e muita vontade de viver. Ainda assim, estes idosos 

enfrentam uma sociedade carregada de preconceitos e tabus com relação 

ao exercício da independência, dos relacionamentos amorosos e das 

práticas de lazer. 

Faz-se necessário, frente ao aumento progressivo da expectativa de vida 

e da melhoria de sua qualidade, um repensar destes comportamentos e 

costumes pré-estabelecidos em nossa sociedade. 

 

Objetivos 

 

 O objetivo geral deste estudo foi analisar a influência que as práticas 

de lazer exercem na qualidade de vida e saúde dos idosos. Os objetivos 

específicos foram: a) descrever algumas opções de lazer disponíveis para 

a terceira idade; b) analisar como estas opções contribuem, na prática, 

para a melhora da qualidade de vida da terceira idade. 

 

Metodologia 

 

 O presente estudo é de cunho qualitativo e foi realizado a partir de 

revisão de literatura. Primeiramente, apresentamos um referencial teórico 

sobre a influência de práticas de lazer na qualidade de vida e saúde dos 

idosos. Depois, apresentamos na prática, como o lazer pode ser usufruído 

e incorporado a rotina diária das pessoas da terceira idade, contribuindo 
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de forma direta para a melhoria da saúde física e psicológica desta parcela 

da população que cresce a cada dia em nosso país. 

 

Expectativa de vida, empoderamento e autonomia 

 

A expectativa de vida do brasileiro alcançou a maior média da 

história em 2018. Dados divulgados pelo IBGE em julho daquele ano 

apontaram como média de vida da população brasileira a marca dos 76 

anos de idade. Um crescimento de 22 anos em relação aos 54 anos de 

expectativa de vida que a população tinha na década de 60. 

 Esta longevidade vem contribuindo para o aumento do número de 

idosos entre os brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – do IBGE – realizada em 2017, o Brasil 

ganhou 4,2 milhões de idosos entre 2012 e 2017, chegando ao expressivo 

número de 30,2 milhões de brasileiros na terceira idade. Estes números 

representam um crescimento de 18% da população idosa do Brasil, com 

as mulheres representando a maioria desta população (56%) que se torna 

mais representativa a cada dia. 

 A longevidade, que surge em decorrência do aumento da expectativa 

de vida, tem causado preocupação na sociedade, apesar de ser 

considerada um ganho para a população. Importante destacar que com o 

aumento do tempo de vida, aumentam as doenças e as incapacidades 

psicológicas e funcionais, ou seja, quantidade (de anos de vida) não é 

sinônimo de qualidade. 

 Assim, apesar de viverem mais, os idosos estão carentes de atenção, 

tanto da família e da sociedade em geral, quanto de políticas públicas e 

governamentais de melhoria da qualidade de vida desta população. 
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Para enfrentar tal condição, o idoso deve buscar uma nova postura perante 

a sociedade. Compreender o seu papel e, principalmente, assumir a sua 

condição de cidadão para se sentir empoderado e respeitado. 

 O empoderamento do idoso é uma estratégia para que esta 

quantidade de anos a mais de vida possa ganhar em qualidade e ser 

usufruída de forma adequada. De acordo com LEVITES (2017), “o conceito 

de empoderamento social é dar direito a uma comunidade para que tenha 

voz e decisão”. Assim, o conceito pode ser “entendido como um processo 

pelo qual podem acontecer transformações nas relações sociais, políticas, 

culturais, econômicas e de poder”. 

 ALMEIDA, MARCELINO e VIEIRA (2012) trazem um conceito ainda 

mais amplo de empoderamento: “é uma estratégia de desenvolvimento 

comunitário que visa aumentar o poder e a autonomia dos indivíduos, a 

fim de dirigirem seus próprios destinos. Assim, os cidadãos precisam 

tomar posse deste poder que lhes é conferido, que muitas vezes é 

negligenciado por falta de informação. O empoderamento implica no 

rompimento com a lógica assistencial dominante, que privilegia o saber de 

um e silencia o saber de outros”. 

 Muito se fala sobre autonomia na terceira idade, mas sabemos 

exatamente o que significa ser autônomo? Autonomia e independência são 

sinônimos? 

 Embora pareçam a mesma coisa, os dois conceitos têm significados 

diferentes e sua compreensão é de fundamental importância, pois 

influenciam de forma direta na qualidade de vida do idoso. 

A autonomia se refere à capacidade do idoso de gerenciar a si mesmo, 

planejar e traçar objetivos e tomar decisões sozinho, sem influência ou 

ajuda de terceiros. Este conceito está diretamente relacionado à aptidão 

mental do idoso. 
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 Independência tem relação direta com aptidão física, ou seja, é a 

capacidade do idoso de realizar sozinho as atividades do dia-a-dia como 

se alimentar, fazer a higiene pessoal e realizar tarefas corriqueiras. 

Um idoso pode ser autônomo, mas não independente, ou vice-versa – 

independente, mas não autônomo. No entanto, o nível de qualidade de 

vida do idoso está diretamente relacionado à junção destas duas 

habilidades. Um idoso autônomo e independente é capaz de gerir a própria 

vida, a própria casa, seus relacionamentos afetivos e usufruir de práticas 

de lazer, contribuindo de forma ativa na sociedade. 

 É fundamental reconhecer que o fato de ser velho não impede o 

indivíduo de tomar suas decisões, exercer plenamente a sua vontade e 

seus desejos e gerenciar seus relacionamentos pessoais. A preservação da 

autonomia é determinante para a qualidade de vida do idoso. 

 

Apresentação dos resultados 

 

 O empoderamento e a preservação da autonomia do idoso englobam 

o livre exercício e o usufruto das práticas de lazer que proporcionam a 

interação social tão necessária à melhoria das condições de vida nesta 

idade. Pesquisas demonstram que a interação social é um dos fatores 

determinantes para a qualidade de vida na terceira idade. Uma vida social 

ativa e intensa tem fundamental importância tanto na saúde mental 

quanto na saúde física dos idosos, aumentando, inclusive, a longevidade 

desta parcela da população. 

 O efeito contrário também é comprovado: o isolamento e a ausência 

de interações sociais e relacionamentos prejudicam diretamente a saúde 

física do idoso, diminuindo sua autonomia, e a saúde mental, gerando 

distúrbios como a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. 
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 Segundo CARNEIRO (2006), “a pobreza de relações sociais, como 

um fator de risco à saúde, tem sido considerada tão danosa quanto o fumo, 

a pressão arterial elevada, a obesidade e a ausência de atividades físicas”. 

Assim, podemos perceber que pessoas com ampla rede de contatos sociais 

vivem mais e melhor do que as pessoas que possuem vida social pouco 

ativa e tendência ao isolamento. 

 O aumento da população idosa no Brasil e a consequente demanda 

por políticas públicas e serviços específicos para este público têm 

incrementado o número de opções de práticas de lazer voltadas à terceira 

idade e a quantidade e qualidade das atividades oferecidas. As opções vão 

desde grupos de convivência a excursões de turismo e visam atender a 

este público que tanto necessita de interação social para manutenção de 

sua qualidade de vida. 

 Os grupos de convivênvia surgem como uma excelente alternativa 

para o lazer, a inclusão e a convivência social dos idosos. Geralmente, o 

idoso busca no grupo de convivência uma melhoria da saúde física através 

da prática de atividades e exercícios físicos. No entanto, as propostas dos 

diversos grupos espalhados pelo país vão muito além disso, oferecendo 

atividades de lazer, organização de viagens e atividades ocupacionais e 

lúdicas, que proporcionam ao idoso uma melhora em sua capacidade 

funcional, aumento do bem-estar e, consequentemente, elevação da 

autoestima. 

 Em pesquisa realizada com um grupo de idosos brasileiros em 2013, 

WICHMANN ET AL verificaram que, ao participarem de grupos de 

convivência, os idosos “compartilham suas angústias, tristezas, amores, 

alegrias, afetos, saberes, reduzem sentimentos como medo, insegurança, 

depressão, sobretudo após a perda de entes queridos e membros da 

família, doam e recebem afeto, conversam com os amigos e trocam 

experiências de vida”. 
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 Estabelecer uma rede de relações sociais é fundamental para o bem-

estar psicológico e para um suporte emocional, na medida em que 

possibilita o compartilhamento de experiências, alegrias e frustrações. 

Assim, os grupos de convivência adquirem especial importância na retirada 

deste idoso do isolamento. Segundo RIZOLLI e SURDI (2010), “percebe-

se que ao frequentar os grupos, os idosos adquirem conhecimentos, 

encontram uma variedade de práticas sociais e exercitam uma gama de 

sentimentos e sensações que ainda desejam viver”. 

 Viajar também é uma excelente maneira de incrementar a vida 

social. E o mercado do turismo está atento a esta nova parcela da 

população que cresce mais a cada dia: os idosos. O setor de turismo tem 

melhorado as ofertas, promovido programas de incentivo aos idosos e se 

profissionalizado para atender as demandas deste público especial. 

 Alguns cuidados precisam ser tomados ao oferecer programas de 

viagens para a terceira idade: o tempo de percurso, o tempo de estadia e 

a escolha do destino que deve ser adequada às condições de saúde e 

disposição dos viajantes. A organização de passeios em grupo, as 

chamadas excursões, é bastante comum e atende a necessidade de 

melhorar a rede de contatos, relacionamentos e amizades, tirando os 

idosos do isolamento social. No entanto, grupos muito numerosos devem 

ser evitados para que os idosos não se sintam desconfortáveis e tenham 

a real possibilidade de se conhecerem e se relacionarem. 

 Além das empresas de turismo, o governo também está atento à 

necessidade de vida social ativa e lazer da população da terceira idade e 

oferece leis e programas de incentivo ao turismo. A Lei 10.741/03 garante 

vaga gratuita em ônibus interestaduais para idosos que se adequem às 

regras e condições. Se o assento disponibilizado já estiver ocupado, o 

idoso paga apenas 50% da tarifa. 

 O governo federal manteve ativo até 2016, o programa “Viaja mais 

melhor idade”, que oferecia descontos em passagens e hospedagens para 
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idosos acima de 60 anos de idade. O programa está temporariamente 

suspenso, com a promessa de que será criado um novo projeto de 

incentivo ao turismo na terceira idade. 

 

Considerações finais 

 

 Depois de anos de total dedicação a vida profissional e a criação dos 

filhos, chega o tempo de diminuir o ritmo. Com a aposentadoria e os filhos 

casados e com família própria, o idoso se vê com muito tempo livre e, 

muitas vezes, não sabe como preencher este tempo ficando na ociosidade. 

Os benefícios de uma vida social ativa para a saúde e qualidade de vida 

do idoso são comprovados. Além das viagens e dos centros de convivência, 

há outras opções de lazer e entretenimento que podem ser exploradas por 

este público. 

 E nada de ficar preso às convenções sociais de que os velhinhos 

devem ocupar seu tempo com crochê, bordado, caça-palavras ou dominó. 

As opções são muitas para esta população que está cada vez mais ativa e 

longe do estereótipo do vovô e da vovó que só ficam em casa esperando 

a visita dos netinhos. 

 Shows, museus, teatros e cinema, além de serem excelentes opções 

de lazer e entretenimento, oferecem meia-entrada para idosos a partir dos 

60 anos de idade. A organização de grupos de leitura também é uma ótima 

alternativa que desperta a criatividade, a imaginação e propicia o convívio 

social. Matricular-se em uma aula de dança de salão pode apimentar a 

relação a dois e tornar a vida sexual mais ativa. 

 Passear ao ar livre, em praias e parques e acessar as redes sociais 

ou chats via internet também são excelentes alternativas de lazer que 

melhoram a saúde, relaxam a mente e proporcionam ótimos momentos a 

dois ou em grupos maiores. 
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 O fundamental é se permitir viver a melhor idade com qualidade, 

usufruindo das práticas de lazer ofertadas por um mercado que está cada 

dia mais preparado para receber este idoso que foge dos estereótipos da 

velhice e assume o controle de sua vida com autonomia e empoderamento. 
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Resumo 

 

Com a crescente taxa de envelhecimento da população mundial, a 

preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, é um 

assunto que vem ganhando cada vez mais destaque, principalmente, 

porque atrelado ao envelhecimento, acentuam-se as doenças crônicas. O 

estudo teve como objetivo investigar o papel do treinamento resistido a 

partir da percepção sobre a realização deste exercício físico e/ou fenômeno 

lazer na vida dos idosos do Laboratório de Exercício Resistido e Saúde 

(LERES). Recorreu-se a uma pesquisa, com abordagem qualitativa, em 

que participaram 15 frequentadores do LERES da Universidade do Estado 

do Pará, a partir da metodologia do grupo focal. Empregou- se a análise 

de conteúdo. Os resultados demonstraram principalmente quando o lazer 

e o envelhecimento vêm ganhando notoriedade no campo da investigação 

científica, ainda que, tenham sido poucos, os relatos de estudos que 

abordem a relação entre o treinamento resistido e o lazer, estas duas 

áreas, o que faz com que haja uma necessidade de investigação mais 

detalhada. 

 

Palavras-chave 

 

Treinamento Resistido. Idosos. Lazer. 

 

Introdução/Conceituação 

 

O interesse por esse assunto surgiu da importância do lazer, verificar 

o Treinamento Resistido (TR) como uma possibilidade de diversificar o 

conjunto de opções para o lazer na vida dos idosos. O prolongamento de 
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anos adicionais de vida é o desejo de qualquer sociedade, o que não é 

diferente da brasileira (VERAS, 2009). Logo, o que sem tem notado na 

literatura, é o trato dado pelos pesquisadores, ao aumento da expectativa 

de vida na população do país. Em toda parte do mundo a população vem 

envelhecendo de forma rápida, a partir da queda de fecundidade em 

diversas regiões do mundo e também do aumento da expectativa de vida. 

No Brasil essa situação não é diferente, pois segundo o IBGE (2016), 

houve um aumento de pessoas com 60 ou mais de idade, em termos de 

porcentagem passaram de 9,8% para 14,3% no período de 2005 e 2015. 

Infelizmente o envelhecimento é visto de forma equivocada na 

sociedade, pois, muitos têm ideia de que se caracteriza por doença, 

fraqueza, solidão, dependência, e isso acaba influenciando de forma 

negativa a imagem do idoso. O lazer é um direito que deve ser assegurado 

pela família, pela comunidade, pela sociedade e poder público, e está no 

Estatuto do Idoso (ISAYAMA; GOMES, 2008). 

A partir disso, o lazer se torna tão importante para essa parte da 

população, na medida em que pode oportunizar uma vida mais tranquila, 

com mais socialização, por interagir com outras pessoas, outras culturas, 

adicionando novos meios de inserção sociocultural (MORI; SILVA, 2010). 

Com o passar dos anos as pessoas podem sofrer com o aparecimento 

de doenças crônicas, o que pode afastá-las das atividades da vida diária, 

por isso ocorre a necessidade de fazer atividade física para que nosso 

corpo funcione da melhor maneira possível. Entre elas, o exercício com 

peso, conhecido como "musculação" ou, “exercício resistido", tem sido 

identificado como o mais eficiente para promoção de saúde e aptidão física 

diária, até mesmo para idosos (SANTARÉM,2012). 

Por outro lado, o termo quando está associado ao lazer compreende 

as atividades realizadas no tempo disponível das obrigações sociais ou, 

ainda, como sinônimo dos conteúdos físicos e esportivos do lazer, 

relacionado a atividades como esportes, ginásticas, passeios, pesca etc. 

(Isayama, 2007). Aqui buscamos olhar para o Laboratório de Exercício 



 

140 

 

Resistido e Saúde (LERES), o qual tem como objetivo atuar na reabilitação 

da força e manutenção da massa muscular por meio do treinamento 

resistido, atende diversas pessoas, na maioria são idosos com doenças 

crônicas. 

 

O problema de pesquisa 

 

A partir disso, a questão principal que norteou a pesquisa foi: qual 

a importância do treinamento resistido como forma de lazer na vida dos 

idosos do LERES, em Belém/PA? 

 

Metodologia 

 

Para esse trabalho foi desenvolvido o estudo natureza qualitativa e 

descritiva por se relacionar com as características do estudo. Para a coleta 

de dados foi o utilizado grupo focal, para Morgan (1997) e Gondim (2003), 

os grupos focais desenvolvem a coleta de dados por meio das interações 

grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador e, 

deste modo, os participantes se tornam co-pesquisadores, haja vista, a 

sua participação ativa no processo no qual contamos com grupo de vinte 

e cinco (25) idosos.  

Em relação aos aspectos éticos referentes a presente pesquisa, 

destaca-se que, conforme a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Pesquisa envolvendo seres humanos, tal estudo começou a partir da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) designado 

aos idosos, com a faixa etária acima dos 60 anos, do Laboratório de 

Exercício Resistido e Saúde, da Universidade do Estado do Pará. 
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Para análise de dados, foi usado a análise de conteúdo, pois para 

Campos (2004) e Assunção (2018) esse método se organiza junto com 

outras técnicas utilizadas para análise de dados qualitativos. Com isso, 

foram feitas categorias a partir da coleta dos dados, que são: Treinamento 

Resistido, Lazer e Sociabilidade. 

 

Envelhecimento da população brasileira e o treinamento 

resistido: algumas considerações 

 

O processo do envelhecimento, para Caetano (2006), varia de 

indivíduo para indivíduo, fazendo com que possa ser rápido ou lento, e as 

mudanças são vinculadas com fatores como o estilo de vida, condições 

socioeconômicas e doenças crônicas. Em relação às modificações 

biológicas, relaciona-se com o plano molecular, orgânico e entre outros, 

quanto às modificações psicológicas referem-se às dimensões 

psicoafetivas, que interferem na personalidade e afeto. 

Desse modo, ocorrem várias alterações mentais e físicas que são 

visíveis, o que faze parte do processo natural do envelhecimento, porém 

os fatores ambientais que estão relacionados com o modo que a pessoa 

vive contribuem bastante para o envelhecimento (TAYLOR; JOHNSON, 

2015). 

Neste sentido, a velhice, possui suas especificidades como qualquer 

outro período de vida. Porém, todos esses fatores são instituídos de acordo 

com as circunstâncias da cultura e da sociedade que o sujeito está 

inserido, pois dependem das situações políticas, históricas, culturais que 

são representadas na sociedade (SCNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

De acordo com Motta (2002), a sociedade vê o processo da velhice 

como desgaste, limitações, perdas sociais e físicas. E que essas perdas são 

diretamente relacionadas como problemas de saúde, que são relatadas em 
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sua maioria, na aparência do corpo, por pessoas externas e não pelo 

próprio idoso. 

Desta maneira que muitos idosos possuem dificuldades para realizar 

tarefas de pouca complexidade, como caminhar, carregar objetos leves, 

sentar, tomar banho entre tantas outras, e isso, está relacionado com o 

comportamento sedentário, que acarreta o excesso de peso, ambos são 

grandes fatores de riscos de doenças crônicas, como resultado disso, o 

idoso tem uma perda de autonomia e de autoestima, o que pode levar em 

uma morte prematura (VIGITEL, 2014). 

Existem vários efeitos do envelhecimento que estão associados com 

os aspectos biológicos, entre eles, alteração da mobilidade, diminuição da 

tolerância ao exercício, riscos de doenças cardiovasculares e metabólicos, 

e risco de quedas e fraturas. A partir disso, faz-se necessário conhecer as 

fragilidades dos idosos que são relacionadas com a perda da massa magra, 

força, equilíbrio, desempenho na caminhada e no nível de atividade física 

(MATSUDO, 2013). 

Hoje em dia com avanço dos estudos científicos já temos o 

conhecimento que a musculação é o exercício mais eficiente e seguro para 

estimular a saúde e aptidão física, consequentemente a melhora da 

capacidade física para desenvolver os esforços diários, estimula a 

autoestima e a alta confiança. Dessa forma, o treinamento resistido 

consegue desempenhar respostas que aumentem os indicadores de saúde, 

principalmente da população idosa, como aumento da aptidão física, 

fundamental para as atividades diárias. (SANTARÉM,2009; BARBOSA; 

MOREIRA,2011). 

Assim, a busca pela prática de atividades físicas no tempo de lazer, 

apresenta-se como uma importante ferramenta para a melhoria da 

qualidade de vida desses idosos. Uma vez que, o ser humano sempre 

necessitou de um tempo para suprir suas necessidades de divertimento, 

descanso e desenvolvimento (DUMAZEDIER, 2008). Isto é, mais que uma 
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necessidade, o lazer é um direito, e que, devido à sua contextualização 

social, ainda apresenta muitas contradições em sua manifestação. 

 

A velhice e o lazer 

 

O fato de envelhecer, que define uma etapa do ciclo humano, se dá 

por mudanças, que acabam afetando o indivíduo na medida em que o 

tempo vai passando. É uma fase que a pessoa idosa conclui que completou 

muitos objetivos, porém também ocorreu perdas, entre as quais que mais 

possuem destaque são as perdas relacionadas a saúde. (MENDES, 2000; 

MENDES et al,2005) 

Conforme Moragas (1997) existem três concepções de velhice: a 

cronológica, a funcional e a etapa vital. Sendo a cronológica determinada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir de 65 anos, numa 

relação objetiva de tempo de afastamento profissional e aposentadoria. A 

concepção funcional consistiria na idéia da velhice atrelada à limitação e 

incapacidade (apud DIAS; SOUZA, 2011, p.5). 

A considerada mais fidedigna é a compreensão da velhice como 

etapa vital que é o entendimento da velhice como uma fase natural em 

que o transcurso da vida do indivíduo altera a pessoa tornando uma fase 

diferente das anteriores, mas de importância igual. Esta concepção é 

interessnate por definir o idoso pelo convivio com o ato de envelhecer de 

forma natural e enriquecedora e, até o modo como a sociedade vê o velho 

interfere no modo que o mesmo a percebe (apud DIAS; SOUZA, 2011, 

p.5). 

Entretanto, há de se perceber que até no termo “velho” já carrega 

consigo o estigma de algo descartável, inútil e sem serventia. Barreto 

(1997) afirma assim que a questão não está na palavra em si, mas na 

analogia que a sociedade faz com relação aela.Sob a ótica da sociedade 
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do lucro, da produtividade, do descartável e do efêmero a velhice é vista 

com medo e preconceito (BARRETO, 1997), desta forma, o processo de 

envelhecimento acaba sendo tratado como algo negativo e essa visão 

acarreta muitos malefícios, tanto para quem está passando por esse 

processo, quanto para a população em geral. 

Entretanto, acreditar no idoso como um fardo, sobretudo econômico, 

é errôneo, pois, segundo Gomes e Pinto (2005) as estatísticas indicam que 

a manutenção de 25% dos lares nacionais é responsabilidade de idosos, 

além disso, Isayama e Gomes(2008), afirmam quenão é a velhice em si 

que produz o estado debilitado, mas as condições do viver, a trajetória de 

vida do indivíduo e fatores genéticos, logo o processo de envelhecer pode 

e deve ser encarado pela população como uma fase enriquecedora e rica. 

Tão fundamental quanto educação, saúde e segurança, o lazer8é 

um direito a ser garantido a todo cidadão, segundo a constituição brasileira 

e conforme o estatuto do idoso a ser garantido pela família, pela 

comunidade, pela sociedade e pelo poder público (ISAYAMA; GOMES, 

2008). As práticas de atividades de lazer colaboram para a inserção dos 

idosos em grupos, contribuindo para a sua convivência interpessoal, 

aumentando sua autoestima e seu condicionamento biopsicossocial, e 

assim, promovendo umas melhores condições de vida. 

Sendo assim, o lazer pode possibilitar aos idosos a ampliação do 

círculo de amizades, a superação de limites, a recuperação da autoestima 

e a redescoberta de seu valor e papel na sociedade. Contudo, a 

legitimidade do lazer não se dá pelas atividades em si, mas pelos 

significados que as envolvem, pois, ao exercitar o lazer ativo9a pessoa 

 
8 A cultura vivenciada no “tempo disponível” das obrigações profissionais, escolares, familiares e sociais, 
combinando os aspectos tempo e atitude; é um fenômeno gerado historicamente e do qual são exercidas 
influências da estrutura social vigente; um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para 
mudanças de ordem moral e cultural(MARCELLINO,1996). 
9 Em síntese, lazer ativo leva em consideração a concepção da “especificidade concreta” que leva em conta: o 
seu entendimento amplo em termos de conteúdo, as atitudes que envolve, os valores que propicia, a 
consideração dos seus aspectos educativos-educação para e pelo lazer-, as suas possibilidades como 
instrumento de mobilização e de participação cultural, e as barreiras socioculturais verificadas para o seu efetivo 
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idosa tem a oportunidade de construir, organizar, decidir e imaginar o que 

pode ser considerado uma melhora nas experiências vividas tanto para o 

idoso, para o meio social e para as instituições (ISAYAMA; GOMES, 2008). 

Ao se pensar lazer para os idosos e sua importância deve-se levar 

em consideração também a gama de atividades propostas, dando conta 

da pluralidade de interesses e subjetividades que existe entre membros 

de um grupo de idosos. É importante agir com cautela e cuidado na 

execução das mesmas, atentando para todos os detalhes, a fim de evitar 

acidentes e riscos desnecessários (ISAYAMA; GOMES, 2008). Vistoque 

muitas vezes o lazer acaba sendo considerado como uma condição de 

evitar a velhice sob uma condição meramente funcionalista10(DIAS; 

SOUZA, 2011). 

Sendo assim, Isayama e Gomes (2008), destacam a importância 

do lazer na vida dos idosos, mas também o empenho dos profissionais que 

trabalham nesse âmbito, pois é necessário extremo cuidado e preparo ao 

se trabalhar lazer com o grupo social (idosos), visto que são sujeitos 

singulares que desafiam a percepção sobre o tempo, as relações humanas, 

os valores e princípios éticos, prioridade e limites, desafios, sensibilidades, 

angústias, exclusões, enfim, sobre toda a complexidade e beleza da vida. 

 

Apresentação dos principais resultados 

 

A seguir serão apresentadas as tabelas que apresentam os focos 

centrais deste estudo e as principais categorias identificadas. 

 
exercício, tanto intraclasses como interclasses sociais(faixa etária, gênero, estereótipos, etc) (MARCELINO, 
1996). 
10 O entendimento do lazer apenas em sua concepção “funcionalista ,está ligado a “especificidade abstrata e às 
em suas várias nuanças (moralista, romântica, compensatória, utilitarista), contribuindo para reforçar, ainda 
mais, uma ação que colabora para a manutenção do status quo, uma vez que, entre outros aspectos, não leva 
em conta o contexto mais amplo e, assim, deixa de considerar para a sua prática o que caracterizo como o 
“todo inibidor”: conjunto de aspectos que, tendo como pano de fundo a questão econômica, provoca as 
desigualdades, quantitativas e qualitativas na apropriação do “tempo livre” (MARCELINO, 1996). 
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Tabela 1 – Categoria entendimento sobre treinamento resistido. 

CATEGORIA 1- ENTENDIMENTO SOBRE TREINAMENTO RESISTIDO 

SN

° 
Respostas 

Representação quantitativa 

das falas 

S1 
“[...] desde quando comecei a fazer aqui melhorei 

muitos meus problemas de saúde” 
11 

S2 
“É um treinamento pra gente melhorar o estilo de vida 

da gente” 
2 

S3 “Para mim é o fortalecimento do corpo” 3 

S4 
“Benefício principalmente emocional, psicológico, 

estimula o apetite, melhora o repouso…” 
6 

S5 
“O que eu mais percebi foi a disposição de fazer as 

coisas […]” 
2 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Sobre o entendimento acerca do exercício resistido, a maioria dos 

idosos entrevistados responderam que está diretamente relacionado com 

saúde, devido a melhoria do bem-estar e aos benefícios físicos e 

psicológicos que foram desenvolvidos ao longo da prática do exercício. 

Afirmam Chodzko-Zajko et al (2009), Guido (2010) e Queiroz e Munaro 

(2012), que um programa de exercício resistido bem organizado contribui 

na preservação da saúde, melhora na aptidão física e colabora no 

tratamento de diversas doenças. 

A seguir apresentamos os dados da tabela 2. 

 

Tabela 2 – Categoria compreensão sobre lazer. 

CATEGORIA 2- COMPREENSÃO SOBRE LAZER 

SN

° 
Respostas 

Representação quantitativa 

das falas 

S1 “Diversão” 13 

S2 “Distração” 8 

S3 
“Para mim é uma forma de bem-estar física, mental, 

psicológico que seresume no lazer” 
1 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Segundo a tabela 2, a maior parte do público-alvo na categoria 

compreensão sobre lazer relata a “diversão” como característica 

predominante da mesma. Também foi possível identificar o lazer como 

algo integral, na qual o corpo e a mente devem estar diretamente 

conectados, como expressa S3, “para mim é uma forma de bem-estar 

físico, mental, psicológico que se resume no lazer”.Com isso, o lazer 

contribui na melhora na qualidade de vida dos idosos, principalmente 

oportunizando círculos de amizade, melhoria de humor, da ansiedade e da 

depressão, recuperação da autoestima, independência, troca de ideias, e 

entre outros (ISAYANAMA, 2008; DIAS et al, 2009) 

Outra análise que pode ser levantada corresponde ao fato de terem 

sido poucas respostas sobre o que os idosos entendem por lazer. Desse 

modo, as pessoas tentam assimilar o termo “lazer” com palavras, que os 

mesmos consideram como próximas, dificultando a problematização e 

compreensão do termo (GOMES, 2014). 

 

Tabela 3 – Categoria sociabilidade. 

CATEGORIA 3- SOCIABILIDADE 

SN° Respostas 
Representação quantitativa 

das falas 

S1 “Novas amizades” 13 

S2 

“Muda a cabeça né, tem pessoas com problemas, 

mas ai começa a conversar, as vezes a gente 

esquece nosso problema por causa do dela ser 

maior, tu já fica triste ver que nosso problema nãoé 

nada perto dodela” 

1 

S3 
“Quando eu vim pra cá eu já tava quase entrando 

em depressão, pra mim isso aqui foi um remédio” 
6 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A tabela 3 demonstrou que as “Novas amizades” foi a resposta 

principal na categoria de sociabilidade. As questões sociais são muito 

importantes para essa parte da população, já que com o envelhecimento 

ocorre a vulnerabilidade social, na qual os idosos sofrem preconceito, 

exclusão social e de convivência. Assim, a interação com outras pessoas 
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faz com que se melhore a autoestima, estimula-se o aprendizado, a 

necessidade de se sentir útil, entre outros (MENDES et al, 2005). 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se, a partir das informações coletadas e analisadas neste 

estudo, que os benefícios do treinamento resistido e do lazer podem estar 

ligadas com a melhora da saúde dos idosos, principalmente nos aspectos 

biológicos e nos aspectos psicossociais, alguns autores como Santarém 

(2012), Ysayama e Gomes (2008), Matsudo (2013), Barreto (1997) 

mostram o quão é importante conhecer e estudar essa parte da população 

que vem crescendo ao longo dosanos. Porém, é importante salientar que 

há poucas pesquisas que envolvam o treinamento resistido como atividade 

de lazer entre idosos e no LERES foi a primeira pesquisa abordando a 

referida temática. O mais comum, são pesquisas que discutem apenas o 

aspecto da saúde e das atividades de vida diária e, quanto estes exercícios 

podem contribuir para a população idosa, portanto, se faz necessário 

aprofundar as investigações que abordem a relação do treinamento 

resistido com o lazer. 

A pesquisa buscou compreender a percepção dos idosos a partir do 

convívio em um espaço onde eles praticam o treinamento resistido 

(LERES) e através de seus relatos pode-se concluir que eles percebem e 

são capazes de salientar diversos benefícios do treinamento em suas vidas 

nos aspectos biológicos e sociais. 

Além disso, foi possível afirmar que eles consideram o que é exercido 

noespaço do LERES como uma forma de lazer. Contudo de acordo com o 

referencial teórico pode-se classificar o lazer vivido pelos mesmos de 

caráter abstrato, visto que o mesmo não busca contestar e reformular 

valores. Diante do que foi pesquisado podemos afirmar o treinamento 
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resistido como uma possibilidade de lazer diversificado e seguro para os 

idosos. 
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Relato de Experiência 

 

Resumo  

 

Concernente à questão das transformações demográficas iniciadas 

no último século, observamos uma população que cada vez mais 

envelhece, o que revela a importância de garantir aos idosos não só uma 

sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de vida. O programa 

Centro de Promoção à Saúde do Idoso é desenvolvido pelo Instituto 

Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
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– Campus Natal – Central, e tem por objetivo oportunizar, aos idosos, 

melhoria da qualidade de vida a partir de atividades esportivas, artísticas 

e cognitivas, integrando ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a 

promoção à saúde biopsicossocial e a inclusão social do idoso. As 

atividades ocorrem em diferentes âmbitos. Na extensão, acontecem as 

seguintes atividades: hidroginástica, natação, musculação, grupo de 

dança, yoga, consciência corporal, musculação com aparelho, funcional, 

nado livre, vôlei, tricô, teatro, música, coral, capoeira e karatê; no ensino, 

com os seguintes cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC: 

recreador, recepcionista de eventos, cuidador de idoso, cuidador infantil, 

inglês básico, informática, espanhol básico; e na pesquisa: investigações 

internas a Instituição e externas (como campo de pesquisa para 

mestrandos e doutorandos), que abordem a temática do idoso. É um 

projeto gratuito e atualmente conta com a participação de 1.472 inscritos. 

Esses alunos advêm de todos os bairros de Natal/RN, das diferentes faixas 

socioeconômicas, com predominância da faixa mais carente. Essas 

atividades proporcionam aos envolvidos uma melhoria da qualidade de 

vida, socialização e engajamento em práticas saudáveis de lazer e 

entretenimento.  

 

Palavras-chave 

 

Lazer. Idoso. Saúde. Formação. Qualidade de vida.  

 

Introdução  

 

 A chegada à Terceira Idade traz consigo limitações sobre um corpo 

já muito vivido. Já não se tem a mesma vitalidade, a rapidez dos 

movimentos e do raciocínio, a mesma coordenação motora da época da 
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juventude. Há mais tempo disponível, mas, alguns, não sabem o que fazer 

com ele. 

O envelhecimento não significa perda, afastamento, negação. 

Mesmo apresentando problemas de saúde, pessoas idosas podem manter 

uma vida mais ativa com motivação e disposição ocupando melhor o seu 

tempo livre e usufruindo de uma velhice com ganhos para a saúde e a 

qualidade de vida de forma mais satisfatória. A realização de uma 

atividade prazerosa, nessa faixa etária da vida, pode tomar formas 

variadas e envolve convívio social importante para o seu bem-estar. 

 Sabemos que poucas são as pessoas que podem usar um tempo do 

seu dia para fazer aquilo de que mais gostam, sem obrigação, o chamado 

tempo de lazer. Atividades que lhe dão prazer como caminhar nas 

imediações da sua casa, em lugares de natureza, andar à beira-mar, 

admirar uma paisagem, conversar com os amigos e vizinhos, fazer uma 

visita a quem necessite de atenção, assistir um filme, praticar algum 

esporte, fazer palavras cruzadas, ler um livro de ficção ou romance, ir a 

uma festa, a um baile, escrever, desenhar, pintar, tocar um instrumento, 

escutar uma boa música, entre outras, são práticas de lazer interessantes, 

sem obrigação, que causam entusiasmo e que trazem satisfação e 

contentamento durante a vida. 

Tendo-se em conta essa crescente expectativa de vida, vários 

estudos têm sido desenvolvidos de modo a contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida do público idoso. 

 Isso se deve ao fato do público da terceira idade está adquirindo 

grande espaço na sociedade, principalmente pelos investimentos por parte 

das instituições públicas e pela iniciativa privada que de olho em uma 

clientela cada vez maior, cria serviços e produtos voltados exclusivamente 

para esse segmento da sociedade, entre eles os cursos de extensão em 

faculdades e universidades, com inúmeras atividades aeróbicas, 
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cognitivas, de consciência corporal, esportivas, musicais e de lazer, que 

trazem grandes benefícios para os idosos. 

Pensando nisso, o Programa Centro de Promoção à Saúde do Idoso 

é realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN (Campus Natal Central) e tem por intuito oportunizar 

gratuitamente a pessoas acima de 45 anos que estão começando a entrar 

no processo do envelhecimento, mas principalmente para idosos acima de 

60 anos, atividades que estimulem o bem-estar social, físico e mental, 

como também a qualidade de vida.  

Nesse Programa são disponibilizadas atividades de segunda-feira a 

sexta-feira, das 06h15min às 17h15min, tendo frequência de duas vezes 

por semana, entre elas estão as atividades de extensão: dança, 

hidroginástica, grupo de dança, yoga, musculação com aparelhos, 

funcional, consciência corporal, natação, nado livre, musculação, vôlei, 

tricô, teatro, música, coral, capoeira e karatê; no ensino: curso de 

Formação Inicial e Continuada – FIC, sendo eles: recreador, recepcionista 

de eventos, inglês básico, informática, espanhol básico, cuidador de idoso, 

dança, cuidador infantil. 

 Durante toda a nossa vida, versamos por viver de forma mais 

saudável e é justamente na terceira idade que essa busca fica mais 

evidente. Assim, diante da realidade inquestionável das transformações 

demográficas iniciadas no último século e que nos fazem observar uma 

população que cada vez mais envelhece, evidencia-se a importância de 

garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa 

qualidade de vida. 

 Nessa perspectiva, busca-se a importância de programas dessa 

natureza como uma necessidade existencial de autorrealização e 

satisfação com a vida, contribuindo para a formação de uma identidade 

psicológica mais singular, tendo em vista que as atividades serão fruto do 

desenvolvimento de potencialidades e atividades criativas.   
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Objetivo  

 

O Programa tem por objetivo oportunizar, aos idosos, melhoria da 

qualidade de vida a partir de atividades esportivas, artísticas e cognitivas, 

integrando ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a promoção à 

saúde biopsicossocial e a inclusão social do idoso. 

 

Metodologia  

 

O projeto Centro de Promoção à Saúde do Idoso é um trabalho 

gratuito desenvolvido no Instituto Federal de Ciência, Educação e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Natal – Central, em 

local próprio que dispõe de 05 (cinco) salas, 04 (quatro) delas são 

adaptadas para uso das modalidades oferecidas e a outra para a 

coordenação de atividades, 01 (uma) copa, 02 (dois) banheiros adaptados 

para pessoas idosas e pessoas com deficiência e 01 (uma) área externa 

para jogos e rodas de conversa, além disso, são utilizadas outras salas do 

campus para as aulas de ensino, a sala de música para o coral e para as 

aulas de música, 01 (um) laboratório para as aulas de informática, 02 

(duas) piscinas, tanto para a hidroginástica e natação, quanto para o nado 

livre, 01 (uma) academia com aparelhos, a quadra que é utilizada para o 

vôlei e o bosque como espaço extra para os professores diversificarem as 

aulas. 

Cada idoso, de 60 anos em diante, tem a oportunidade de vivenciar 

até 03 (três) modalidades de extensão, podendo optar por atividades 

como: dança, hidroginástica, grupo de dança, yoga, musculação com 
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aparelhos, funcional, consciência corporal, natação, nado livre, 

musculação, vôlei, tricô, teatro, música, coral, capoeira e karatê; e 

também um curso de Formação Inicial e Continuada – FIC, são eles: 

recreador, recepcionista de eventos, inglês básico, informática, espanhol 

básico, cuidador de idoso, dança e cuidador infantil.  

O projeto também atende, na perspectiva de quando envelhecerem 

apresentarem uma melhor qualidade de vida, as pessoas que têm idade 

entre 45 e 59 anos, que podem escolher 02 (duas) modalidades de 

extensão e uma modalidade de ensino. 

Como metodologia, há um planejamento pedagógico seguindo o que 

está proposto no Plano Político Pedagógico do Curso - PPC, bem como, a 

adaptação em atividades de extensão para contemplar os grupos 

especiais. O projeto constitui-se de atendimentos diários junto aos idosos, 

nos turnos matutino e vespertino, iniciando sempre às 06h15min e 

finalizando às 17h15min, de segunda-feira a sexta-feira, nas diversas 

modalidades existentes.  

O Programa, ora apresentado, oportuniza ao idoso participante 

realizar tanto exercícios físicos, quanto práticas de formação intelectual e 

laboral. Nesse contexto, há um leque de opções que compreende 

atividades que têm duração de 45 minutos e frequência de duas vezes por 

semana (dança, hidroginástica, grupo de dança, yoga, musculação com 

aparelhos, funcional, consciência corporal, natação, nado livre, 

musculação, vôlei, tricô, teatro, música, coral, capoeira e karatê); outras 

com duração de 1h30min e frequência de duas vezes por semana (cursos 

de Formação Iniciada em recreador, recepcionista de eventos, cuidador de 

idoso, cuidador infantil, inglês básico, informática e espanhol básico). 

Tendo em vista a importância de proporcionar ao integrante do 

Programa a oportunidade de participação efetiva numa experiência de 

trabalho voltada para desencadear um processo de reflexão e 

conscientização acerca de sua presença e seu papel na sociedade, é 
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escolhido um tema integrador que contextualiza o trabalho, objetivando 

provocar mudanças significativas que, com certeza, resultarão em 

melhores condições de vida para os envolvidos. 

Além disso, são proporcionadas comemorações para os participantes 

do projeto, como festejos alusivos ao Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do 

Idoso, Natal, São João, Carnaval, entre outros, para que eles vivenciem 

práticas diferenciadas do seu cotidiano relembrando sua vida quando 

jovem. 

 

Apresentação do referencial teórico  

 

 O lazer não está disponível para a sociedade como uma prática de 

atividades que visam à melhoria da qualidade de vida dos sujeitos. 

Rotineiramente pontuamos que a vida apresenta fases, em uma 

perspectiva ampla, designadas de infância, adolescência, fase adulta e 

velhice, esta, também chamada, entre outras denominações, de terceira 

idade.  

No âmbito do lazer, é importante considerar que o indivíduo, em 

quaisquer dessas fases da vida, necessita de vivências lúdicas, em seu dia 

a dia, que visem melhorias nas suas condições de vida, seja tanto no que 

se refere aos aspectos do corpo físico quanto aos oriundos do ambiente 

sociocultural, familiar, religioso, entre outros da vida em sociedade.   

 Nesse contexto, vale acrescentar que fatores como a classe social, o 

nível de instrução, a faixa etária, o sexo, o acesso ao espaço e questões 

relacionadas ao contexto urbano, como a violência, por exemplo, 

restringem o lazer a uma pequena parcela da população, principalmente 

se os parâmetros de avaliação dessas atividades forem frequência e 

qualidade. (SILVA et al., 2011).  
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 Neste trabalho, focalizamos a população idosa. Em sua maioria, 

pessoas que, em virtude de não fazerem mais parte do mercado de 

trabalho, são consideradas com tempo livre, disponível, e, por esse 

motivo, subentende-se que tenham, em detrimento desse tempo livre, 

lazer, deixando de se levar em consideração a qualidade do uso desse 

tempo livre na vida desta pessoa, bem como a qualidade das atividades 

que realiza para ocupar esse espaço em sua vida. Trata-se de uma 

realidade que destoa do que podemos definir como um quadro ideal de 

desenvolvimento de lazer para esta faixa etária da vida, tão necessitada 

de atenção e cuidados com a saúde. 

 Conforme explica Silva et al. (2011, p. 43), a pessoa idosa,  

 

[...] por já ter saído do mesmo “mercado”, também tem 

dificuldades de participação nas atividades de lazer. Em nações 

como o Brasil, lamentavelmente a expansão quantitativa da 

população idosa não vem sendo acompanhada das necessárias 

condições que poderiam proporcionar uma vida com mais 

qualidade na velhice. Assim, esta parcela da população se encontra 

vulnerável a exclusões e discriminações de toda ordem – não por 

falta de legislação, mas de ações efetivas e de uma mudança de 

mentalidade da população em geral, que normalmente classifica o 

idoso como um fardo para a sociedade e tem uma imagem 

deturpada da velhice. 

 

 A despeito disso, podemos afirmar que há fatores que inibem ou 

dificultam o ingresso de pessoas em práticas de lazer, como o nível 

econômico, o qual impacta na qualidade das atividades de lazer que 

realizam, promovendo a apropriação desigual do lazer. O sexo, em 

proporções similares, é outro fator que desencadeia a carência, ou até 

mesmo a ausência, de práticas de atividades físicas para o público 

feminino, este já notadamente marcado pelas inúmeras atribuições 

diárias, em virtude das diferentes funções sociais que se propõe a dar 

existência cotidianamente, nas várias etapas da vida, seja no ambiente de 

trabalho, no doméstico ou outros. Ademais, são aspectos que dificultam a 

apropriação do lazer e o acesso à produção cultural pela pessoa idosa. 
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 Restringir a prática de lazer aos que são considerados mais 

habilitados para tal, seja economicamente, pela faixa etária, sexo, entre 

outros pontos, exclui uma parcela significativa da sociedade que necessita 

desse tipo de atividade para ter uma vida melhor e, até mesmo, mais 

prolongada, como é o caso de indivíduos que estão na fase de 

envelhecimento, e, visivelmente, precisam de demandas específicas de 

lazer para melhoria da qualidade de vida. 

 A estagnação é um dos rótulos mais aplicados às pessoas que estão 

na velhice. Supõe-se essa etapa como o reflexo da inaptidão para muitas 

ocupações que os seres humanos desempenham ao longo da existência, 

como as amorosas, as sexuais, as físicas e as sociais (AREOSA; 

BEVILACQUA; WERNER, 2003). Ainda segundo esses autores,  

 

Geralmente considerado um problema para a sociedade, o idoso 

raramente consegue manter uma solidariedade familiar e social. 

Com o passar dos anos, o círculo de relações e as amizades tendem 

a diminuir, seja pela própria dispersão, seja pela proximidade da 

morte. Dessa forma, muitos acabam se sentindo inúteis, 

marginalizados da vida comunitária. Ninguém vê o mundo através 

de seus olhos para poder compreendê-los, para reintegrá-los às 

relações sociais, comunitárias e familiares. (AREOSA; 

BEVILACQUA; WERNER, 2003, p. 84). 

  

 Não se pode negar que na velhice a pessoa além de se deparar com 

a terceira etapa da sua vida, depara-se também com a queda da força e 

com a degeneração do organismo, como um processo natural da espécie. 

O que não significa que deva ser excluída dos demais processos da 

vivência com os amigos, com a família e com a sociedade.  

Nesse contexto, cabe evidenciar que a cada dia a sociedade ganha 

um número maior de pessoas nesta fase da vida, as quais são vistas como 

aptas para atividades diferentes a depender da sociedade na qual estão 

inseridas.  
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 Areosa; Bevilacqua e Werner (2003, p. 85) entendem a velhice 

humana como um fenômeno social que vem sofrendo alterações. No 

entanto, a velhice, ainda para os autores,  

 

[...] é vista como em épocas medievais, onde envelhecer era 

mesmo exceção. Isso significa que as condutas sociais perniciosas 

resistem às mudanças. Somente uma interessante e persistente 

ação pode modificar os vícios sociais e/ou introduzir condutas 

inovadoras, inclusive em relação ao mercado de trabalho.  

(AREOSA; BEVILACQUA; WERNER, 2003, p. 85). 

 

 De forma mais específica, em contextos sociais distintos, e/ou 

sociedades diferentes, os idosos são vistos/percebidos com 

representações que variam desde ser chefe da família, ressaltando 

características como a grande experiência acumulada ao longo da vida, 

serenidade, passividade, decência de maneiras e muito respeito, até 

incapaz para a realização de atividades simples que garantem a sua 

sobrevivência no cotidiano e permanência em espaços socioculturais.  

 O envelhecimento é um processo que começa, segundo Fogaça 

(2001), desde o nascimento. Entretanto, é apenas após certa idade, que 

as pessoas começam a se preocupar mais intensamente com a velhice, 

gerando mais preconceito e certos desconfortos para quem, na terceira 

idade, deveria se conhecer melhor e conhecer melhor também as 

possibilidades de, a cada dia, melhorar a sua qualidade de vida e a sua 

permanência social. Certamente, o isolamento e a inabilidade para as 

múltiplas atividades que já praticou ou ainda tem vontade de praticar não 

favorece um envelhecimento saudável.  

 Nesse ínterim, ações e políticas públicas precisam ser elaboradas no 

sentido de atacar ações voltadas para a terceira idade que visem à 

democratização cultural, garantindo um lazer crítico e produtivo, não só 

como forma de ocupar o tempo livre que essas pessoas têm, mas 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e interação social das 

pessoas na velhice.  
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 Contudo, a velhice não deixa de ser um processo do 

desenvolvimento humano subjetivo e complexo, uma vez que além de ser 

uma etapa natural pela qual todas as pessoas vão passar, pelo menos é o 

que se espera que aconteça, não diz respeito ao final e sim ao começo de 

mais uma etapa da vida. E é nesse novo começo que essas pessoas 

precisam se sentir úteis, produtivas, vivas, não só fisicamente, mas 

socialmente também. Aptas a, na medida do possível, terem rotinas 

diárias que englobam diferentes práticas, sejam esportivas, de trabalhos 

manuais e atividades de ensino, ou até mesmo de relaxamento, lazer, 

diversão e entretenimento.   

  

Principais resultados  

 

Os resultados já apontam melhorias nas relações sociais, além de 

mudanças físicas e de saúde, entre os idosos participantes, durante o 

desenvolvimento do projeto. Em pesquisas realizadas pelo setor de 

pesquisa do Centro de Promoção à Saúde do Idoso, os participantes 

relataram melhoras na sua saúde física e mental, tais como: perda de 

peso, diminuição das dores ósteomusculares, aumento da flexibilidade, 

coordenação, equilíbrio, mais disposição para as atividades diárias, 

melhoria no bem-estar e autoestima. 

 As avaliações diagnósticas realizadas são de fundamental 

importância para a pesquisa, pois os dados destas auxiliaram na busca de 

uma proposta metodológica específica para esse grupo de idosos, 

objetivando principalmente melhorias na satisfação com a vida e na 

percepção do estado geral de saúde.  

 O acompanhamento e a avaliação são realizados de forma 

permanente, além de reuniões mensais com toda a equipe, no intuito de 

oportunizar aperfeiçoamentos constantes, principalmente.  
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O setor de pesquisa do programa faz pesquisas internas e externas, 

semestralmente, com os integrantes do Centro de Promoção à Saúde do 

Idoso visando uma maior interação com o público, como também um 

mapeamento do efeito das atividades e do ambiente do programa para a 

melhora da qualidade de vida (social e de saúde), objetivando cada vez 

mais aperfeiçoar sugestões dadas para o progresso constante do 

programa. 

Esses dados mostram que, atualmente, o programa conta com 1.472 

pessoas entre 45 e 90 anos, sendo 65% pessoas idosas. Do público total 

do projeto 92% são do sexo feminino. Destes, 70% recebem 1 (um) 

salário mínimo ou menos, incluindo ainda alguns idosos que não têm renda 

(entre 60 e 64 anos), desempregados. São atendidos todos os 37 bairros 

da Cidade de Natal, bem como moradores de várias cidades da região 

metropolitana de Natal e até de cidades mais distantes da capital. 

Quanto a dados mais técnicos, temos a melhoria na questão de 

força, equilíbrio, e concentração, bem como relatos de melhoria no 

convívio familiar, autoestima e realização pessoal, esses últimos, 

principalmente, pela volta aos “bancos escolares”. 

 

Considerações Finais 

 

 A proporção de idosos vem aumentando significativamente, com 

tendência a superar as outras faixas etárias em poucas décadas, e por isso 

é de suma importância que projetos como este sejam desenvolvidos com 

o intuito de proporcionar melhoria social e de saúde na qualidade de vida 

desse grande grupo que, ainda, é desvalorizado. 

 O programa é gratuito e oportuniza a uma grande quantidade de 

idosos, de diversas faixas socioeconômicas, vivências únicas e realiza um 

trabalho incrível com a parte física e psíquica do indivíduo.  
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 Sabe-se que a maioria desta faixa etária, atualmente, não pratica 

regularmente nenhuma atividade física, além de não exercitar 

constantemente a parte cognitiva. Trabalhar o desenvolvimento do 

intelecto que ajuda no exercício da mente, bem como trabalhar a memória 

é de grande relevância, pois atua diretamente na vitalidade do idoso. 

Ademais, a conversa com os outros participantes durante os intervalos de 

aula, o uso da área externa para jogar, conversar, fazer crochê, tricô faz 

com que aumente a vivacidade que o idoso precisa, o chamado espaço de 

convivência. 

 

Referências 

AREOSA, Silvia Coutinho; BEVILACQUA, Patrícia; WERNER, Juliana. Representações sociais do idoso que 
participa de grupos para terceira idade no município de Santa Cruz do Sul. In: PROREXT. Estudos 
interdisciplinares sobre o envelhecimento. vol. 5.  Porto Alegre, 2003. p. 81 - 100.  
FOGAÇA, Maria Cristina, COSTA Braga Hortelli. Reflexões sobre o envelhecimento: faculdade aberta para 
a terceira idade. São Paulo, LTr, 2001.  
SILVA, Débora Alice Machado da; STOPPA, Edmur Antonio; ISAYAMA, Helder Ferreira; MARCELLINO, Nelson 
Carvalho (org.). Cadernos interativos – elementos para o desenvolvimento de políticas, programas e projetos 
intersetoriais, enfatizando a relação lazer, escola e processo educativo 4. Brasília: Gráfica e Editora Ideal, 2011. 
52 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

163 

 

CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO DE ESTUDOS DO 

LAZER PARA A QUESTÃO DO ENVELHECIMENTO 

NA ERA DIGITAL 

 

Giuliano Pimentel 
Universidade Estadual de Maringá 

giulianopimentel@uol.com.br 
 

Anne Caroline dos Santos moreira 
Universidade Estadual de Maringá 

ra113243@uem.br 

 
Kemily Priscila de oliveira 

Universidade Estadual de Maringá 
ra107035@uem.br 

 
Andressa Santos de Souza 

Universidade Estadual de Maringá 
ggapimentel@uem.br 

 
Cristiele Rodrigues Alves 

Universidade Estadual de Maringá 
ra107414@uem.br 

 
Camila dos Santos Silva 

Universidade Estadual de Maringá 

ra107939@uem.br 
 

Laura martiniano 
Universidade Estadual de Maringá 

lcorrea090401@gmail.com 
 

Aline Mora Banuth 
Universidade Estadual de Maringá 

aline_mora007@hotmail.com 
 

Talita Pereira da Silva Marçal 
Universidade Estadual de Maringá 

talitamarcalps@gmail.com 
 

Hosana Rafaela Batista 

Universidade Estadual de Maringá 



 

164 

 

ra99316@uem.br 

 
Gustavo Ramos Saturno 

Universidade Estadual de Maringá 
ra109580@uem.br 

 
Karolline Zanetoni dos Santos Moldo 

Universidade Estadual de Maringá 

ra113240@uem.br 

  

Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Relato de experiência 

 

Resumo 

 

 Este relato destaca reflexões, pesquisas e experiências de extensão 

desenvolvidas pelo Grupo de Estudos do Lazer e que podem contribuir para 

a reflexão a respeito do lazer e envelhecimento na Era digital. Para tanto, 

partimos do pressuposto de que esse fenômeno é mais do que o processo 

biológico de perda das funções físicas. Consideramos que o tempo 

presente possui novos paradigmas, como a interação com o meio digital 

de forma orgânica e cotidiana, levando pessoas de diferentes idades a se 

sentirem obsoletas e defasadas. Portanto, socialmente envelhecidas diante 

do avanço das novas tecnologias e estruturas de pensamento da Era 

digital. Adotamos um outro paradigma do tempo presente, a aventura e a 
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relação positivada com o risco, como um ponto de inflexão em relação à 

educação para/pelo lazer nesse contexto. 

 

Palavras-chave 

 

Epistemologia. Extensão universitária. Estado da arte. 

 

Introdução 

 

O Grupo de Estudos do Lazer (GEL) foi criado em fevereiro de 2000, 

com estudantes de Educação Física, Turismo e Psicologia do Centro 

Universitário de Maringá. A partir de 2004 passou a ser sediado na 

Universidade Estadual de Maringá, abrigando participantes de diferentes 

instituições e formações. Desde 2008 tem recebido estudantes em nível 

de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) e atuado com participantes da 

graduação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. As linhas de 

pesquisa são relativas a multiculturalismo, aventura, formação e atuação 

profissional, lazer desviante, e grupos especiais. 

As pesquisas do GEL são financiadas pelas seguintes agências 

estatais (e programas): Secretaria especial do Esporte (Rede CEDES); 

CAPES (bolsas de pós-graduação); CNPq e Fundação Araucária (PIBIC, 

PIBIC-AF, PIBIC-EM e PIBIS), além de bolsas ensino e extensão da 

Universidade Estadual de Maringá. Em termos de intercâmbio e mobilidade 

internacional obtivemos parcerias com as seguintes universidades: 

Universidade de Munster (Alemanha), Universidade de Coimbra 

(Portugal), Universidade de Antioquia (Colômbia) e Universidade Católica 

do Maule (Chile). Por fim, relações institucionais com o Colégio Brasileiro 

de Ciências do Esporte (CBCE), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
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graduação em Lazer (Anpel) e Associação Brasileira de Recreadores 

(ABRE) são recorrentes, inclusive na chancela à promoção do Seminário 

de Estudos do Lazer (SEL), evento gestado anualmente pelo GEL. 

Desde sua criação, o GEL vem desenvolvendo trabalhos que focalizam 

o envelhecimento de forma a superar o entendimento do senso comum. 

Para tanto, desejamos relatar essa experiência que, frente aos 19 anos do 

grupo, articula ensino, pesquisa e extensão na proposição de questões e 

soluções no plano da recreação e lazer na sociedade. 

 

Objetivos 

 

Geral: Apresentar as contribuições do Grupo de Estudos do Lazer 

(GEL) à questão do envelhecimento na Era digital. 

Específicos: (a) Discorrer a respeito dos fundamentos lógicos que 

podem ajudar a repensar a questão do lazer e envelhecimento na Era 

digital; (b) Apresentar resultados de pesquisas na história do GEL que 

trazem base empírica para a discussão; (c) Descrever a experiência do 

projeto Escola de aventuras de como temos oportunizado a intervenção 

recreativa e de educação do lazer junto a diferentes grupos no curso do 

envelhecimento na Era digital. 

 

Aspectos metodológicos 

 

Este trabalho é um estudo de caso sobre os resultados obtidos no 

âmbito do Grupo de Estudos do Lazer (GEL) em relação à temática do lazer 

e envelhecimento na Era digital. Para tanto, o relato compreende axiomas 

e reflexões que constarão da apresentação sintética de nosso referencial 

teórico. Em seguida, produzimos uma síntese de trabalhos que tanto 
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constituem o Estado da arte do grupo como também as lacunas no 

conhecimento. Por fim, encerramos com a descrição da experiência do 

grupo em intervenção extensionista. Nesse aspecto destacaremos o 

projeto Escola de Aventuras, seja na atuação com o Colégio de Aplicação 

Pedagógica (CAP) da UEM seja quanto à oferta de disciplina na UNATI – 

Universidade Aberta à Terceira Idade/UEM. 

 

Apresentação sintética do referencial teórico utilizado pelo GEL 

para a análise dos dados  

 

A discussão do GEL toma como pressuposto para pesquisar 

diferentes grupos o seguinte axioma: Nenhuma pessoa deve ter 

negado seu direito ao lazer seja em função de sua etnia, faixa 

etária, padecimento ou gênero. O imperativo categórico ético 

decorrente desta afirmação aparentemente prosaica é que a atuação 

profissional no lazer, desde as dinâmicas recreativas até as políticas 

públicas, deve proporcionar as condições de inclusão e pertencimento. 

Condições que não são garantia, uma vez que a primeira barreira para o 

lazer, como lembram Crawford e Godbey (1987) é a própria condição 

intrapessoal dos interesses, ou seja, negar-se ao lazer por conta de um 

sistema de crenças (construções psíquicas e culturais). 

Em relação ao processo de envelhecimento, temos a consideração 

que a Era digital apresenta um distintivo no envelhecimento. O 

envelhecimento na Era digital pressupõe que certas pessoas não 

acompanham as inovações e ficam crescentemente excluídas das 

interações. Com isso, por exemplo, não dominar um aplicativo pode 

conduzir a pessoa socialmente envelhecida, em sua defasagem 

tecnológica, a depender de gerações mais novas para conduzir sua vida. 

Assim, pessoas envelhecem não somente cronologicamente ou 
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biologicamente, mas, também, porque não conseguem adaptar-se no 

mundo nascente.  

Em acréscimo, é sabido que nas relações sociais urbanas estão 

banidos para a velhice aqueles que estão bloqueados perante às novas 

tecnologias. Não é mera questão de aprender a usar um aplicativo. É uma 

questão de paradigma. As novas tecnologias da Era digital aceleram um 

conjunto de processos e relações. Certamente os aplicativos de 

relacionamento, como o Tinder, situam como é a diferença entre o 

envelhecimento pleno que leva o indivíduo ao ostracismo no mundo 

passado e aqueles que se atualizam, mesmo que as marcas do 

envelhecimento biológico estejam manifestas. 

 

Trabalhos de pesquisas 

 

Destacamos o trabalho de Pimentel e Saito (2010) com a população 

da região metropolitana de Maringá (Paraná). Ao constatarmos que havia 

uma tendência de rejeição das atividades de aventura por segmentos 

específicos da população (mulheres, baixa renda, baixa escolaridade, 

adultos/idosos) identificamos o modelo de envelhecimento social, no qual 

as pessoas já se constroem a partir de si mesmas as barreiras para o lazer.  

Nesse sentido, é fundamental criarmos as condições políticas e 

educacionais para que o acesso ao lazer ocorra, mas, também, vale 

considerar que os novos paradigmas que atravessam o lazer podem 

representar um choque para determinadas pessoas. Portanto, para além 

da desejável maturidade do sábio corpo idoso, como pensado por Bruhns, 

também precisamos considerar que ao longo da vida precisamos ofertar 

experiências ligadas ao espírito do tempo presente. Isso, a considerar os 

resultados de nossa pesquisa, representariam acesso mais universalizado 

às formas contemporâneas, e talvez privilegiadas, de rejuvenescer 
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simbolicamente por meio do lazer, como Uvinha (2001) identificou em 

relação aos esportes de radicais. 

A mera oferta, todavia, não representa adesão. De fato, além das 

barreiras intrapessoais ao lazer temos as barreiras inter-pessoais que se 

dão em nível familiar ou entre amigos e as barreiras estruturais, como a 

carência de equipamentos e programas (CRAWFORD e GODBEY, 1987).  

Em trabalho etnográfico, identificamos que em uma certa idade as 

pessoas passam por situações extremas (doenças, separações, crises 

financeiras) e entendem que não há uma vida linear e segura. Essas 

rupturas na tranquilidade cotidiana, as leva em busca de realização de 

sonhos. Mesmo com os limites do corpo, se empenham em praticar 

esportes marcados pelo signo do risco. Por isso, embora houvesse uma 

vasta literatura afirmando que as atividades de aventura são nicho da 

juventude, muitas pessoas em idade madura entendem que a adesão a 

essas manifestações significa romper com o medo e adquirir 

simbolicamente um contraponto ao envelhecimento representado pela 

acomodação ao cotidiano. Isso não ocorre sem preconceitos e dificuldades, 

uma vez que não há conhecimento para adequar as práticas de aventura 

ao contexto de pessoas mais velhas (PIMENTEL, 2007).  

Daí surgiu a ideia de propor educação para o lazer por meio de 

atividades de aventura para diferentes grupos etários. Tratemos, pois, da 

transição dialógica entre as pesquisas do GEL, propondo metodologias 

adaptadas de ensino da aventura e sua concretização no projeto Escola de 

Aventuras. 

 

Entendendo e estendendo a extensão universitária 

 

Como iniciação ao esporte, a cada ano as crianças “sobem de nível”, 

aumentando a complexidade na parte da modalidade e na parte 
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conceitual. São utilizamos relatórios de aula para perceber a evolução nas 

crianças, no desenvolvimento e aprendizagem. No convívio com os pais, 

estes dizem que as crianças demonstram euforia quando é o dia da aula 

do projeto. Por outro lado, é nossa preocupação que a aquisição de 

habilidades para a prática recreativa do esporte de aventura seja revertida 

em maior tempo de lazer. Por isso, nos questionamos se havia um padrão 

para gerar uma aula que ampliasse os hábitos de lazer dos alunos. 

Nosso estudo se dá no âmbito do projeto de extensão Escola de 

Aventuras. A Escola de aventuras é um projeto que realiza atividades de 

lazer associando aos conhecimentos da matemática, linguagem e ciência. 

Essas atividades são realizadas atualmente (2019) com crianças dos 2° e 

3° anos do Colégio de aplicação pedagógica da UEM.  

O projeto trabalha com 7 semanas por modalidade ao ano e, ao estar 

presente na grade curricular, se articula de forma multidisciplinar a 

matemática, linguagem e ciência. Ao mesmo tempo que eles se divertem 

eles aprendem resolvendo problemas, criando estratégias para aplicar o 

aprendizado em sala de aula. Outro diferencial são as “microaventuras”, 

brincadeiras e jogos produzidos para a iniciação à aventura (FERNANDES, 

SILVA e PIMENTEL, 2017). 

Essa experiência tem balizado municípios, sob forma de consultoria, 

uma vez que o Referencial Curricular do Paraná e as BNCC da Educação 

Física consideram o lazer como um propósito basilar para justificar a 

aprendizagem de práticas corporais na escola. Ademais, considerando 

fundamental a diversidade de experiência, sugere o ensino de práticas 

corporais de aventura (PCA). 

Esse dimensionamento do BNCC estadual remeterá as instituições de 

ensino ao questionamento de como ensinar as PCA no contexto escolar. 

De forma pioneira, o estudo de Cássaro (2011) aborda essa problemática 

e identifica, à época, a ausência de PCA na rede municipal de Maringá-PR. 

Para sanar essa ausência, o autor sugere especialmente a adoção de 
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práticas com baixo custo e risco. A partir da experiência da Escola de 

Aventuras com microaventuras para o ensino de Skate, Parkour, 

Orientação, Slackline e Escalada, trabalhos horizontalmente entre as 

gerações, permitindo que crianças desde os 6 anos até idosos pudessem 

participar do projeto. 

É preciso lembrar do segundo axioma reflexivo, segundo o qual, o 

envelhecimento social ocorre quando o mundo de relações das pessoas 

começa a acabar e dar lugar a um outro. Nesse sentido, as atividades de 

aventura nas sociedades pós-industriais (Betrán) são consensualmente 

identificadas como signatárias do tempo presente. Basta retomar o estudo 

de Pimentel e Saito (2010) para identificar que a rejeição à aventura está 

associada ao envelhecimento social, como perda de capacidade de 

interagir com a Sociedade de risco. O ensino de atividades de aventura a 

idosos, por exemplo, pode ser uma dessas interações que permitem aos 

mais velhos biologicamente não se envelhecerem também socialmente. 

Frente a isso, o GEL promoveu a disciplina de Aventuras para a 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), da Universidade Estadual 

de Maringá. As pessoas devem possuir mais de 60 anos e escolher 

voluntariamente as disciplinas que interessam a elas. Como nosso 

interesse, portanto, era ensinar o esporte de aventura para ampliar o 

universo cultural das pessoas em seu tempo livre, buscamos identificar o 

que significa cada modalidade para os aprendizes. Em seguida, 

trabalhamos com microaventuras que respeitem os limites do corpo na 

terceira idade. 

Postulamos que, desde que tomadas as devidas precauções, é 

necessário manter o corpo em atividade, como forma de amenizar o 

inevitável declínio funcional do corpo. A prática de atividades de aventura 

certamente não consta como recomendação dos manuais da velhice ativa 

e é na superação desse paradigma que a Escola de Aventuras na UNATI 

se inseriu. 
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Inicialmente desenvolvemos habilidades de equilíbrio, de modo que 

eles possam aprender práticas esportivas de aventura como escalada, 

skate, cama elástica e Slackline - modalidade de equilíbrio sobre uma fita 

de nylon, a uma altura de 30 cm do chão. Mais do que desejar que idosos 

virem aventureiros, partimos do pressuposto de que idade não determina 

qual tipo de prática a pessoa é capaz de realizar. Promovemos, a partir 

das práticas, trabalhos com autoconfiança, equilíbrio, coordenação e 

flexibilidade para que os participantes desenvolvessem essas habilidades, 

ainda mais quando experimentam - em níveis seguros - práticas de 

aventura. 

As aulas se iniciam em local fechado, de modo que os idosos adquiram 

as habilidades e, somente depois, seguem para praticar ao ar livre. Os 

alunos têm entre 65 e 75 anos de idade. Segundo nossas observações, 

muitos chegam com receio de que farão coisas perigosas, até perceberem 

que existe uma forma adaptada para realizarem qualquer atividade de 

aventura na idade que possuem (PIMENTEL, ARRUDA e CÁSSARO, 2016). 

 

Conclusões 

 

GEL é um grupo de pesquisa que possui em uma de suas linhas de 

pesquisa a preocupação em entender a prática de aventura como opção 

de lazer. A partir dessas pesquisas, identificamos que a negação dessa 

prática pode estar associada ao envelhecimento social, bem como o 

rejuvenescimento paradigmático ocorre quando a pessoa, mesmo adulta, 

se atualiza.  

Postulamos que o envelhecimento na Era digital é mais do que o 

processo biológico de perda das funções físicas. Consideramos que o 

tempo presente possui novos paradigmas, como a interação com o meio 

digital de forma orgânica e cotidiana, levando pessoas de diferentes idades 
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a se sentirem obsoletas e defasadas. Portanto, socialmente envelhecidas 

diante do avanço das novas tecnologias e estruturas de pensamento da 

Era digital.   

Ao nos posicionarmos como educadores pelo e do lazer, 

consideramos importante que a pessoa possa optar por atividades de 

aventura, independentemente de sua idade cronológica. No 

entrelaçamento entre pesquisas, reflexões e extensões, advogamos que a 

aventura em sua relação positivada com o risco pode trazer movimento à 

vida das pessoas que se depararam com a obsolescência humana 

decorrente do envelhecimento social na Era digital.  
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A INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO 

 

Werbeson da Silva Abreu 
Uninter 

werbeson.silva.5@gmail.com 

 

Eixo temático 

 

Lazer e Envelhecimento 

 

Classificação 

 

Pesquisa Cientifica 

 

Resumo 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo realizar um diagnóstico do bem-

estar social e emocional de idosos com mais de 50 anos de idade, 

residentes no município de Grajaú, região Centro-Sul do estado do 

Maranhão, que são acompanhados pelos serviços oriundos de políticas 

públicas municipais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - SCFV, desenvolvidos em dois Centro de Referência em 

Assistência Social – CRAS, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF 

e das políticas públicas estaduais com o Programa de Formação 

Continuada Universidade Aberta Intergeracional – UNABI, desenvolvido 

pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA campus Grajaú. Como 

método de pesquisa foi utilizado a observação, registro das atividades e 

entrevistas com os idosos que participam dos programas supracitados, 
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sendo um total 53 idosos de diferentes bairros do município. Abordaremos 

ainda sinteticamente a sobrevivência de idosos que são abandonados 

pelos familiares por diversos motivos, dentre os principais, o cuidado 

necessário com eles, sendo que os idosos residentes em Grajaú que 

estejam nessa situação são amparados pela Casa Lar e pela Casa dos 

Vicentinos, instituições mantidas respectivamente pelo poder público 

municipal e pela Igreja Católica.  Como resultado podemos consentir que 

o lazer e a educação promovida a esses idosos são importantes fatores na 

melhoria da qualidade de vida, afastando – os do isolamento social, o qual 

apresentaremos na conclusão desta pesquisa. 

 

Palavras-chave 

 

Idoso. Políticas Púbicas. Lazer. Socialização. 

 

Introdução 

 

 Segundo dados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, desde a década de 1950 a população brasileira com 

mais de 60 anos tem tido crescimento considerável, sendo em 2018 cerca 

de 21 milhões de idosos, o que representa mais de 10% da população 

brasileira. Mesmo com tamanha projeção da população idosa, ainda há 

alguns tabus a serem superados, pois essa numerosa população passa por 

diversas mudanças ao longo da vida, mudanças essas que incluem fatores 

biológicos, psicológicas e sociais, tendo por muitas vezes dificuldades de 

adaptação e inclusão na vida profissional, social e afetiva, levando – os a 

limitações e em casos mais severos, ao isolamento social do indivíduo. 
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Com tal situação se faz necessário repensar as políticas públicas de lazer 

voltadas para os idosos, pois como escreveu Barroso (1999, revista A 

Terceira Idade)  

 

mesmo na velhice é importante que as pessoas não percam o 

interesse pelas alegrias da vida. É igualmente essencial que 

prossigam desenvolvendo tarefas físicas e intelectuais e que a 

sociedade continue a se beneficiar com sua eficiência. Assim 

fazendo-se necessário despertar toda a população (governo, 

entidade dos setores privados, pessoas e grupos da comunidade) 

para assumir, progressivamente, as responsabilidades de 

participação na melhoria da qualidade de vida da terceira idade. 

 

De acordo com artigo 230 da Constituição Federal (1988) “A família, 

a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar garantindo-lhe o direito à vida”. Artigo que também é 

reforçado na lei federal nº 10.741/2003, que determina no seu artigo 3º  

 

que a família, a comunidade e o poder público devem garantir aos 

idosos a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 

à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

 

 

Objetivos e/ou problema de pesquisa 

 

O município estudado como objeto desta pesquisa tem de acordo 

com o último censo do IBGE, 62.093 pessoas, sendo dessas 8.299 com 

mais de 50 anos de idade, cabe ressaltar que esses números hoje em dia 

são maiores, pois o último censo data-se de 2010. Outro importante dado 

que precisamos levar em consideração é a situação socioeconômica desses 

idosos e a infraestrutura local que não dispõe de um espaço exclusivo para 

o lazer desses idosos, ficando mais de 90% destes sem uma opção de 

lazer ou socialização, fato este que fundamenta esta pesquisa que tem 
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como objetivo revelar a importância da participação do idoso nos 

programas de lazer disponíveis, além de sugestionar propostas viáveis 

capazes de despertar dos pelo lazer e pela socialização. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi composta de 

acompanhamento e observação junto aos idosos que participam da 

atividade de lazer, recreação e exercícios físicos, bem como visitas aos 

lares de acolhimento aos idosos abandonados pelos familiares. Todo o 

processo de pesquisa durou cerca de 4 meses e aconteceu entre os meses 

de fevereiro a junho de 2019. Foram acompanhadas e observadas as 

atividades de dança, datas comemorativas como carnaval, festas juninas, 

dia das mães, Páscoa, os cuidados com a saúde que são realizados pela 

equipe do NASF composta por enfermeiro, nutricionista, psicóloga, 

fisioterapeuta, assistente social e fonoaudióloga, além disso conversamos 

também foram ouvidos alguns idosos acolhidos na Casa Lar e na Casa dos 

Vicentinos. 

 

Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados  

 

De acordo com dados expostos no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, no Brasil, a expectativa de vida está se 

aproximando dos 78,3 anos para mulheres e 71 para homens, devendo 

continuar a crescer nos próximos anos. (IBGE, 2012) 

Desde a década de 90, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

passou a utilizar o termo “envelhecimento ativo” como uma forma de 
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inserir nos cuidados com a saúde, outros fatores influenciadores no 

envelhecimento. 

Alimentação adequada, a prática de exercícios físicos, a exposição 

moderada ao sol, a estimulação mental, o controle do estresse, o apoio 

psicológico, a atitude positiva perante a vida e o envelhecimento são 

alguns fatores que podem retardar ou minimizar os efeitos da passagem 

do tempo (ZIMERMAN, 2000a, p. 21). 

Com base no levantamento bibliográfico acima citado é necessário 

se estudar a importância das práticas de lazer, interação e vivência em 

grupos destinados a eles, pois os fatores de um envelhecimento sadio 

estão associados não somente a cuidados com a saúde, mas também com 

as possibilidades de movimentar-se e manter ativo no desenvolvimento de 

suas potencialidades enquanto membro de uma sociedade que está em 

processo de transformação diariamente.  

 

Apresentação dos principais resultados 

 

Para se alcançar o resultado foram ouvidos 12 idosos que participam 

do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 05 idosos que são 

acompanhados pela equipe do NASF, 03 idosos do Programa UNABI e 02 

idosos das casas de acolhimento. 

Em unanimidade todos os idosos que participam das atividades 

desenvolvidas pelos primeiros três programas acima citados afirmaram 

que tomaram conhecimento das atividades recreativas por meio de visitas 

de assistentes sociais ou agentes comunitários de saúde, aderiram 

inicialmente por curiosidade ou pela necessidade de alguma atividade de 

lazer para ocupar parte do tempo no dia a dia, hoje para eles os momentos 

que eles estão nestas atividades recreativas servem como um momento 
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de confraternização, conversas, diversão, descontração, aprendizado e 

motivação para continuar a lida diária. 

Nas comemorações momescas uma das ouvintes, Dona Carmem, 67 

anos, no bloquinho da melhor da idade nos relatou que “ali ela estava 

revivendo os carnavais da juventude, uma brincadeira sadia e que para 

eles é um momento muito especial”.  

Dona Antônia Soares é uma participante do programa NASF, ela 

contou que participa do programa porque sempre teve muitas dificuldades 

em controlar os problemas de hipertensão e ali ela está tendo constante 

acompanhamento, pratica atividades físicas, aprende sobre os cuidados 

que deve com a alimentação e exposição ao sol, além de buscar 

permanecer – se ativamente para não ser acometida pelo mal do século: 

a depressão. 

 Sobre a afirmação de Dona Antônia, Pikunas (1979), salienta que 

“nesta fase, se deve manter interesses ocupacionais e aumentar as 

atividades recreativas, ocupando totalmente o tempo e tornando estes 

anos tardios da vida, satisfatórios e produtivos.” 

No programa UNABI me deparei com um público bem diferenciado, 

desde idosos que estão em busca do letramento e alfabetização até mesmo 

uma graduada em pedagogia, que se tornou a inspiração da turma, pois 

para eles “o conhecimento é acessível a todos, e a UNABI veio para 

reascender o desejo antigo: ler e escrever” assim nos contou Dona Maria 

Auxiliadora, que aos 72 anos de idade, pela primeira vez está estudando 

em uma escola regular. Ela acrescenta ainda que  

 

as condições financeiras nunca permitiram que ela, assim como a 

maioria dos colegas da turma pudessem ter acesso e dar 

continuidade aos estudos, pois desde criança teve que ajudar os 

pais na lavoura para manter a família, casou – se muita nova e a 

responsabilidade e prioridade passou a ser a criação dos filhos, 

hoje após estes formados, ela inicia sua carreira estudantil. 
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A gestora da Universidade Estadual do Maranhão – Campus Grajaú, 

onde o projeto é desenvolvido nos relata que  

 

apesar da idade, não há desmotivação para essa turma, eles 

abraçaram o projeto, se interessam muito pelo aprendizado, hoje 

eles frequentam esse campus duas vezes por semana, contamos 

com um veículo cedido pela secretaria municipal de educação que 

realiza o transporte dos idosos de casa até o campus e depois os 

devolve. Quando por algum problema não há aula eles até acham 

ruim, acredito que isso seja a maior prova de que esse é um lugar 

agradável para eles. 

 

Se por um lado temos uma porcentagem de idosos que são assistidos 

pelos programas de recreação e lazer, por outro lado temos a triste e dura 

realidade dos idosos que foram abandonados pelos familiares e que 

quando questionados não são capazes se quer de definir o que para eles 

é lazer. Na Casa Lar atualmente 08 idosos são assistidos pelos programas 

de assistência social disponíveis pela municipalidade, lá eles vivem, se 

alimentam, dormem, mas não encontram nenhuma motivação para se 

quer conhecer algum programa de lazer. Na   Casa dos Vicentinos a 

situação é ainda pior, pois como nos contou o responsável pelo ambiente, 

o local é mantido pela igreja católica e doações de pessoas físicas e 

jurídicas. O lar necessita de doações que vão desde alimentos, materiais 

de limpeza, roupas, calçados, toalhas e cobertores, até mesmo de visitas 

a esse frágeis idosos que ali chegaram doentes e abandonados por aqueles 

que eles tanto cuidaram na juventude e dedicaram parte da vida adulta. 

Para eles, lazer já existiu, hoje em dia, restam apenas as lembranças dos 

bons momentos vividos com os familiares que sem explicações os 

deixaram ali. 
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Conclusão/Considerações Finais 

 

Diante das observações, dados levantados e explanados acima, 

reforça-se o discurso de que muito ainda deve ser feito oferecermos lazer, 

recreação e socialização aos idosos brasileiros. Faz – se necessário 

salientar que mesmo com as legislações que vigoram em favor dessa faixa 

e dos muitos avanços nas políticas públicas dessa classe, na infraestrutura 

do país, a inclusão ainda é um sonho a ser alcançado e que conforme 

estudiosos da área preveem o aumento da população idosa no país, os 

governos em todas as suas esferas e poderes, juntamente com as 

entidades privadas, associações devem passar a preocupar-se ainda mais 

com as políticas de lazer voltadas para esta faixa etária, sugerir, criar e 

estimular programas de socialização, que venham a ajudar na realização 

recreativa e social dos idosos.  

Salienta-se também que a conscientização deve ser reforçada 

levando informações sobre os benefícios das atividades de recreação, a 

importância dessas para os idosos, bem como o exercício pleno dos seus 

direitos que são assegurados pelas leis vigentes no país. 
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Trabalho de pesquisa científica 

 

Introdução/Conceituação 

 

 Todas as ações no âmbito do ciberespaço deixam rastros que podem 

ser capturados para fins diversos, por meio de postagens e interações em 

redes sociais, mensagens de e-mail, publicações em blogs, entre outros. 

A hashtag representa uma ferramenta bastante utilizada nas redes sociais 

virtuais, como o Facebook®, para o rastreamento de informações e 

conteúdos variados, de forma aglutinada. No entanto, quando são 

focalizados temas específicos e amplos como os relacionados ao 

envelhecimento e ao lazer, surgem inquietações acerca de o formato e o 

teor das mensagens compartilhadas nessa rede, por meio dessas hashtags 

serem abrangentes para informar sobre temáticas tão complexas. Assim, 

o presente estudo teve por objetivo analisar os tipos de mensagens, fontes 

e conteúdos postados no Facebook® com as hashtags #envelhecimento e 

#lazer.  
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Metodologia 

 

 Esse estudo, de natureza qualitativa, foi desenvolvido por meio de 

pesquisa exploratória, realizada no Facebook®, no dia 03 de julho de 

2019. Os dados foram catalogados e analisados descritivamente, por meio 

da Técnica de Análise de Conteúdo, gerando 3 categorias criadas à 

posteriori: 1) formato dos posts, 2) fontes dos posts e, 3) conteúdo dos 

posts.  

 

Resultados 

 

 Do total de 55 posts, apenas 49 versavam efetivamente sobre as 

temáticas propostas. Quanto à categoria 1), o formato evidenciou 21 posts 

de fotos/imagens, 10 fotos/álbuns, 9 fotos/montagens, 6 

fotos/ilustrações, 2 vídeos e 1 link. Quanto à categoria 2) os posts eram 

originários de 13 fontes, sendo 6 fontes relacionadas à prestação de 

serviço e de convivência para idosos, com 30 posts, 4 fontes relativas à 

promoção de vida ativa, com 10 posts, 2 fontes divulgando conteúdos 

sobre envelhecimento, com 2 posts e 1 fonte voltada para o turismo 

personalizado para idosos, com 9 posts. Quanto à categoria 3) os 

conteúdos dos posts foram classificados mediante os interesses culturais 

do lazer, sendo que o físico-esportivo (n=10) e o manual (n=10) foram 

prevalentes, seguidos do conteúdo intelectual (n=9), do turístico (n=9), 

do artístico (n=7), do social (n=6) e do virtual (n=1). Os resultados 

indicam diversos tipos de formatos de posts, alguns contendo apenas 

textos e outros apenas imagens. As origens dos posts provinham, tanto 

de fontes pessoais, quanto de empresas e serviços voltados aos idosos. 

Os conteúdos disseminados nos posts contemplavam atividades ofertadas 

aos idosos, perpassando o universo dos interesses culturais do lazer, 
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sendo os mais evidenciados: o físico-esportivo (atividade física e de 

estimulação cognitiva, práticas holísticas, jogos e brincadeiras) e o manual 

(artesanatos variados, pintura, colagem, confecção de bijuterias).   

 

Conclusão/Considerações Finais 

 

 A análise das hashtags evidencia que os rastros digitais buscam 

fornecer incentivos, quer sejam visuais ou textuais, para que os idosos 

possam vivenciar com qualidade o tempo destinado ao lazer. Entretanto, 

a forma como as hashtags são criadas, pode, tanto direcionar para 

informações relevantes, como restringir a captação de outros elementos 

importantes, também pertencentes ao âmbito pluridimensional do lazer e 

do envelhecimento.  
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Classificação 

 

Relatos de Experiência. 

 

Resumo  

 

 A depressão é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, 

ou até mesmo a “doença do século”, alcançando adolescentes, jovens, adultos 

e idosos. No Brasil, atinge cerca de 5,8% dos habitantes (OMS,2018). Sua 

incidência é estimada em aproximadamente 17% da população mundial. O 

aumento do envelhecimento populacional está diretamente relacionado a maior 

incidência de doenças psiquiátricas, sendo assim as taxas de prevalência 

variam entre 5% e 35%, quando consideramos as diferentes formas e a 

gravidade da depressão (CARVALHO,2006). Segundo Leite (2006) quando a 

depressão é suficientemente severa, a ponto de necessitar de atenção clínica, 

ocorre um certo grau de prejuízo na funcionalidade do indivíduo. Em um artigo 

de revisão recente, pesquisadores sugerem que, dentre outros métodos, a 

atividade física pode ser considerada eficaz no tratamento da depressão 

(FRAZER/2005). Sendo assim, o objetivo desse estudo foi discutir a relação 

entre a atividade de lazer e seus efeitos na depressão de idosos. A metodologia 

empregada consiste em um estudo de natureza qualiquantitativa em um relato 

de experiência de atividades de lazer realizadas em uma instituição de longa 

permanência.  As visitas foram realizadas mensalmente com duração de 2 

horas por encontro. A amostra foi composta por 21 idosos, 14 mulheres e 7 

homens com idade média de 71 anos. Foi utilizado para a análise de dados a 

análise estatística. Ainda é necessário esclarecer que os idosos do projeto já 

tinham histórico com atividades de lazer. Na primeira visita ao lar de idosos, 

foi realizado dois testes para analisar os fatores psíquicos na população idosa, 
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tais como: MEEM (Miniexame do Estado Mental) e GDS (Escala de Depressão 

Geriátrica). Esses exames são comumente utilizados para rastrear perda 

cognitiva e avaliar o grau de depressão. Após a aplicação desses testes, 3 

encontros foram realizados no lar de idosos com atividades de lazer e 

recreação. Os resultados apresentaram uma correlação entre o estado mental 

e o grau de depressão, onde foi feito um cálculo de média do Teste MEEM em 

relação ao GDS, mostrando que os idosos que tinham depressão leve ou severa 

tiveram um escore mais baixo no teste MEEM em relação aos idosos com 

quadro psicológico normal que tiveram uma pontuação melhor. Idosos com 

Depressão Inexistente = 17,85; Depressão Leve = 14,90; Depressão Severa = 

17,66. O principal intuito do nosso projeto de extensão é proporcionar um 

envelhecimento bem-sucedido, portanto ressaltamos a necessidade de 

mudança com relação as atividades físicas como também de lazer. Sendo que 

os resultados até o momento são surpreendentes, pois de acordo com análises 

das atividades aplicadas, pode-se observar diferenças significativas no 

comportamento dos idosos com quadro depressivo em relação aos 

considerados normais. No entanto, pode-se concluir que as atividades de lazer 

e recreação oportunizam o melhor funcionamento das funções neurais, uma 

vez que as habilidades motoras e cognitivas sejam ativadas o comportamento 

e resposta dos idosos tendem a melhorar, gerando uma resposta positiva no 

contato social e automaticamente na depressão.  
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Eixo temático 

 

Lazer e Envelhecimento 

 

Classificação 

 

Pesquisa Cientifica. 

 

Resumo 

 

 A depressão é o distúrbio de natureza multifatorial afetivo, que 

desencadeia alterações mentais, cognitivas e distúrbio de humor, que tem 

grande impacto funcional no indivíduo. Essa depressão causa 

principalmente a falta de interesse e prazer em realizar quase todas as 

atividades do seu cotidiano. Idosos com depressão são mais propensos a 

apresentar a incapacidade funcional, que são as dificuldades em realizar 

as atividades básicas, avançadas e instrumentais da vida diária. Idosos 

que residem em Instituições de Longa Permanência apresentam um alto 

índice de depressão, pois muitas vezes se afastam da família, causando 

neles um sentimento de abandono. A falta de estrutura em algumas 

instituições provoca ainda mais a dependência e isolamento social, que é 

um dos motivos que desencadeiam a depressão nesse público. Lazer e 

atividade física para os idosos são elaboradas para promover bem-estar 

físico e mental, satisfação, autoestima e social, principalmente por se 

tratar de atividades lúdicas e de recreação, mas que proporcionam ao 

indivíduo maior reflexão e percepção ao seu estilo de vida. Este estudo foi 

realizado no Lar de Idosos “Centro de Amparo Jesus Maria José” e o seu 

objetivo foi analisar a relação da depressão e do estado cognitivo com os 
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testes funcionais. Vinte idosos participaram do estudo, sendo 15 mulheres 

e 5 homens, todos acimas de 60 anos. Foram coletadas informações 

clínicas e sociodemográficas através de aplicação de anamnese. A 

existência de sintomas depressivos foi avaliada pela Escala Geriátrica de 

Depressão (GDS-15) e foi utilizado a pontuação igual ou maior a 5 como 

nota de corte. Para avaliar o desempenho cognitivo foi aplicado o Mini 

Mental (MEEM), sendo que a nota máxima é 30, e a nota de corte aplicada, 

sugerida por Brucki et al (2003), é 20, considerando que todos são 

analfabetos. Foi realizado os testes de funcionalidade de sentar e levantar 

e o teste de time up and go. Nota-se que as mulheres representam a 

maioria neste estudo (75%) e elas apresentam 70% do quadro depressivo 

contra 30% dos homens. Quanto ao Mini Mental elas representam 93% de 

prejuízo cognitivos contra 7% dos homens. Não foi encontrada correlação 

do estado depressivo e o nível de funcionalidade dos idosos, apenas 

correlação do teste de força de membros inferiores e o teste de equilíbrio 

dinâmico (TUG). Apesar de poucos idosos terem participado da pesquisa, 

esse estudo apresentou que o público feminino é o público que demonstrou 

maior quadro depressivo. Apesar da correlação entre a depressão e 

capacidade funcional não ser significativa, a revisão dos estudos 

apresentaram que a depressão tem influência significativa na capacidade 

funcional, sendo que indivíduos que apresentam quadro depressivo 

geralmente apresentam dependência em alguma das suas atividades 

diárias. Conclui-se que a depressão pode estar relacionada com o nível de 

funcionalidade e que as mulheres apresentam um quadro depressivo maior 

do que os homens. O lazer e atividade física são importantes ferramentas 

no combate da depressão, são capazes de estimular as dimensões socio-

afetivas, cognitivas e motoras do idoso, proporcionando para eles bem-

estar, satisfação com a vida e uma melhor qualidade de vida.   
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

  

Classificação 

 

Pesquisa Científica 

 

Introdução/Conceituação 

 

 A sociedade mundial está enfrentando uma grande mudança na estrutura 

da população, derivada de melhores condições de saúde e qualidade de vida 

(MENDES, 2018). Cada vez mais, o ambiente digital e a familiaridade com este 

universo de inovações, como a internet, ganharam espaço e interesse, inclusive 

dos idosos (LOLLI; MAIO, 2015). No Brasil, grande parte desta população já 

tem acesso à internet, devido à rápida disseminação das Tecnologias de 

Informação de Comunicação (TIC) e das oportunidades ofertadas a cada dia na 

área tecnológica (GOMES, 2018). O lazer virtual (SCHWARTZ, 2003) é uma 

realidade e a infinidade de ofertas de atividades do contexto do lazer 

disponíveis na internet, o idoso, principalmente após a fase de aposentadoria, 

tende a procurar este meio eletrônico, a fim de se atualizar e buscar 

entretenimento, ocasionando uma demanda específica desta população 

(SANTIAGO, SCHWARTZ, KAWAGUTI, 2015). Porém, ainda que este interesse 
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seja crescente nos últimos anos, bem pouco se conhece a respeito dos 

principais interesses dos idosos, no que tange às atividades do âmbito do lazer 

vivenciadas no ambiente virtual. Assim sendo, o objetivo deste estudo foi 

apresentar as atividades do contexto do lazer mais procuradas e acessadas via 

internet por idosos. 

 

Metodologia 

 

 Este estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, para a 

qual foi constituída uma amostra aleatória composta por 20 participantes, com 

predominância do gênero feminino, aposentados e residentes em um município 

do interior do estado de São Paulo. Para a coleta de dados, foi aplicada uma 

entrevista estruturada composta por dados sociodemográficos (idade e 

escolaridade) e quatro perguntas abertas (sobre as TIC e a internet), as quais 

foram devidamente gravadas em conteúdo de áudio, para posterior análise 

qualitativa, por meio da técnica de análise de conteúdo. 

 

Resultados 

 

 A análise da amostra indicou uma mediana e o intervalo interquartílico 

de idade dos participantes de 68,5/65,0-72,0 anos e de escolaridade 

12,5/11,4-14,4. Dentre as atividades on-line relatadas, entre as mais utilizadas 

pelos idosos, destacaram-se: (1) ler jornais e páginas de notícias (40%), (2) 

acessar blogs e canais na plataforma Youtube direcionados ao artesanato e 

receitas diversas (30%), (3) acessar sites com passatempos (10%), (4) ler e 

escrever e-mails (10%), e (5) visitar sites de museus e locais do mundo, os 

quais pretendiam visitar e conhecer pessoalmente (10%). A partir desses 

resultados, observou-se que a maioria possui interesse em se atualizar 

mediante notícias globais, como também, acessar vídeos com conteúdos de 



 

198 

 

trabalhos manuais, como uma alternativa de passatempo. Outra constatação é 

que, apesar do número limitado da amostra, as faixas etárias, as quais mais 

acessavam e tinham este acesso às TIC, eram as de idosos entre 60 e 70 anos, 

sugerindo a baixa utilização por parte dos idosos mais velhos.  

 

Conclusão/Considerações Finais 

 

 O estudo demonstrou que os usuários idosos tendem a se interessar por 

atividades que compõem conteúdos intelectivos e também relacionados aos 

manuais. Ressalta-se o alcance da utilização das tecnologias na vida do idoso 

e, portanto, reitera-se a importância de programas voltados a inserção das TIC, 

especialmente, a fim de evitar o isolamento social e contribuir para o 

envelhecimento ativo. Sugerem-se, além do contexto tecnológico, incentivos 

de vivências abordando os demais conteúdos culturais do lazer, como possível 

proposta no que se refere à atuação do Profissional de Educação Física.  
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Relato de Experiência 

 

Introdução 

 

 A compreensão do envelhecimento perpassa além das estimativas e 

projeções, envolvem análises críticas que visam um entendimento amplo 

e totalizador, dessa forma se faz necessário evitar e condicionar o 

envelhecer como algo uniforme, focalizado, e olhar esse processo sob 



 

200 

 

perspectiva central. Viver mais concedeu uma maior possibilidade de 

usufruir de uma velhice com saudosismo de uma vida passada já vivida 

como adulto e jovem, mas também com potencialidades e possibilidades 

de construção de um projeto de vida. O envelhecimento é um processo 

natural que se estabelece desde o nascimento, entretanto em sociedades 

ocidentais a questão da velhice se dá a partir de questões cronológicas, 

identifica-se um enaltecer ao jovem, ao novo, portanto ser idoso nessas 

sociedades é um dilema que perpassa por atribuições de um termo gerador 

de pré-julgamentos equivocados e atrelados a este segmento. A 

reprodução de estigmas atrelados ao segmento idoso corrobora para uma 

interpretação equivocada entre as demais gerações no que tange o tema 

envelhecimento, o reconhecimento da velhice, muitas vezes é negado 

pelos próprios idosos, uma vez que nega a própria idade e atribui um valor 

significativo de aceitação pelos mais jovens. A memória é uma das 

faculdades mentais de que pessoas mais frequentemente se queixam ao 

longo da vida. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo relatar as 

experiências das oficinas e dinâmicas voltadas à memorização dos idosos 

participantes. Trata-se de um relato de experiência, realizado na cidade 

de Belém – PA, com homens e mulheres a partir de 60 anos, participantes 

do trabalho social com idosos, como parte integrante das ações do Estágio 

Supervisionado em Serviço Social no Grupo Bem Viver - SESC Doca. 

Pensar em envelhecimento requer uma análise sobre as transformações 

biopsicossociais que perpassam este segmento, um deles está ligado à 

memória do idoso, que se configura como tema e objeto central do nosso 

estudo, visto que uma considerável parcela entre os idosos apresentam 

uma demanda relacionada com o declínio nas condições cognitivas, 

destaca-se fatores como a dificuldade de armazenar informações e de 

resgatá-las e a queixa sobre a memória recente, observa-se que em 

detrimento desses fatores, esses idosos apresentam sinais de auto-

abandono, isolamento social e também familiar, além da queda na auto-



 

201 

 

estima, aspectos que contribuem de modo negativo na vida destes, é o 

que afirmam Chaves, Souza (2003).  

 

Metodologia 

 

 O projeto “Resgatando o passado” surgiu após a equipe técnica 

observar que durante as oficinas de memória, os idosos relatavam seu 

passado com muito saudosismo e entusiasmo, com o intuito de dividir por 

meio da nossa relação intergeracional, as suas vivências, costumes e 

tendências de sua época. Em geral, identificou-se que as recordações do 

passado permanecem vivas, recheadas de pormenores, mas a memória 

falha, quando querem lembrar de acontecimentos recentes. Assim, ao 

longo das oficinas, foram realizadas atividades que contribuíram para 

resgatar as memórias dos idosos que integram grupo, tendo este como 

objetivo inicial, além do compartilhamento de informações, a oficina 

proporcionou que idosos não remanescentes da cidade de Belém, 

pudessem conhecer as histórias da cidade através de estórias, imagens, 

fotografias (trazidas pelos próprios idosos) e música, promovendo o 

protagonismo do idoso no Grupo. Para efeito didático as reuniões 

aconteceram com um roteiro prévio de apresentações: 

1. O antes e depois da “Terra das Mangueiras”, onde foram exibidas 

imagens de diversas décadas da Cidade de Belém;  

2. Costumes, tendências e entretenimento, por meio da contação de 

estórias;  

3. Visagens e assombrações de Belém. Baseado na obra de Walcyr 

Monteiro, contamos e ouvimos diversas lendas do imaginário 

popular;  
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4. Karaokê da saudade utilizou-se esta técnica como um momento de 

descontração para o grupo, possibilitando através da música 

legendada, o estímulo da memória e saudosismo.  

 

Resultados 

 

 Para maior apreensão dos resultados da oficina, entrevistamos três 

idosas com idade entre 64 e 80 anos. Quando perguntadas sobre qual a 

importância de oficinas de memória dentro do Trabalho Social com Idosos 

(TSI) e as idosas responderam: “(...) foi muito importante para mim este 

momento de resgate da minha memória, porque me trouxe à tona tudo 

àquilo que já vivenciei (...), pois minha infância foi muito restrita, e com o 

projeto eu tive muitas oportunidades de resgatar as histórias do passado 

que eu gostaria muito de ter vivenciado e não vivi (...).” (A.S., 65 anos). 

Do ponto de vista dos idosos, a oficina proporcionou o resgate de suas 

memórias da infância e juventude, contribuindo também como forma 

avaliativa de suas reais dificuldades de memória, o que, por si só, auxilia 

no seu enfrentamento. As atividades desenvolvidas possibilitaram a 

valorização e resgate da memória de infância e juventude dos idosos do 

Grupo. Este projeto possibilitou aos idosos a preservação de suas 

capacidades cognitivas além do estímulo para novas aprendizagens e 

vencer os preconceitos relacionados ao processo de envelhecimento, entre 

eles o de que os idosos têm que se conformar com o declínio de memória.  

 

Considerações Finais 

 

 A oficina obteve um resultado satisfatório para equipe. Os idosos 

mostraram-se contemplados pela valorização de suas memórias durante 

os dias em que a oficina foi ministrada. Quanto ao trabalho voltado para 
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usuários idosos ficou evidente a importância das atividades desenvolvidas, 

a fim de possibilitar a preservação de suas capacidades cognitivas e o 

estímulo para novas aprendizagens. Além de vencer os preconceitos 

relacionados ao processo de envelhecimento, entre eles o de que os idosos 

têm que se conformar com o declínio de memória e que nada pode ser 

feito nesse sentido por ser “natural” da idade, ainda é necessário para a 

promoção de um envelhecimento ativo e garantia da qualidade de vida nas 

etapas mais avançadas do ciclo de vida. Considera-se que a oficina abre 

um terreno fecundo para a promoção da prática intergeracional no grupo, 

uma vez que as relações intergeracionais possibilitam a troca de saberes 

e experiências, propiciando para a pessoa idosa o seu protagonismo e 

autoestima. 
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Introdução/contextualização 

 

 A prática de atividade física (AF) é fundamental para um 

envelhecimento saudável (DASKALOPOULOU et al., 2017). Contudo, 

grande parte da população não atinge o nível mínimo recomendado, estes 

valores são mais alarmantes entre os idosos (BALIS et al., 2018). Desse 
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modo, é imprescindível compreender as barreiras que lhes impedem de 

realizar AF.  

 

Metodologia 

 

 Trata-se de uma revisão narrativa, baseada em artigos que 

observaram as barreiras para a prática de AF em idosos do Brasil ≥ 60 

anos (RECH et al., 2018) do Reino Unido ≥ 50 anos (minorias étnicas) 

(IGE-ELEGBEDE et al., 2019) e do mundo ≥ 60 anos (FRANCO et al., 

2015). A estratégia de busca se deu pelas palavras chave “barriers”, 

“physical activity”, “exercise”, “older adults” e “older people” utilizando os 

operadores booleanos AND e OR nas bases de dados PubMed e Scielo, com 

filtro de revisão e ano de 2015 em diante. Foi realizada análise descritiva 

dos dados.  

 

Resultado 

 

 As principais barreiras reportadas foram falta de motivação (homens 

e mulheres), limitações físicas (mulheres) e diagnóstico de doenças 

(homens) (RECH et al., 2018); falta de tempo (homens), normas culturais 

e religiosas, língua inglesa e ambiente adequado, prioritariamente em 

mulheres (IGE-ELEGBEDE et al., 2019); diagnóstico de doenças (56% dos 

estudos), barreiras ambientais (55%) e falta de motivação/tempo (40% 

cada) (FRANCO et al., 2015).  
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Conclusão/considerações finais 

 

 Em conclusão, as barreiras percebidas para a prática de AF por 

idosos variam conforme o contexto socioeconômico. Embora as 

metodologias dos estudos incluídos tenham divergido entre si, as barreiras 

reportadas foram similares. Com exceção das minorias étnicas, que 

envolvem características culturais e religiosas singulares, principalmente 

dentre as mulheres. O combate à inatividade física dos idosos, deveria 

considerar as barreiras percebidas conforme a especificidade da população 

local, para uma maior assertividade na estratégia de propagação.  
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Pesquisa Científica 

 

Resumo 

 

 O crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico 

atualmente vivenciados pela sociedade podem acarretar modificações 

positivas em diversos aspectos da vida urbana, como maior acesso às 
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informações, às distintas atividades culturais e ao favorecimento da 

mobilidade (a exemplo das bicicletas e dos patinetes atrelados aos 

aplicativos de celular). Por outro lado, com o progresso tecnológico, cresce 

a preocupação entre a relação do ser humano com a natureza e sua 

qualidade de vida, tendo em vista que o estilo de vida da população vem 

sofrendo mudanças na era digital. A prática de atividade física tem sido 

incentivada como uma das formas de melhoria desse estilo de vida e, 

dentre as opções existentes, as atividades de aventura na natureza têm 

merecido destaque nas reflexões pertinentes à área e ao 

redimensionamento da relação ser humano-natureza (VISCARDI et al., 

2018). As expectativas pessoais e as diferenças entre gênero, idade e 

condicionamento podem diferir as emoções e as sensações, o prazer e a 

diversão, bem como as próprias motivações geradas para o envolvimento 

e a aderência em atividades de aventura (TAHARA, 2004). Dessa forma, 

este estudo tem como objetivo investigar a motivação de pessoas com 60 

anos de idade ou mais para o envolvimento em atividades de aventura na 

natureza. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, descritivo-

exploratória, tendo utilizado como instrumento para coleta de dados uma 

entrevista semiestruturada. Participaram 22 pessoas com 60 anos de 

idade ou mais, sendo 16 homens e seis mulheres, residentes em 

Florianópolis (SC, Brasil) e região, praticantes de uma ou mais 

modalidades de atividades de aventura na natureza. Os dados foram 

analisados por meio de elementos da técnica de análise de conteúdo do 

tipo categorias temáticas (BARDIN, 2010). Diversos motivos estão 

atrelados ao envolvimento e à permanência dos participantes investigados 

às atividades de aventura na natureza, sendo eles: (14) sensações e 

emoções (prazer, vício, necessidade, alegria, gratidão, bem-estar, paixão, 

superação); (9) convívio e amizade; (8) saúde; (8) benefícios da atividade 

física; (7) contato com os elementos da natureza (vento, mar, água, 

grama, nuvem, árvores, pedra, animais); (6) prática de atividade física; 

(5) aprendizado; (4) boa condição física; (3) valorização da idade; (3) 
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participação em competição; (3) estilo de vida; (2) conexão com os 

equipamentos utilizados para a prática (barco, canoa, etc); (2) troca de 

experiência; (2) conquista de objetivos; (2) oportunidade de conhecer 

novos lugares. A potencialidade das atividades de aventura na natureza 

está associada a fatores motivacionais, que tendem a sobrepor as 

barreiras que, muitas vezes, permeiam a prática da população com 60 

anos de idade ou mais, nestes contextos. As sensações e as emoções 

percebidas, a integração com os colegas e com os elementos da natureza, 

assim como os benefícios físicos e psicossociais adquiridos com a prática, 

são os principais aspectos motivacionais na percepção dos interesses 

destes participantes por essas atividades realizadas em ambiente natural. 

Experiências deste tipo e o pertencimento do praticante com o ambiente 

podem favorecer a construção de valores, a melhora da qualidade de vida 

e motiva-os à (re)aproximação e conexão com a natureza. 
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Pesquisa Científica 

 

Introdução 

 

 O envelhecimento é um processo gradual, universal e irreversível. O 

mesmo causa no organismo perdas progressivas, e mudanças no âmbito 

biológico, psicológico e social (NAHAS, 2006 apud MACIEL, 2010). Com o 

constante crescimento da população idosa no Brasil, é cada vez mais 

latente a necessidade de estratégias que permitam a melhora na saúde e 

na qualidade de vida dessa população (OMS, 2005).  
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Objetivo 

 

 Esse estudo teve como objetivo avaliar os benefícios das atividades 

físicas e recreativas ofertadas pelos órgãos públicos aos idosos e os 

benefícios que estas atividades trazem para a melhoria da qualidade de 

vida e as relações sócias afetivas.  

 

Metodologia 

 

 Pesquisa realizada com indivíduos de 50 a 70 anos, residentes nas 

cidades de Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais (PR), por meio de um 

questionário com 12 perguntas fechadas e semiabertas. Foram incluídos 

100 idosos aleatórios de ambos os sexos, que participassem dos projetos 

ofertados pelos órgãos públicos.  

 

Resultados 

 

 Quando questionados sobre as atividades que mais praticam 44% 

dos idosos apontaram a caminhada como principal atividade, 20% 

apontaram a ginástica e 18% a dança. Quanto às que trazem maior 

retorno para a sua saúde, 42% destacaram a caminhada, 19% destacam 

a ginástica e ainda 8% dos idosos apontam a corrida como atividade mais 

praticada e de maior retorno. Quanto ao motivo que levou os idosos a 

desenvolver práticas de atividades físicas, quase 50% apontaram a 

influência dos amigos e familiares, 43,4% por determinação médica e 

apenas 7% por solidão. Quando questionados em relação às melhorias em 

sua autoestima, 34,3% responderam que houve redução ao sedentarismo, 
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33,3% relataram que seus cuidados com o corpo aumentaram e ainda 

14,1% destacam um aumento em sua motivação para as atividades 

rotineiras. Os participantes do estudo avaliaram que 57,6% dos 

profissionais são capacitados para o desenvolvimento das atividades, 

34,3% consideram os profissionais muito capacitados e apenas 8% 

relatam que alguns profissionais são pouco capacitados.  

 

Conclusão 

 

 Conclui-se que, há uma melhora na qualidade de vida dos idosos que 

procuram os projetos ofertados pelos órgãos públicos. A caminhada 

conceituada como atividade física e de tempo livre é a prática mais 

realizada, motivada preferencialmente por amigos e familiares, mas a 

maioria desenvolve atividades físicas regulares por orientação médica. Fica 

evidente que a população investigada pratica a atividade física por 

recomendações médicas e os mesmos estão satisfeitos com os programas 

ofertados e com os benefícios atingidos, de acordo com as necessidades e 

história de vida de cada indivíduo. O estudo oportunizou aos pesquisadores 

o conhecimento mais amplo sobre o assunto, agregando maior 

entendimento sobre as características, necessidades e as preferências das 

atividades que trazem maior resultado para os idosos, abrindo a 

possibilidade de uma atuação profissional futura com este tipo de cliente, 

ampliando as oportunidades e um novo campo de trabalho a ser explorado. 
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Eixo temático 

 

Lazer e envelhecimento 

 

Classificação 

 

Relato de Experiência 

 

 

Introdução/Conceituação 

 

 A participação de idosos em atividades de lazer com exercícios físicos 

favorece a socialização e tende a retardar processos naturais do 

envelhecimento, contribuindo para uma percepção otimista da qualidade 

de vida (PEGORARI et al.,2015). A capacidade funcional pode ser 
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entendida como a competência fisiológica em realizar atividades da vida 

diária com autonomia, sem fadiga excessiva. Este estudo é um relato de 

experiência que teve como objetivo registrar a atuação de acadêmicos do 

curso de Educação Física no “Projeto de Extensão Circuito Funcional para 

Idosos”.  

 

Metodologia 

 

 Trata-se de um relato de experiência de natureza descritiva. Os 

graduandos foram capacitados para realizar a avaliação da capacidade 

funcional, para idosos a partir de 60 anos. Os instrumentos utilizados 

foram: a) questionário de anamnese clínica com questões sobre saúde e 

prática de atividades físicas; b) avaliação antropométrica: cálculo de índice 

de massa corporal (IMC); c) testes funcionais: Timed up and Go Test 

(TUG), Flexibilidade de membros superiores e inferiores, Sentar e Levantar 

e Força de membros superiores. As aulas aconteceram na Universidade 

Positivo de maio a setembro de 2019, 2 vezes na semana, totalizando 30 

sessões de 60 minutos. Os alunos, sob auxílio das professoras 

coordenadoras deveriam planejar as aulas em formato de circuito 

funcional, priorizando um aquecimento com enfoque cognitivo a partir de 

atividades lúdicas, uma parte principal e uma volta à calma. 

Contemplando: Resistência Aeróbia, Força Membros Superiores, Força 

Membros Inferiores, Equilíbrio e Agilidade e Flexibilidade, conforme a 

periodização uma progressão com aumento da dificuldade, intensidade e 

volume. Inicialmente utilizou-se a Estatística Descritiva (média, desvio 

padrão e distribuição de frequências).  
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Resultados 

 

 Participaram das avaliações 27 idosos, sendo 20 mulheres (74%; 

68±5,18 anos) e 7 homens (26%; 71±5,84 anos). No questionário apenas 

7 idosos relataram praticar exercícios físicos regulamente, como 

caminhada ou treino no parque por pelo menos duas vezes na semana. A 

classificação do IMC revelou os idosos como: 5 adequados, 16 com 

sobrepeso e 6 sobrepesos II. Os resultados dos testes funcionais 

demonstraram: TUG = 7,29±2,21s, considerado normal; Flexibilidade de 

MMSS = -13,5±10,82cm, regular; Flexibilidade de MMII = 3±5,29cm, 

fraco; Sentar e Levantar = 12,78±4,84s, regular; Força de MMSS = 

17,5±4,36 repetições, fraco. Nas vivências relatadas informalmente pelos 

idosos, foram encontradas diferenças com a prática dos exercícios, como 

a diminuição de dores ao realizar tarefas diárias e o estabelecimento de 

novas relações para o idoso, reduzindo nesse período de exposições 

frustrantes o risco de solidão, a importância da ludicidade na pratica de 

exercícios entra nesse aspecto. A universidade tornou-se um lugar de 

pertencimento ao idoso, fazendo parte do seu cotidiano realizando as 

tarefas com autonomia.  

 

Conclusão/Considerações Finais 

 

 O Circuito Funcional parece ser uma alternativa para um treinamento 

de baixo custo, com fácil adaptação de materiais. Um lazer para idosos 

trabalhando de forma prazerosa as habilidades funcionais apresentadas 

como fracas ou regulares. O Projeto é uma importante ferramenta de 

capacitação profissional, com o aprendizado de instrumentos de avaliação, 

tornando o conhecimento mais significativo e contextualizado pela 
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aquisição de competências baseadas em problemas reais do 

envelhecimento.  
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PARTE  3 

 

LAZER, ESPORTES E SAÚDE 

 

3.1 RESUMOS EXPANDIDOS 
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Resumo 

 

 A prática regular de atividade física faz parte do dia a dia e, aquelas 

realizadas no domínio do lazer, podem ocorrer em diferentes localidades.  
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Objetivo 

 

 Estimar a proporção e os fatores associados aos locais de prática de 

atividade física no lazer dos universitários do estado da Bahia.  

 

Métodologia 

 

 Foi realizado um estudo transversal em 2019 nas Instituições 

Federais de Ensino Superior (IES) do estado da Bahia (Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal da Bahia, 

Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade Federal do Oeste da 

Bahia, Universidade Federal do Vale do São Francisco e Universidade de 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira). A amostra foi 

estratificada para cada campus de cada IES. As informações foram obtidas 

por meio do questionário preenchido de forma online. Os desfechos foram 

os locais de prática de atividades físicas no lazer, sendo as seguintes 

opções: instalações da universidade, clubes, academias, praias, trilhas, 

nas ruas, nos parques, nas praças e outros. Além disso, foi disponibilizada 

a opção “não prática atividade física no lazer”. A associação foi estimada 

via teste qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5%.  

 

Resultados 

 

 Participaram do estudo 1.449 universitários. Verificou-se que os 

locais mais utilizados para a prática de atividade física no lazer foram as 

academias (22,6%), as ruas (14,9%) e instalações da universidade 

(4,2%), porém foi visto que a maioria (38,7%) dos universitários 
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informaram não praticar atividade física no tempo livre. Os homens 

destacaram-se pelo relato da prática nas academias (26,6%) e nas ruas 

(17,6%), por outro lado, as mulheres apresentaram maiores proporções 

referentes a não praticar atividade física de lazer (43,8%). Estudantes com 

três anos ou mais de estudos informaram praticar nas academias (25,5%). 

Conclusão: Conclui-se que os universitários relataram utilizar mais as 

academias e as ruas para a prática de atividades físicas de lazer. As 

mulheres associaram-se ao relato de não praticar atividades físicas no 

lazer. 

 

Palavras-chave 

 

Atividade motora. Atividades de Lazer. Estudantes. Estudos transversais. 

 

Introdução/Conceituação 

 

A atividade física (AF) está ligada diretamente no cotidiano de muitas 

pessoas (PITANGA et al., 2014), pois pode ser realizada em diferentes 

domínios, como nas atividades domésticas, deslocamento, trabalho e no 

lazer (PITANGA et al., 2010). Na literatura já está estabelecido que a 

prática regular de atividade física traz diversos benefícios para a saúde, a 

fim de melhorar funções cardiorrespiratórias e musculares, ossos, e podem 

reduzir o risco de doenças crônicas não -transmissíveis (FREIRE et al., 

2014). 

Em um estudo realizado na cidade de Pelotas-RS, mostrou que as 

áreas mais frequentes para atividades foram os espaços verdes (85,7%) 

e campos de futebol (47,6%) (SILVA; SILVA; AMORIN, 2012). Estudos 



 

222 

 

específicos sobre locais para a prática AF no tempo de livre com o público 

universitário ainda é uma lacuna na literatura. 

 

Objetivos e/ou problema de pesquisa 

 

Estimar a proporção e os fatores associados aos locais de prática de 

atividade física no lazer dos universitários do estado da Bahia. 

 

Metodologia 

 

Foi realizado um estudo transversal em 2019 nas instituições 

federais de ensino superior (IES) do estado da Bahia (Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade 

Federal do Sul da Bahia, Universidade Federal do Oeste da Bahia, 

Universidade Federal do Vale do São Francisco e Universidade de 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira). O estudo foi 

aprovado pelos comitês de ética em pesquisa (CEP) das IES: Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, instituição proponente, sob número do 

parecer 2.767.041 (CAAE: 88803818.3.1001.0056) e pelos CEPs das 

outras universidades coparticipantes (Universidade Federal da Bahia, 

parecer: 2.795.177, CAAE: 88803818.3.3001.5531; Universidade Federal 

do Oeste da Bahia, parecer: 2.915.077, CAAE: 88803818.3.3004.8060; 

Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, 

parecer: 3.033.773; CAAE: 88803818.3.3002.5576). 

A amostra foi estratificada para cada campus de cada IES. Os 

universitários foram selecionados por conveniência. Cada universitário 

respondeu o questionário de forma online, na plataforma do Google Forms. 

Previamente o preenchimento do questionário foi disponibilizado na 
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plataforma o termo de consentimento livre e esclarecido, que em caso de 

aceite o participante informou seus dados que foram arquivados em local 

distinto dos questionários. 

A variável dependente foram os locais de prática de atividade física 

no lazer. As opções de resposta foram: instalações da universidade, 

clubes, academias, praias, trilhas, nas ruas, nos parques, nas praças e 

outros. Além disso, foi disponibilizada a opção “não prática atividade física 

no lazer”. As variáveis independentes foram: sexo, faixa etária, tempo de 

universidade e período de estudo. 

 

Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados  

 

As informações foram tabuladas no software excel e as análises 

realizadas no SPSS versão 24.0. Foram realizadas análises descritivas por 

meio das frequências absolutas e relativas. O teste qui-quadrado foi 

empregado para estimar a associação bivariada entre as variáveis. O nível 

de significância adotado foi de 5%. 

 

Apresentação dos principais resultados 

 

Houve a participação de 1.449 universitários. Na tabela 1 são 

apresentadas as proporções de prática em cada local. Os locais mais 

utilizados para a prática de atividade física no lazer foram as academias 

(22,6%), as ruas (14,9%) e instalações da universidade (4,2%), porém, 

foi observado que quase dois quintos dos universitários não praticavam 

atividade física no lazer (38,7%). 
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Tabela 1. Descrição dos locais para a prática d atividade física no lazer em universitários. 

2019. Bahia. 

 

Atividade física no lazer n % 

Instalações da Universidade 59 4,2 

Clubes 29 2,1 

Academias 317 22,6 

Praias 50 3,6 

Trilhas 11 0,8 

Nas ruas 208 14,9 

Nos parques 16 1,1 

Nas praças 47 3,4 

Não pratica AF 542 38,7 

Outros 121 8,6 

n=amostra. %=proporção. 

 

Observou-se ambos os sexos relataram utilizar mais as academias 

para prática de atividade física no tempo livre, sendo homens (26,6%) e 

mulheres (20,4%), mostrando-se também ser a preferência dos mais 

velhos com 25 anos ou mais, sendo (26,2%) e daqueles que estavam com 

03 ou mais anos de vínculo com a universidade, sendo (25,5%) dos 

participantes. No entanto, verificou-se que tanto as mulheres (43,8%) 

quanto homens (29,6%) e os mais novos entre 18 a 24 anos, sendo 

(40,6%) e que estavam com vínculo com a universidade de até 02 anos, 

sendo (42,3%) dos participantes, relataram não praticar nenhuma 

atividade física no tempo livre. 
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Tabela 2. Atividades físicas no lazer e de vínculo com a universidade em estudantes 

universitários. 2019. Bahia. 

 

Variáveis IU C A P T NR NPq NPç NPr O *p 

Sexo           < 

0,01 

   M (n) % (23) 

4,6 

(18) 

3,6 

(132) 

26,6 

(20) 

4,0 

(04) 

0,8 

(85) 

17,1 

(08) 

1,6 

(16) 

3,2 

(147) 

29,6 

(44) 

8,9 

 

   F (n) % (36) 

4,0 

(11) 

1,2 

(184) 

20,4 

(30) 

3,3 

(07) 

0,8 

(132) 

13,6 

(08) 

0,9 

(31) 

3,4 

(395) 

43,8 

(77) 

8,5 

 

Idade           < 

0,01 

   18 a 24 

anos (n) 

% 

(48) 

5,3 

(18) 

2,0 

(187) 

20,7 

(33) 

3,7 

(05) 

0,6 

(121) 

13,4 

(11) 

1,2 

(25) 

2,8 

(397) 

40,6 

(89) 

9,8 

 

   25 ou 

mais (n) 

% 

(11) 

2,2 

(11) 

2,2 

(130) 

26,2 

(17) 

3,4 

(06) 

1,2 

(87) 

17,5 

(05) 

1,0 

(22) 

4,4 

(175) 

35,5 

(32) 

6,5 

 

Vínculo com a 

Universidade 

        0,04 

   Até 02 

anos (n) 

% 

(25) 

5,0 

(09) 

1,7 

(96) 

18,4 

(19) 

3,6 

(06) 

1,1 

(74) 

14,2 

(05) 

1,0 

(13) 

2,5 

(221) 

42,3 

(53) 

10,2 

 

   03 ou 

mais anos 

(n) % 

(31) 

3,7 

(19) 

2,2 

(216) 

25,5 

(31) 

3,7 

(05) 

0,6 

(128) 

15,1 

(10) 

1,2 

(34) 

4,0 

(307) 

36,2 

(67) 

7,9 

 

Período de 

estudo 

         0,19 

   Diurno 

(n) % 

(41) 

4,1 

(23) 

2,3 

(239) 

23,9 

(33) 

3,3 

(06) 

0,6 

(145) 

14,5 

(12) 

1,2 

(26) 

2,6 

(390) 

39,0 

(84) 

8,4 

 

   Noturno 

(n) % 

(17) 

4,3 

(06) 

1,5 

(78) 

19,5 

(17) 

4,3 

(05) 

1,3 

(63) 

15,8 

(04) 

1,0 

(21) 

5,3 

(151) 

37,8 

(37) 

9,3 
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M=masculino. F=feminino. %=proporção. n=amostra. IU=instalações da universidade; 

A=Academias; C=Clubes; P=Praias; T=Trilhas; NR=Nas ruas; NPq=Nos parques; 

NPç=Nas praças; NPr=Não pratica; O=Outros; *p=valor do teste qui-quadrado. 

 

 

Conclusão 

 

 Concluiu-se que os universitários relataram utilizar mais as 

academias e ruas para praticar atividades físicas no tempo livre. As 

mulheres, estudantes de idade avançada e aqueles com menos tempo de 

vinculação com a universidade relataram não praticar atividade física no 

lazer. Este estudo mostrou a característica sobre os locais de prática de 

atividades físicas no lazer dos universitários, de modo que as instituições 

universitárias representam potenciais locais para a realização desses tipos 

de práticas. 
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Classificação 

 

Comunicação Oral  

 

Resumo 

 

 O presente estudo tem como objetivo verificar o perfil dos 

praticantes de dança de salão em uma academia na cidade de Fortaleza – 

CE; descrever as expectativas que os levam a essa prática por meio do 

lazer; perceber possíveis motivações para sua continuidade; A pesquisa é 

do tipo quantitativa, descritiva e transversal, realizada no período de 

setembro e novembro de 2018. Para coleta de dados foram aplicados 

questionários com perguntas estruturadas, para 27 alunos da Escola de 

Dança Arte & Movimento. Os resultados foram analisados por meio do 

programa Microsoft Office Excel 2003. Dentre os principais resultados, foi 

identificada uma procura de 81% do sexo feminino e em sua maioria, cerca 

de 57% entre mulheres de meia idade e idosos. A pesquisa faz um 

destaque para os 29% dividido entre jovens e adultos que procuram essa 

prática, onde 37% participam há mais de dois anos, com expectativa sobre 

a prática com ênfase de 31% no prazer que sentem em praticar a dança. 

Resultados esses que mostram um perfil diversificado de praticantes, 

destacando a dança de salão como uma atividade recomendada para todas 

as idades em diferentes níveis e condições para o uso do lazer. 

  

Palavras-chave 

 

Lazer. Dança. Percepção. Motivação. Social. 
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Introdução 

 

Umas das principais atividades que envolve movimentos controlados 

e espontâneo por meio da música é a dança de salão, além de envolver 

diversos tipos de valores sociais, físicos e éticos, trazendo importantes 

contribuições para o dia a dia de pessoas de várias idades, sexos e classes 

sociais, tais como o aumento da, sensibilidade, perda de timidez, 

afetividade, e sobretudo, a socialização, que se forma desde de um simples 

contato em um abraço de dança, a um movimento mais complexo e 

elaborado, que expressa o cotidiano em um momento e um momento no 

cotidiano. 

Mediante o aumento de criação de escolas de dança e o crescimento 

diversificado da procura de indivíduos para a prática de dança de salão, 

nos provoca saber, como se dá o perfil dos praticantes que buscam a dança 

de salão como prática de dança? Por quais motivos escolhem esta 

atividade? E que percepção eles possuem sobre a dança de salão?  

A presente pesquisa se justifica pela pratica que o autor vivenciou 

como professor de uma escola de dança e em vários outros espaços, 

percebendo a necessidade de se atentar sobre o perfil desses participantes 

e suas perspectivas na prática, para melhor atendê-los e entender suas 

manifestações e escolhas para a prática de dança de salão.  

Estudo exploratório, descritivo, transversal, de campo, de natureza 

quantitativa, realizado numa escola de dança de salão na cidade de 

Fortaleza – CE, com praticantes desta atividade. Este estudo tem como 

população, praticantes de dança de salão, e como amostra 27 praticantes 

da Escola de Dança Arte & Movimento localizado rua Leonardo Mota, 2445 

– Aldeota na cidade de Fortaleza – CE. 

Portanto, este estudo tem como objetivo, verificar o perfil dos que 

praticantes de lazer com a dança de salão em uma academia na cidade de 
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Fortaleza – CE; descrever as expectativas que os levam a essa prática; 

perceber as possíveis motivações para sua continuidade. 

A arte da Dança de Salão está muito além de aprender um passo ou 

melhorar o condicionamento físico, existem, em sua prática, fatores 

intrínsecos do relacionamento social e humano. (SANTANA, 2009). 

A dança de Salão é uma das atividades que os profissionais da área 

da saúde acreditam que pode ajudar, principalmente aos trabalhadores, 

promovendo maior rendimento, integração, motivação e qualidade de 

vida. São notórias, para os profissionais, as mudanças que ocorrem com 

os seus alunos após alguns meses de aula, como a postura e como 

enfrentar a vida, como enfatizou Toneli que também ressaltou: “os alunos 

ficam mais desinibidos, mais sociáveis e mais confiantes, há superação de 

desafios e modificações corporais e emocionais”. (TONELI, 2007, p. 62) 

Acredita-se que entre as maiores mudanças e benefícios na prática 

da Dança de Salão estão o condicionamento físico, melhoria de saúde, a 

diversão, autoconfiança, autoestima, perda de timidez, socialização, maior 

bem-estar, melhora na postura, maior concentração e mais respeito às 

mulheres por parte dos homens. A presente pesquisa por meio do perfil 

dos praticantes possibilitará uma descrição melhor sobre esses possíveis 

benefícios.  

 

Percurso Metodológico 

                     

 Estudo exploratório, descritivo, transversal, de campo, de natureza 

quantitativa, realizado numa escola de dança de salão na cidade de 

Fortaleza- CE, com praticantes desta atividade. Este estudo tem como 

população, praticantes de dança de salão, e como amostra 27 praticantes 

da Escola de Dança Arte & Movimento localizado rua Leonardo Mota, 2445 

– Aldeota na cidade de Fortaleza – CE. 
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         Foi feito uma pesquisa bibliográfica, nos estudos da história da 

dança, benefícios da dança de salão e suas características, a prática da 

dança de salão nas academias na cidade de Fortaleza - Ceará, 

considerando as contribuições teóricas feitas por Gil (2002) ao comentar 

que o estudo bibliográfico é elaborado com base em materiais concretos, 

tais como livros, artigos científicos. Nesta perspectiva, a pesquisa 

bibliográfica nos permite o contato teórico com outros fenômenos e, assim, 

ampliar nosso conhecimento acerca do referido estudo.  

Para recrutamento da amostra, foi apresentado aos possíveis 

participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

ser assinado confirmando sua aceitação e em seguida aplicado um 

questionário com questões estruturadas para serem respondidas após o 

horário de suas atividades. Os dados coletados foram analisados e 

apresentados em forma de gráficos para uma melhor visualização. Os 

dados tabulados usando uma planilha de organização do Microsoft Office 

Excel 2003. O principal questionamento referiu-se à idade, sexo, 

escolaridade, tempo de prática na dança de salão, expectativa e motivação 

para a escolha desta atividade.  

Considerou-se para inclusão dos participantes de dança de salão, 

estar devidamente matriculado escola de dança pesquisada; e, que 

aceitaram a participar do estudo assinando o TCLE. Foi considerado critério 

de exclusão do estudo, os que estivessem no momento da aplicação do 

questionário, mas que não são matriculados na referida escola, ou se 

negassem a assinar o TCLE. 

Aos possíveis participantes foram explicitados os objetivos do estudo 

e solicitado sua participação em responder um questionário com perguntas 

estruturadas, tendo aceitação teriam que assinar o TCLE em que 

constavam todas as explicações sobre o mesmo. 

Após assinatura do TCLE, de acordo com a resolução vigente, 

informando sobre o objetivo do estudo, a preservação dos aspectos éticos, 



 

232 

 

a garantia da confidencialidade das informações e anonimato, evitando 

riscos morais de qualquer natureza e ainda informados que se o estudo 

causasse algum risco e/ou desconforto, estes poderiam desistir ou 

interromper, sem que houvesse nenhum prejuízo ou penalidades e ainda 

serem encaminhados para atendimento necessário, acompanhado pelo 

pesquisador. Aos sujeitos do estudo foram garantidos o sigilo das 

informações e o anonimato, de acordo com as normas éticas da 

investigação científica. Os nomes dos entrevistados não foram 

relacionados aos questionários, sendo estes identificados por códigos.  

Os participantes foram esclarecidos que não teriam qualquer forma 

de gratificação, nem prejuízos, e ou ressarcimentos por fazerem parte do 

estudo ressaltando que as despesas ocorreriam por parte do pesquisador. 

O método utilizado foi o mais adequado para coletar as informações 

necessárias para o estudo, existindo, portanto, outras formas para 

obtenção dos resultados. Esta pesquisa poderia ter sido interrompida ou 

encerrada, se não houvesse no dia da aplicação a aceitação por parte dos 

participantes, ou se negassem a assinar TCLE. 

Os participantes foram informados da relevância deste projeto para 

estudos de acadêmicos e professores de dança de salão, para melhor 

conhecimento sobre a importância desta atividade para seus praticantes. 

Espera-se com os resultados, que estes venham servir de aprofundamento 

de estudos acadêmicos sobre o assunto. 

 

Resultado e discussão 

 

Referente aos dados coletados e apresentados percebeu-se um 

equilíbrio entre as faixas etárias mediante a procura pela dança na 

academia, chamando atenção para uma porcentagem maior pelo público 

jovial, corroborando com a pesquisa de Tonial (2011) que apresentou em 
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seus resultados, boa parte da procura dos indivíduos pela prática nas 

academias eram com faixa etária entre 20 a 50 anos. Como vemos a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 1 apresenta a idade dos praticantes, e de acordo com 

os dados do estudo, 29% têm entre 21 a 30 anos; 22% entre 41 a 50 

anos; 19% entre 61 a 68 anos; 15% entre 31 a 40 anos; e 15% entre 51 

a 60 anos. 

O Gráfico 2 apresenta o sexo dos praticantes, e de acordo com 

os dados do estudo, 81% são do sexo feminino; e 19% do sexo masculino. 
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O Gráfico 3, apresenta o tempo de prática dos praticantes, e de 

acordo com os dados do estudo, 37% têm mais de 2 anos de prática; 26% 

de 1 a 2 anos; 26% de 2 a 6 meses; e 11% até um mês. Observou-se que 

a maior parte dos praticantes faz duas aulas semanais além de frequentar 

um baile por mês. A forma de maior tempo de prática está contida dentro 

das próprias aulas, isto é, a maioria não frequenta bailes, porém grande 

parte dos frequentadores é participante dos bailes e festas feitas na 

própria escola de dança. 

O Gráfico 4 apresenta as expectativas dos praticantes, e de acordo 

com os dados do estudo, 31% tinha como expectativa o prazer de dançar; 

20% melhoria do condicionamento físico; 17% melhoria da saúde; 15% 

melhoria da socialização; 6% melhoria da estética; 6% contato com a arte; 

3% performance; e 2% outros. A maioria dos entrevistados teve como 

modo de escolha da atividade a indicação de amigos e ao visitar a escola 

de dança, a escolha a dança de salão entre diversas atividades propostas 

pela mesma. Outra parte, por estar próximas a sua residência e uma a 

minoria por ter visto na televisão e em um baile. 

Diante dos dados apresentados, é importante considerar que a 

Dança de Salão é muito além de aprender um passo ou melhorar o 

condicionamento físico, existem, em sua prática, fatores intrínsecos do 

relacionamento social e humano, sugerindo e ampliando a procura de sua 

prática dentre vários motivos, benefícios e expectativas, como destacou 

Santana (2009). Vemos ainda nos seguintes gráficos:  
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O Gráfico 5, apresenta a eficiência para a expectativa da prática da 

atividade, e de acordo com os dados do estudo, 48% perceberam 

totalmente; 48% parcialmente; e 4% não perceberam ainda. Com relação 

à eficiência das expectativas, a grande porcentagem dos entrevistados 

percebeu parcialmente e totalmente. Estão entre os resultados percebidos 

na maioria dos praticantes a melhoria do condicionamento físico, da 

socialização e da saúde, isto é, de acordo com a maioria das expectativas. 

O Gráfico 6, apresenta a motivação para a prática da atividade, e de 

acordo com os dados do estudo, 40% se motivam com uma boa música; 

33% um (a) bom (a) parceiro (a); 19% um bom baile; 4% em assistir 

apresentação de shows; e 4% outros. A maioria dos entrevistados 

escolheu como fatores principais de motivação para a prática da atividade 

uma boa música, isto é, qualidade sonora e um bom repertório, e também 

um bom parceiro (a), já que faz parte da dança de salão. A minoria se 

motiva por assistir um show de dança.  

Na pesquisa de Tonial (2011), apresentou-se dados que 

complementam os dados aqui apresentados onde boa parte dos 

entrevistados conseguiu perceber atendido com suas expectativas 

principalmente ampliando seu ciclo de amizades, em alguns casos 

perdendo a timidez e aprendendo a dançar. 

Motivação Para a Prática da Atividade

40%

33%

19%

4% 4% 0%

uma boa música

um(a) bom(a)

parceiro(a)

um bom baile

apresentação de shows

outros

não há motivação

Gráfico 5 – Eficiência para suas expectativas Fonte: direta Fonte: direta Gráfico 6 -  Motivação 
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É importante considerar que dentro dessa possível complexidade que 

é dançar especificamente a dança de salão não se reduz apenas a passos 

de dança organizados em uma sequência que irão fazer sucesso em salões 

de bailes, é o pleno encontro com a música, o seu corpo e o corpo do seu 

par, como enfatizou Zaniboni (2007). 

 

Considerações finais 

 

Segundo os resultados obtidos com o estudo por meio da aplicação 

de questionário estruturado, com praticantes de dança de salão da Escola 

de Dança Arte & Movimento na cidade de Fortaleza – CE, que tinha como 

objetivo verificar as expectativas dos que praticam dança de salão; 

explicitar os resultados obtidos com sua prática; identificar a motivação 

para sua continuidade; e descrever o perfil dos praticantes de dança de 

salão, pode-se concluir que as expectativas estão de acordo com os 

resultados obtidos além de gera outros que também estão relacionados ao 

bem estar. 

Constatou-se com o estudo que a maioria dos participantes se sentiu 

parcialmente e totalmente satisfeita em suas expectativas e descobriu 

durante a prática da dança, motivações para a continuidade da atividade. 

Conclui-se também que a maioria dos praticantes participa com 

frequência de suas aulas, assim como todas as atividades propostas na 

escola, extras aulas, fazendo com que a margem da porcentagem das 

expectativas seja a mais próxima do resultado a ser obtido. 

Os participantes da pesquisa fizeram questão de mostrar que os 

resultados obtidos foram além do esperado não só por partes dos próprios, 

como também dos profissionais envolvidos em seus projetos em benefícios 

de qualidade de vida. 
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Recomenda-se uma pesquisa de caráter qualitativo para encontrar 

relatos mais específicos sobre e prevalência da dança de salão pelos os 

que procuram e entender melhor a presença significativa do público 

feminino nas práticas e na presença dos bailes e como se dá esse processo 

fora do ambiente da academia. 
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Classificação 

 

Relato de experiência. 

 

Resumo 

 

 Este relato de experiência apresenta os resultados de um estudo que 

buscou identificar os benefícios do minobol na qualidade de vida de idosos 

fisicamente ativos. Foi executada uma pesquisa descritiva transversal com 

pessoas do gênero feminino e idade superior a sessenta anos, com dois 

perfis diferentes: um grupo fisicamente ativo (praticantes de minobol) e 

um segundo grupo de idosas sedentárias. A amostragem foi intencional e 

o produto utilizado na pesquisa foi o questionário de qualidade de vida SF-

36. Os resultados vão desde os benefícios físicos até os proventos sociais 

gerados. As idosas praticantes de minobol obtiveram maiores e melhores 

médias entre as oito legendas apresentadas (capacidade funcional, 

aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental) enquanto as idosas sedentárias 

obtiveram médias e desvio padrão menores. 

 

Palavras-chave 

 

Lazer. Envelhecimento. Minobol. Qualidade de vida. Estância Turística de 

Avaré. 
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Introdução  

 

“A qualidade de vida está condicionada a fatores que envolvem 

dimensões emocional, social, cultural e física, decorrentes de condições 

objetivas e subjetivas que compõe a esfera da vida, como o trabalho, a 

vida social, a saúde física e o humor” (CAPARROZ, 2008, p. 16). 

O conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao 

bem-estar pessoal e abrange uma série de aspectos como a capacidade 

funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, a interação social, 

a atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado 

de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade (SANTOS et al., 

2002).  

Não significa afirmar que envelhecer necessariamente está 

associado a conviver com enfermidades, mas que essa fase se caracteriza 

por uma etapa da vida em que modificações, tanto na estrutura orgânica 

como no metabolismo, equilíbrio bioquímico, imunidade, nutrição, 

mecanismos funcionais, condições emocionais, intelectuais, e ainda, na 

própria comunicação, acontecem para a maioria dos seres humanos 

(SCHIMIDT; SILVA, 2012).  

Cimentado nesta circunstância, que relação pode ser encontrada 

entre a prática do minobol e a qualidade de vida das pessoas idosas 

praticantes desta modalidade esportiva? 

 

Objetivos 

 

Este estudo teve como objetivo identificar quais os benefícios do 

minobol na qualidade de vida de idosos fisicamente ativos, traçando os 

benefícios físicos, psicológicos e sociais que envolvem a prática deste jogo. 
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Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi executada uma pesquisa 

descritiva transversal com abordagem quantitativa com uma amostragem 

não probabilística intencional, ou seja, idosas acima de 60 anos e 

fisicamente ativas praticantes de minobol e idosas sedentárias.  

O instrumento utilizado na pesquisa foi o questionário de qualidade 

de vida SF-36 e o cálculo de raw scale, aplicado individualmente em cada 

uma das idosas. O SF-36 é composto por 11 questões e 36 itens que 

englobam oito componentes (domínios ou dimensões), representados por 

capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos (quatro itens), dor (dois 

itens), estado geral da saúde (cinco itens), vitalidade (quatro itens), 

aspectos sociais (dois itens), aspectos emocionais (três itens), saúde 

mental (cinco itens) e uma questão comparativa sobre a percepção atual 

da saúde e há um ano (um item). O indivíduo recebe um escore em cada 

domínio, que varia de 0 a 100, sendo 0 o pior escore e 100 o melhor.  

Os testes realizados foram consentidos pelos idosos, mediante 

assinatura do termo de consentimento ao início do estudo. O questionário 

foi aplicado por uma equipe de jogadoras de minibol da Secretaria 

Municipal de Esportes da cidade de Avaré, pós-graduandas do curso de 

Educação Física (Bacharelado). Para o presente estudo foram utilizadas 

canetas, pranchetas, mesa, cadeira e ficha de coleta de dados.  

Participaram da amostra 24 idosas divididas igualmente entre 

sedentárias e praticantes de minobol, com média de idade de 66 anos. 

Vale ressaltar que as idosas que se autodeclararam sedentárias não 

praticam nenhum tipo de exercício ou atividade física; já o grupo de 

“praticantes de minobol” o fazem a cerca de um ano. 
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Para a análise estatística foram utilizados os cálculos de média e 

desvio padrão das variáveis estudadas. 

 

Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados  

 

No Brasil, dados do IBGE (2010) demonstram que pessoas com mais 

de 60 anos somam 23,5 milhões de brasileiros, ou seja, 12,1% da 

população. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que o Brasil, 

até o ano de 2025, será o sexto país mais envelhecido do mundo. Até o 

ano de 2020, 1 em cada 13 brasileiros será idoso.” (DE PAULA, 2009, p. 

7). No entanto a ascensão do número de idosos não está necessariamente 

vinculada à melhoria da qualidade de vida desse público (SILVA et al., 

2019). Assim, a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro 

de 1994) busca criar “condições para promover sua autonomia, integração 

e participação efetiva na sociedade.” Além disso, a mesma legislação 

preconiza em seu artigo 4º, inciso I, a necessidade de “viabilização de 

formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que 

proporcionem sua integração às demais gerações”. Esses preceitos 

endossam um envelhecer ativo. 

 De acordo com Romão (2013, p. 14), “o envelhecimento ativo 

refere-se à possibilidade de envelhecer com saúde e independência, 

continuando a participar na sociedade enquanto indivíduo ativo”. Nesse 

mesmo viés Lima e Cardoso (2019), em seu estudo sobre atividade física 

de lazer com idosos, endossaram que o desenvolvimento de atividade 

física durante o processo de envelhecimento contribui com “fatores 

biopsicossociais, fisiológicos, aumento da capacidade funcional e na 

melhora da qualidade de vida” (COSTA et al., 2017; LIMA e CARDOSO, 

2014; LIMA e CARDOSO, 2013; LIMA et al., 2011; LIMA; DELGADO, 2010 

apud LIMA E CARDOSO, 2019, p. 4). 
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Cabe mencionar que a OMS define como idosas pessoas maiores de 

60 anos, no entanto, a idade cronológica não é o único fator condicionante 

da velhice, já que ela está associada à trajetória do indivíduo (MENDES et 

al.,2005 apud ESCOBAR, FAVERO, PISSOLATO, 2017, p. 103) e as 

alterações no “nível de funcionalidades físicas, mentais e o engajamento 

ativo com a vida” (SILVA et al., 2019, p. 25).  

A prática esportiva pode contribuir com o processo de 

envelhecimento uma vez que fortalece aptidão física (MENDONÇA, 2015 

apud SILVA, et al., 2019, p. 26), “nos fatores psicológicos com a redução 

de níveis de depressão, ansiedade, cognição” (DIAS et al., 2014 apud 

SILVA et al., 2019, p. 26) e “nos aspectos sociais” (VILELA, 2016 apud 

SILVA, et al., 2019, p. 26). 

O minibol ou vôlei adaptado é uma modalidade esportiva voltada 

principalmente para a população idosa, sendo praticada pela primeira vez 

em 1998 nos Jogos Regionais do Idoso em São Paulo. As regras foram 

embasadas nas regras oficiais da modalidade voleibol, com algumas 

exceções mencionadas no regulamento (SÃO PAULO, 2012). 

 

Apresentação dos principais resultados 

 

As 24 idosas avaliadas possuíam média de idade de 66,45 anos. A 

média de idade das idosas praticantes de minobol é 66,83 e das idosas 

sedentárias 66,08. O desvio padrão entre as idades de praticantes de 

minobol e sedentárias é 0,53. A escolha das idosas se mostra uniforme, 

pois seria impossível conseguir resultados homogêneos e verdadeiros com 

idades muito distantes. Gráfico 01. 
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Gráfico 1: Média e desvio padrão de idade das idosas praticantes de minobol e das 

idosas sedentárias. 

 

O gráfico abaixo (Gráfico 02) apresenta os resultados de 0 a 100 

onde 0 é o pior e 100 é o melhor, envolvendo a média de idosas praticantes 

de minobol e idosas sedentárias a partir dos cálculos dos escores do 

questionário de qualidade de vida que envolve a fase 1 (ponderação dos 

dados) e a fase 2 (cálculo do Raw Scale).Os dados demonstram que as 

idosas praticantes de minobol dispõem de maior qualidade de vida que as 

sedentárias, nos aspectos citados acima.  

Na legenda denominada capacidade funcional, a média do grupo de 

idosas praticantes chegou a 71,67 pontos, enquanto as sedentárias 

marcaram 50 pontos, diferença de 21,67 pontos. Em limitação por 

aspectos físicos a diferença diminui para 17,08, enquanto que na legenda 

dor a diferença cai para 8 pontos. Na legenda intitulada estado geral de 

saúde, a discrepância está em 9,92 pontos, e em vitalidade a discrepância 

é ainda maior, no valor de 14,59 pontos. Na legenda aspectos sociais, a 

diferença por pontos se mantém. Aspectos sociais pontuam 14,59 pontos 

de diferença, em limitação por aspectos emocionais aumenta um pouco 

para 30,55 pontos, e por fim em saúde mental a discrepância é de 15,67 

pontos.  
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Gráfico 2: Média das idosas praticantes de minobol e das idosas sedentárias. 

Legenda: (1 - Capacidade funcional; 2 - Limitação por aspectos físicos; 3 – Dor; 4 - 

Estado geral de saúde; 5 – Vitalidade; 6 - Aspectos Sociais; 7 - Limitação por aspectos 

emocionais; 8 - Saúde Mental). 

 

Nesse contexto, Minayo (2000) expõe que qualidade de vida é uma 

noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de 

satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e na 

própria estética existencial.  

Segundo Barros (2012), um novo sentido é reconstruído para os 

idosos, a partir do espaço que é aberto a eles através dos grupos de 

terceira idade, onde o resgate da socialização, da atividade física, da 

atividade de recreação, ou da simples dança que por um período não se 

fez presente em suas vidas, devido a momentos de luto, ou por período 

de acomodação, hoje reconfiguram um período novo.  

Em termos de qualidade de vida, as idosas praticantes de minobol 

demonstram que apresentam melhores perspectivas em relação ao 

envelhecimento. Dentre as 24 idosas que participaram da pesquisa, nota-

se que as praticantes de minobol procuram médicos mais regularmente, 

aliando atividade física à prevenção.  
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A atividade física regular ajuda a preservar a força muscular, a 

facilidade de movimentação e o equilíbrio do corpo e também favorece a 

circulação sanguínea, o controle de peso, a oxigenação dos tecidos e a 

fixação de cálcio nos ossos, além de melhorar a autoestima, o humor, a 

disposição geral e a vida social. Esta prática também auxilia na 

manutenção dos níveis normais da pressão arterial, da glicose e do 

colesterol no sangue (CAMPOS e COELHO, 2005). 

O gráfico 03 demonstra o desvio padrão dos resultados das 

praticantes de minobol em relação às idosas sedentárias no questionário 

de qualidade de vida SF-36. Conclui-se que o desvio padrão se encontra 

mais homogêneo e menor nas idosas praticantes de minobol que naquelas 

pertencentes ao grupo das sedentárias.  

 

 

Gráfico 3: Desvio padrão dos resultados das praticantes de minobol em relação às 

sedentárias.  

Legenda: (1 - Capacidade funcional; 2 - Limitação por aspectos físicos; 3 – Dor; 4 - 

Estado geral de saúde; 5 – Vitalidade; 6 - Aspectos Sociais; 7 - Limitação por aspectos 

emocionais; 8 - Saúde Mental). 

 

Considerações Finais 

 

As pessoas com idade superior a 60 anos começam a sentir os efeitos 

do tempo e experimentam dificuldades em executar tarefas simples feitas 
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durante toda a sua vida. Além disso, começam a aparecer doenças típicas 

da idade, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, etc. Com 

o fim do período economicamente ativo, transtornos psicológicos e sociais 

começam a surgir. Atividades físicas e de lazer, como o minobol, por 

exemplo, são capazes de unir idosos de diferentes perfis socioeconômicos 

e culturais, com tensões, emoções e frustrações acumuladas durante o 

desenrolar de suas histórias.  

Neste âmbito, o minobol propicia que os participantes trabalhem os 

problemas acumulados durante toda a sua existência e criem laços de 

amizade, incidindo diretamente na melhoria da qualidade de vida dos 

idosos envolvidos. 

As evidências apresentadas nesta pesquisa sugerem que a prática 

de minobol traz resultados significativos em relação à capacidade 

funcional, limitação por aspectos físicos, dores, estado geral da saúde do 

idoso, vitalidade, aspectos sociais, emocionais e de saúde mental. 

Os gráficos demonstram que a média de cada um dos oito domínios 

das praticantes de minobol está acima das que são sedentárias. Nota-se 

que o desvio padrão também se encontra mais homogêneo no primeiro 

grupo que no segundo, fazendo com que a linha se torne uniforme. 

O presente estudo apresentou limitações devido ao tamanho da 

amostra e a falta de controle de treino das praticantes de minobol. 

Acredita-se que os resultados encontrados possam trazer incentivos aos 

praticantes, já que a quantidade de estudos sobre esse esporte é reduzida. 

Sugerem-se novos estudos com amostras maiores e controle de 

treinamento dos praticantes de minobol.  

 

 

 

 



 

248 

 

Referências 

BARROS, Juliana Ferreira. Ser idoso: a importância dos grupos de terceira idade na 
afirmação e na construção da identidade social das pessoas idosas. 2012. 164 f. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional). Universidade de Santa Cruz 
do Sul. Santa Cruz do Sul, 2012.  
CAPARROZ GP. Repercussões emocionais das atividades físicas em academias para praticantes. 2008. 
146 f, p 16. Dissertação (Mestrado em Ciências da Motricidade – Pedagogia da Motricidade Humana) – Instituto 
de Biociências de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, 2008. 
CAMPOS, M. T. F. S.; COELHO, A. I. M. Alimentação saudável na terceira idade: 
estratégias úteis. 2. ed. Viçosa: Editora UFV, 2005. 
DE PAULA, DELMA BALBINO. Universidade Aberta à Terceira Idade e o Espaço de Sociabilidade. 
Trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Gestão de Mídia, Informação e Cultura do CELACC/ECA-
USP produzido sob a orientação do Prof. Dr. Dennis de Oliveira. 2009. 22 f. 
ESCOBAR, E. M. A.; FAVERO, D.; PISSOLATO, J. F. Relato de experiência: oficinas sobre o envelhecimento 
ativo. Rev. Ciênc. Ext. v.13, n.4, p.101-115, 2017. Disponível: 
https://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/viewFile/1464/1441.Acesso: Agosto de 2019. 
LIMA, Alisson Padilha de; CARDOSO, Fabrício Bruno.  Atividade Física de Lazer em Idosos com Diabetes Tipo 
2. Licere, Belo Horizonte, v.22, n.2, jun/2019. Disponível: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/licere/issue/view/713. Acesso: Agosto de 2019.  
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Et al., Qualidade de Vida e Saúde: um debate 
necessário. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, 5, p. 7-18, 2000. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v5n1/7075.pdf>.  

ROMAO, Raquel Margarida Silvestre. A importância do Lazer na promoção do Envelhecimento Bem-Sucedido. 
UALGESEC, 2013. Disponível: 
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/6670/1/Tese%20Raquel%20Rom%C3%A3o.pdf. Acesso: Agosto 
de 2019.  
SÃO PAULO (Estado). Portaria G. CEL 06/2012. Jogos Regionais do Idoso – JORI. Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude. Disponível em: 
 http://www.selt.sp.gov.br/regulamentos_2012/regulamento_jori_2012.pdf. 
SANTOS, J. M. dos. Motivos para prática de natação de atletas adolescentes federados em Santa 
Catarina. 75f. Monografia (Bacharelado em Educação Física) – Departamento de Educação Física, Centro de 
Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011. 
SCHIMIDT T.C.G, SILVA M. J. P. da. Percepção e compreensão de profissionais e graduandos de saúde 
sobre o idoso e o envelhecimento humano. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 46, n. 
3, São Paulo, jun. 2012.SILVA, Bárbara Beatriz F et al. AVALIAÇÃO DOS ESTADOS DE HUMOR E QUALIDADE 
DE VIDA DE IDOSAS EM DIFERENTES CONTEXTOS DE VIDA E A PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO LAZER. 
Licere, Belo Horizonte, v.22, n.1, mar/2019. Disponível: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/licere/issue/view/664 Acesso: Agosto de 2019. 

 
  

https://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/viewFile/1464/1441


 

249 

 

BRINQUEDOTECA HOSPITALAR EM CASCAVEL-

PR: UM ESPAÇO LÚDICO TERAPÊUTICO PARA A 

MELHORA DO ESTADO PATOLÓGICO DE 

CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

 

Henrique Lindholm 
Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG 

henrique-link@hotmail.com 
 

Liniquer Akkache Coutinho 

Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG 
liniquer.97@hotmail.com 

 
Hani Zehdi Amine Awad 

Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG 
hani@hani.com.br 

 

Eixo temático 

 

Lazer, esportes e saúde 

 

Classificação 

 

Pesquisa Científica 

 

Categoria 

 

artigos premiados 

 



 

250 

 

Resumo 

 

 A brinquedoteca, no ambiente hospitalar, caracteriza-se como um 

espaço próprio para as crianças brincarem, divertirem-se e humanizarem-

se, por meio da utilização de brinquedos variados. Este estudo objetivou 

verificar, a partir do olhar dos adultos acompanhantes e profissionais da 

saúde, a melhora observada no estado patológico da criança, a partir de 

suas brincadeiras em brinquedoteca hospitalar. A metodologia é do tipo 

quali-quantitativa, descritiva transversal, realizada em uma brinquedoteca 

hospitalar do município de Cascavel – PR. A amostra é composta por sete 

profissionais da ala pediátrica do hospital e 36 adultos acompanhantes de 

crianças internadas, as quais utilizaram a brinquedoteca durante o mês de 

setembro de 2018. Foi utilizado um questionário com 12 questões para os 

adultos acompanhantes, e outro, com quatro questões, para os 

profissionais da saúde. Os resultados demonstram que para 100% dos 

pais/adultos acompanhantes e grande maioria dos profissionais da saúde 

(85,7%), as crianças, ao retornarem da brinquedoteca, apresentaram uma 

aparente melhora em seu estado emocional e clínico, o que contribuiu para 

se mostrarem mais alegres, dispostas e confiantes, aceitando melhor o 

tratamento. 

 

Palavras-chave 

 

Brinquedoteca hospitalar. Criança. Brinquedo. Lúdico. Recreação. 
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Introdução 

 

A hospitalização é uma vivência pouco agradável, tanto para 

crianças como para os adultos, podendo comprometer seu aspecto físico 

quanto o psíquico (SOUZA; MARTINS, 2013). A hospitalização é uma 

realidade brusca para os pacientes e seus acompanhantes, marcada por 

ocorrer em um lugar de pessoas doentias, que buscam voltar a sua rotina 

(AWAD, 2015). Além de ser uma vivência ruim, a internação pode intervir 

no desenvolvimento educativo dos indivíduos, por estar cercada por uma 

atmosfera estranha e pouco acolhedora (MORAIS; PAULA, 2010). 

A fim de tornar os hospitais menos hostis para os internados, surgem 

diversas possibilidades lúdicas, que buscam tornar o ambiente hospitalar 

menos ríspido e agressivo, em especial para as crianças. Nesse contexto, 

surge a brinquedoteca, a qual, de acordo com Awad (2012), é um espaço 

lúdico, caracterizado por reunir diversos brinquedos e jogos (pedagógicos, 

lúdicos e motores), oferecendo um ambiente colorido, divertido e 

alternativo para as crianças brincarem livremente. 

De acordo com Silva e Matos (2009), as brinquedotecas foram 

criadas para suprir as necessidades lúdicas e afetivas das crianças em sua 

internação. No entanto, hoje, além de estarem presentes em hospitais, 

também existem em escolas, creches e ônibus. 

Com o surgimento desse novo espaço, observou-se a necessidade 

de habilitar pessoas para trabalhar oferecendo aos pacientes ações lúdicas 

prazerosas por meio do brinquedo. Esse profissional é denominado de 

brinquedista, e sua função é propiciar momentos lúdicos e criar condições 

fundamentais para um brincar voltado para a recuperação, levando a 

criança a se interessar pela brinquedoteca e pelas brincadeiras, deixando-

a livre para fazer escolhas e definir preferências (KAILER; MIZUNUMA, 

2009). 
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Nesse contexto hospitalar, o recreador da Educação Física pode 

desenvolver o papel de brinquedista, mediando, ampliando e enriquecendo 

as experiências de internação e aprendizagens dos pacientes, 

potencializando a integração entre as crianças com os brinquedos e seus 

acompanhantes em busca de seu bem-estar (CHICON et al., 2016). 

Atualmente, as brinquedotecas hospitalares estão se tornando uma 

realidade no Brasil e estudiosos como Oliveira et al. (2009); Morais e Paula 

(2010); Souza e Martins, (2013) e Awad, (2015) apontam diversos 

benefícios que as brinquedotecas hospitalares trazem para vida de 

pacientes hospitalizados e no seu tratamento quando orientados por 

profissionais capacitados. 

Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo verificar, a partir do 

olhar dos profissionais da saúde e pais/adultos acompanhantes, os 

benefícios observados no brincar da criança em brinquedoteca hospitalar 

para melhora do estado patológico, na cidade de Cascavel - PR. 

 

Metodologia 

 

Este estudo foi realizado em ambiente hospitalar, especificamente 

na brinquedoteca, a fim de analisá-la e tecer reflexões acerca de seu 

potencial enquanto espaço privilegiado para as práticas lúdicas de crianças 

internadas, sendo de caráter quali-quantitativo, descritivo transversal, e 

cumpriu com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos 466/2012, editadas pela Comissão Nacional 

de Saúde, sendo aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa para Seres 

Humanos do Centro Universitário Assis Gurgacz, sob o parecer nº 

2.953.065. 

Inicialmente, foi realizada uma observação em todos os hospitais da 

cidade de Cascavel - PR, para saber quais deles oferecem atendimento 
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pediátrico e, destes, quais possuíam o setor brinquedoteca. A pesquisa 

resultou na seleção de três hospitais que oferecem atendimento às 

crianças em processo de internamento. Para resguardar as identidades dos 

hospitais, foram utilizados os códigos H1, H2 e H3, sendo que dois deles 

(H1 e H2) realizam atendimento pediátrico em geral, e o outro (H3) é 

voltado para atendimentos oncológicos. 

Na sequência, foi agendada uma reunião em cada hospital para 

verificar a existência e funcionamento das brinquedotecas.  No “H1”, ao se 

solicitar informação quanto à brinquedoteca do local, a resposta foi que, 

devido à reforma e à ampliação do hospital, o espaço destinado a esse 

setor foi desativado e, atualmente, os brinquedos encontram-se 

guardados em uma sala, até que a reforma seja concluída, num prazo 

estipulado em aproximadamente dois anos. A situação é preocupante, 

visto que é obrigatória a existência de uma brinquedoteca no ambiente 

hospitalar para atendimento pediátrico de crianças em processo de 

internação. 

No “H2”, a responsável pela aprovação do parecer da coleta de 

dados, entregou-nos uma relação de documentos em que constavam as 

normas e regras do hospital, as quais deveriam ser seguidas para que se 

efetivasse a autorização para o início da coleta de dados. Contudo, isso 

não ocorreu, devido à complexidade e à burocracia em analisar e aprovar 

os documentos para a coleta de dados, além do curto período de tempo 

para realização deste estudo. 

Finalmente, no “H3”, identificou-se a existência e o funcionamento 

da brinquedoteca. Dessa forma, após entrar em contato com o Centro de 

Estudos e Pesquisas do hospital, foram reunidos todos os documentos 

solicitados, sendo aprovada a realização do estudo. 

Assim, a coleta de dados foi realizada da seguinte forma: na 

recepção do “H3”, os pesquisadores eram identificados e liberados a 

acessar os dois espaços destinados à brinquedoteca hospitalar. Foi 
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realizada uma análise geral do espaço, com o intuito de identificar 

pais/adultos acompanhantes das crianças presentes na brinquedoteca; 

após o reconhecimento, os pesquisadores se identificavam, pediam a 

atenção dos pais/acompanhantes e, de forma direta, apresentavam o 

objetivo do estudo e a importância da participação deles para a coleta de 

dados. 

A população desta pesquisa foi constituída por todos os pais/adultos 

acompanhantes e profissionais da saúde que aceitaram participar e 

entregaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

devidamente assinado e preenchido, sendo excluídos da pesquisa aqueles 

que não entregaram o TCLE devidamente assinado e preenchido e/ou 

questionário não preenchido corretamente. 

A amostra foi constituída por 36 pais/adultos acompanhantes de 

crianças que frequentavam a brinquedoteca em ambiente hospitalar, e 7 

profissionais da saúde, que atuam na área pediátrica do hospital. 

Foi utilizado um questionário elaborado pelos próprios 

pesquisadores, com 12 questões fechadas para os pais/adultos 

acompanhantes, e outro, adaptado de (SOUZA, et al. 2015), com quatro 

questões, sendo duas fechadas e duas de múltipla escolha, para os 

profissionais da saúde. Esses questionários, previamente validados por 

três professores, para verificação de clareza e coerência das questões, 

foram aplicados ao longo oito dias no mês de setembro de 2018, no 

período matutino. Os resultados coletados foram analisados com 

percentual mínimo e máximo e apresentados em forma de quadros. 

 

Apresentação dos principais resultados e discussão 

 

Os dados de identificação, nesse hospital oncológico, demonstraram 

que as crianças e adolescentes internados e que utilizam a brinquedoteca 
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têm idade entre 01 a 17 anos, sendo 75% do sexo masculino e 25% do 

feminino. Não foram encontrados, na literatura, dados que comprovem a 

probabilidade maior de meninos serem portadores de câncer em relação 

às meninas. No entanto, o estudo realizado pelo Instituto Nacional de 

Câncer (2009) corrobora os dados coletados, apontando que os homens 

têm 77% mais chances de desenvolver câncer do que as mulheres, não 

por razões vitais, mas porque se expõem com maior frequência aos fatores 

de risco. 

Quanto ao tempo de tratamento, 41,7% encontravam-se há mais de 

três meses, 33,3% com menos de um mês, e, com menor percentual, 

25%, estavam de um a três meses, caracterizando-se um período longo 

de tratamento no hospital para o tipo de patologia que os acometia. 

Os pais/adultos acompanhantes foram questionados sobre por meio 

de quem ficaram sabendo da existência da brinquedoteca no hospital. A 

grande maioria, 72,2%, respondeu que foi informada pela equipe médica 

do hospital; 16,7%, pelas recepcionistas do hospital; e 11,1%, por outros 

pacientes. 

Questionaram-se os profissionais da saúde em relação aos benefícios 

que a brinquedoteca vem proporcionando ao tratamento das 

crianças/pacientes. Para 85,7%, houve uma evolução crescente no 

tratamento das crianças contra o câncer, e 14,3% afirmaram que a 

melhora da criança é decorrente da resposta que ela oferece ao tratamento 

da quimioterapia. 

A brinquedoteca é um recurso utilizado para o reconhecimento e a 

adaptação à dor e ao sofrimento sentido pelas crianças hospitalizadas. 

Além disso, é possível observar que, por meio dos brinquedos e 

brincadeiras, ocorre uma melhora significativa no seu quadro clínico, 

podendo diminuir sua permanência no hospital (SOSSELA; SANGER, 

2017). 
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Na sequência, foi questionada a qualidade da estrutura física da 

brinquedoteca disponibilizada pelo hospital. 

 

Qualidade Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Boa 19 52,8 

Ótima 15 41,7 

Mediana 2 5,5 

Ruim 0 0 

Total 36 100 

 

Quadro 1– Qualidade da estrutura física da brinquedoteca 

 

Destaca-se, no quadro 1, que para 52,8% dos acompanhantes, a 

estrutura física da brinquedoteca é boa; esse grupo sugeriu que, para 

melhorar, seria necessário um espaço mais amplo e com maior diversidade 

de brinquedos para as crianças interagirem. Para 41,7%, a estrutura é 

ótima, e alegam que o espaço faz diferença na vida das crianças 

hospitalizadas, pois ali elas podem sair de suas camas e se divertir. 

Segundo Kailer e Mizunuma (2009), a brinquedoteca, no ambiente 

hospitalar, é configurada como um espaço de humanização, integrando as 

crianças, adultos, pais e os profissionais da saúde, com o objetivo de 

divertir tanto as crianças quanto os adultos acompanhantes. Para uma 

pequena parcela, 5,5%, a brinquedoteca possui estrutura mediana, pois 

disponibiliza poucos brinquedos. 

A criança, ao entrar em uma brinquedoteca, deve ser motivada, 

inicialmente, a querer brincar. Por isso, deve-se oferecer a ela um 

ambiente adequado, que oportunize uma decoração atrativa e lúdica, 

brinquedos variados e apropriados para as diferentes faixas etárias, além 

de atmosfera segura e humanizada, que permita ao paciente interagir com 
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os brinquedos, com os demais pacientes e com o brinquedista e/ou 

recreador. 

Buscou-se, ainda, verificar se os recursos materiais disponibilizados 

na brinquedoteca foram suficientes para motivar a frequência e a 

participação das crianças nesse setor. De acordo com 91,7% dos 

pais/adultos acompanhantes, os brinquedos foram satisfatórios, 

complementando a resposta com o argumento de que, no momento do 

tratamento, qualquer atividade que desvie a atenção da criança para o seu 

problema é bem-vinda. Contudo, 8,3% caracterizaram o espaço como 

reduzido e munido de poucos brinquedos.  

O hospital disponibiliza de dois ambientes que correspondem à 

brinquedoteca. O primeiro é uma sala pequena, colorida, equipada com 

uma televisão, alguns assentos, uma estante com alguns brinquedos 

alternativos, como carrinhos, bonecas, livros para leitura, livros para 

colorir. Além disso, há três computadores que retêm a atenção das 

crianças mais do que os brinquedos disponibilizados, uma vez que parte 

deles estão mal cuidados, quebrados ou incompletos, desmotivando, 

assim, as crianças a brincarem com eles durante o período que ali 

permanecem. 

O segundo espaço é uma sala toda colorida, com pinturas também 

nas paredes dos corredores que levam até aos quartos de internação. A 

brinquedoteca é colorida do chão às paredes, com uma variedade de 

brinquedos que preenchem todo o espaço disponível que as crianças têm 

para brincar e se distrair, além de um videogame para desfrutarem. 

As respostas dos profissionais do hospital demonstraram as 

mudanças de comportamento que os brinquedos ou brincadeiras na 

brinquedoteca ocasionaram nas crianças. 
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Mudanças observadas Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Socialização com outras crianças 6 19,3 

Diminuição do sofrimento de 

adoecer 

5 16,1 

Melhor conhecimento da criança 5 16,1 

Redução das tensões 5 16,1 

Melhor diálogo com a criança 5 16,1 

A criança ficou mais calma 5 16,1 

A criança ficou mais agitada 0 0 

Não favoreceu nenhuma melhora 0 0 

Outra(s) 0 0 

Total 31 99,8 

 

Quadro 2 – Mudanças observadas na criança através dos brinquedos e/ou brincadeiras 

na brinquedoteca 

 

É notável, no quadro 2, que a criança, após sair da brinquedoteca, 

tornou-se mais sociável com outras crianças (19,3%), além de apresentar-

se mais calma (16,1%) e aberta ao diálogo (16,1%); os brinquedos e/ou 

brincadeiras ofereceram suporte para o autoconhecimento da criança 

(16,1%), auxiliando, assim,  na redução de tensões (16,1%) e aliviando 

seu sofrimento de adoecer (16,1%). Conforme esclarece Moleta (2009), 

por meio das atividades lúdicas desenvolvidas na brinquedoteca, é possível 

oportunizar momentos de socialização, alegria, descontração, prazer e 

conhecimento ao paciente, auxiliando no combate das dores e tensões 

decorrentes da rotina hospitalar. 
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Buscou-se, na sequência, identificar se os brinquedos oferecidos na 

brinquedoteca ou no leito contribuem para que a criança hospitalizada 

possa, momentaneamente, esquecer que está doente e para que diminua 

a sua sensação de dor. Para 88,9% dos pais/adultos acompanhantes, a 

brinquedoteca pode auxiliar no esquecimento acerca dos procedimentos 

hospitalares e minimizar a dor, enquanto 5,5% acreditam em parte, e 

outros 5,5% não acreditam. Para Angelo e Vieira (2010), é na 

brinquedoteca que as crianças podem partilhar brinquedos e sentimentos 

a respeito de sua atual condição, amenizando os efeitos causados por meio 

da hospitalização. 

Averiguou-se, ainda, se havia a presença de um 

brinquedista/responsável pelo ambiente no momento em que a criança 

estava utilizando a brinquedoteca. De acordo com 58,3%, havia a 

presença de um responsável, enquanto 41,7% não constataram a 

presença do profissional na brinquedoteca. De acordo com a Lei nº 11.104 

(BRASIL, 2005), é necessária a presença de uma pessoa capacitada para 

auxiliar no desenvolvimento das atividades na brinquedoteca, podendo ser 

um membro da equipe hospitalar e/ou voluntários. Para Kailer e Mizunuma 

(2009), a brinquedoteca torna-se um espaço lúdico e prazeroso quando 

há momentos de interação com os brinquedos e os brinquedistas, que, de 

forma lúdica, amenizam os efeitos negativos durante a estada da criança 

no ambiente hospitalar. O hospital pesquisado conta com o trabalho desse 

profissional; porém, no ato da aplicação do questionário aos 

pais/acompanhantes, boa parcela dos entrevistados não notou sua 

presença. 

Quanto à importância do brinquedista, 17,7% dos 

pais/acompanhantes não reconhecem a necessidade desse profissional, 

enquanto 83,3% ponderam ser importante que exista um responsável pela 

brinquedoteca. Ele deve ser um profissional responsável, da área da 

educação, da saúde ou da psicologia, e que consiga contemplar as 
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probabilidades educativas e clínicas das brincadeiras nas situações diárias 

nos espaços da brinquedoteca. Tem, como função, transmitir alegria, 

aconchego e segurança no desenvolvimento das atividades nas 

brinquedotecas hospitalares (SILVA; MATOS, 2009; SAKAMOTO; 

BOMTEMPO, 2010). 

Segundo 91,7% dos pais/adultos acompanhantes, as atividades 

praticadas na brinquedoteca contribuíram de alguma forma na 

recuperação da criança/paciente, enquanto para a minoria, 8,3%, as 

atividades contribuíram parcialmente. A brinquedoteca objetiva propiciar 

uma reunião entre os aspectos lúdico, psicológico e pedagógico, e, 

atualmente, interage com os espaços hospitalares para atender aos 

objetivos de intervenção nos processos de adoecimento e de recuperação 

da saúde (SAKAMOTO, 2010). 

Viegas (2008) enfatiza que o paciente que está desamparado de 

estímulos alegres, ao interagir com jogos e brinquedos, terá apoio para 

uma recuperação ativa, amenizando sua dor e sofrimento. 

Confirmando essa tese, 97,2% dos respondentes apontaram que as 

atividades desenvolvidas na brinquedoteca amenizam os efeitos negativos 

da hospitalização, já 2,8% responderam que isso acontece apenas 

parcialmente. A brinquedoteca no ambiente hospitalar pode permitir, por 

meio das atividades desenvolvidas, uma aproximação entre os pacientes 

e familiares, propiciando-lhes uma forma diferenciada de conviver com a 

doença e promovendo a humanização (SOUZA; MARTINS, 2013). 

 Os profissionais da saúde foram também interrogados a respeito 

das mudanças no estado de humor das crianças após interagirem com a 

brinquedoteca. 
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Mudanças observadas Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

A criança fica mais alegre 5 33,3 

A criança fica mais à vontade com o 

ambiente hospitalar 

4 26,7 

A criança fica mais disposta 3 20 

A criança aceita melhor o 

tratamento 

3 20 

Não aparenta mudança no estado 

de humor 

0 0 

Houve um declínio no estado de 

humor 

0 0 

Total 15 100 

 

Quadro 3 – Estado de humor da criança após interagir com a brinquedoteca 

 

Destaca-se, no quadro 3, que a criança, após frequentar a 

brinquedoteca, fica mais alegre (33,3%), além de ficar mais à vontade 

com o ambiente hospitalar (26,7%), mostrando-se mais disposta para 

enfrentar os procedimentos enfrentados com a hospitalização (20%); e, 

por fim, auxilia-a a aceitar melhor o tratamento (20%). De acordo com o 

estudo realizado por Souza et al. (2015), o brincar, dentro do ambiente 

hospitalar, favorece a diminuição do estresse, além de trazer alívio e 

tranquilidade à criança, ocasionando o relaxamento e a diminuição da 

tensão, o que resulta na melhora do humor e emocional. 

Na sequência, procurou-se verificar o envolvimento dos pais/adultos 

acompanhantes no brincar da criança na brinquedoteca. 
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Envolvimento Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Participa com a criança 27 75 

Somente observa a criança 7    19,4 

Não faz diferença 2   5,6 

Total 36     100 

 

Quadro 4 - Envolvimento dos pais/adultos no brincar das crianças na brinquedoteca 

 

Destaca-se, que 75% preferem participar com as crianças nas 

atividades desenvolvidas na brinquedoteca. Em 19,4% dos casos, somente 

observam as crianças brincarem e, para 5,6%, não faz diferença envolver-

se no brincar da criança. A presença dos pais e seu envolvimento nas 

atividades realizadas na brinquedoteca constituem fatores de grande 

relevância para auxiliar a criança em seu processo de adaptação 

hospitalar. Contudo, pode-se afirmar que não é exclusivamente a presença 

dos pais ou responsáveis que promove conforto emocional à criança 

internada; entretanto, a sua ausência, quando ocorrer, ocasionará 

elemento de angústia (QUINTANA et al. 2007). 

Em seguida, perguntou-se aos pais/adultos acompanhantes sua 

preferência pelo tipo de atividade que a criança desenvolve no período de 

internação. 
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Quadro 5 - Preferência dos pais/adultos acompanhantes 

 

Preferência Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Na brinquedoteca, desenvolvendo 

atividades lúdicas e recreativas 

 

32 

 

88,9 

No leito, desenvolvendo atividades 

oferecidas pelo hospital 

 

4 

 

11,1 

No leito, desenvolvendo atividades de 

casa 
0 0 

No leito, sem programação de 

atividades 
0 0 

Hospital não é local de crianças 

brincarem 
0 0 

Total 36 100 

 

Para 88,9% dos pais/adultos acompanhantes, é importante que as 

crianças participem das atividades desenvolvidas na brinquedoteca, 

enquanto para 11,1%, permanecer no leito desenvolvendo atividades 

lúdicas oferecidas pelo hospital é a melhor opção, por motivos de 

segurança, pois reduz-se o risco de o paciente adquirir outras patologias. 

Assim, é importante salientar a importância que os pais/adultos 

acompanhantes dão para as atividades executadas nesse espaço, 

comprovando-se a necessidade de se desenvolver atividades lúdicas e 

recreativas com os pacientes. Para Morais e Paula (2010), não se deve 

desvincular o lúdico do ambiente hospitalar, uma vez que essas atividades 

lúdicas e recreativas contribuem, de forma positiva, no tratamento da 

criança, reduzindo o impacto causado pela nova rotina, a fim de que possa 

sentir-se segura, amparada, protegida e amada. 

Para 100% dos pais/acompanhantes e para a grande maioria dos 

profissionais do hospital (85,7%), as crianças, ao retornarem da 

brinquedoteca, apresentaram uma aparente melhora no seu estado 
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emocional e clínico, ponderando que esse ambiente se constitui em um 

espaço significativo para a criança hospitalizada. Porém, para a minoria 

dos profissionais (14,3%), o fator determinante para a melhora da criança 

é a reação que ela tem com a quimioterapia. Entretanto, a brinquedoteca 

é um espaço voltado ao lúdico, que traz sensações de prazer, de emoção, 

de imaginação, trazendo diversos auxílios à autoestima de cada pessoa, 

independentemente da idade (SANTOS, 2008). Ainda, é um espaço onde 

as crianças e adolescentes aprendem a compartilhar brinquedos, histórias, 

emoções, alegrias e tristezas sobre a condição de hospitalização 

(SILVÉRIO; RUBIO, 2012). 

 

Conclusão 

 

A brinquedoteca, na visão tanto dos pais/adultos acompanhantes 

quanto dos profissionais da saúde, é um espaço lúdico e terapêutico, que 

contribui para melhorar o estado patológico da criança. Esta, ao entrar em 

contato com a brinquedoteca, tem benefícios notáveis em seu estado de 

humor e na amenização dos impactos causados pelo processo da 

hospitalização. Evidentemente, não se pode prescindir de um tratamento 

adequado realizado or médicos e enfermeiros. No entanto, o brinquedista 

e/ou recreador ao somar práticas lúdicas ao tratamento médico, vêm 

contribuir para a humanização e para o bem-estar da criança. 

Nesse sentido, constitui-se um importante espaço para os 

recreadores da Educação Física, os quais, além de proporcionar a interação 

da criança com os brinquedos, podem promover práticas lúdicas, de 

acordo com as patologias que ali encontrarem, visto que são os mais 

habilitados para atuar com a ludicidade nessa área. 

Considerando-se que o hospital pesquisado oferece tratamento 

oncológico, o qual leva a criança a permanecer sob tratamento por médio 
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ou longo prazo, sugere-se que este estudo seja replicado, a fim de ampliar 

o conhecimento sobre a importância das brinquedotecas hospitalares e os 

benefícios que elas trazem às crianças que estejam internadas para 

tratamento. 
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Resumo 

 

 Em esportes coletivos é comum a utilização de scouting para 

detectar variações do jogo e seus aspectos subjetivos, buscando 

compreender as estratégias e comportamento dos jogadores. Atualmente 

o Quadribol é um importante esporte coletivo recreativo. Entretanto, 

poucas informações são encontradas, especialmente para análise tática. 

Foi realizado o levantamento das ações técnicas - táticas do Quadribol com 

o objetivo de analisar o melhor tipo de treinamento a ser aplicado a seus 

jogadores e praticantes. O método utilizado foi o scouting e análise 
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estatística, de uma partida amistosa de 42 minutos, quando se avaliou as 

posições Artilheiro, Pomo e Apanhador. Totalizou-se 151 ações do 

Artilheiro, 23 do Apanhador e 11 do Pomo durante o jogo. Também foi 

verificado que ações de esforço e pausa, com diferentes intensidades, 

ocorreram durante todo o jogo. Houve superioridade às ações de esforço 

em 76,16% nos Artilheiros, 72,73% para o Pomo e 86,96% ao Apanhador 

e pausas de 23,84%, 27,27% e 13,04%, respectivamente. Os dados 

obtidos foram comparados com a modalidade handebol que permitiu 

considerar o Quadribol um esporte intermitente e recomenda-se fazer 

parte da preparação física de seus praticantes treinamentos intermitentes 

e diferenciados para cada posição. 

 

Palavras-chave 

 

Quadribol. Análise Tática. Relação esforço-pausa. 

 

Introdução/Conceituação  

 

É possível adaptar a mídia à realidade, promover igualdade de 

gênero, saúde, integração entre times e proporcionar lazer com um único 

esporte. Tudo isto é alcançado no Quadribol que se caracteriza como 

esporte coletivo, de contato, composto por dois times adversários com 

sete jogadores mistos, em cada um. O esporte mescla elementos do rúgbi, 

queimada, basquete, handebol e tag football. O fato dos jogadores 

levarem vassouras entre as pernas como se voassem durante todo jogo e 

as regras dinâmicas tornam o Quadribol um jogo realmente empolgante 

para quem o assiste ou participa. 

Tendo em mãos uma bola de vôlei, denominada “goles”, 

um Artilheiro fica responsável por marcar o gol (10 pontos). Ele atravessa 
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o campo correndo, passando-a para outros dois artilheiros de seu time ou 

arremessando-a nos aros do time adversário, enquanto o Goleiro do outro 

time procura impedir que a bola ultrapasse os aros e ocorra o gol. 

Enquanto isto, dois Batedores utilizam bolas de queimada, os “balaços”, 

para interromper o fluxo de jogo, knocking out queimando outros 

jogadores. O jogador atingido permanece fora do jogo até retornar à sua 

área e tocar um dos aros de seu time. Além disso, cada time possui um 

Apanhador responsável por correr e capturar o “pomo de ouro”, nome este 

dado a uma bola presa a um jogador, o snitch runner ou Pomo, não 

pertencente a nenhum dos times, destaca-se pelo uso da cor amarela que 

corre e dribla o apanhador evitando a captura. Tudo isto porque a captura 

do pomo de ouro equivale a 30 pontos e determina o final da partida que 

pode ser prorrogada em caso de empate no placar (ABRQ, 2018). 

Semelhantes ao futebol, principal esporte do Brasil, existem jogadas 

proibidas, denominadas faltas. Dependendo da severidade da falta, 

diversas punições estão prescritas no manual de regras. 

Considerando a agilidade, velocidade e diversidade de movimentos 

que ocorrem em uma partida de Quadribol, é proposta sua verificação por 

meio da aplicação do scouting, considerando o registro e análise das ações 

técnicas - táticas para melhor compreensão do jogo e também a análise 

do esforço e pausa durante o mesmo. 

 

Objetivos e/ou problema de pesquisa 

 

Utilizar a aplicação do scouting para identificar as ações técnico-

táticas nas posições de Artilheiro, Apanhador e Pomo e avaliar a 

necessidade de treinamento específico a cada posição. Como objetivo 

secundário verificar se o Quadribol pertence à categoria de esporte 

intermitente, isto é, ocorrência de esforço-pausa,  para melhor prescrição 

de treinamento. 
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Metodologia 

 

Análise notacional do vídeo em DVD do amistoso de Quadribol 

realizado em Março de 2019, ocorrido na Praça da Paz, Parque Ibirapuera, 

cidade de São Paulo, Brasil. Participaram do jogo os times: Minerva, cidade 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Dragas da Tormenta, cidade de Campos 

do Jordão, estado de São Paulo. 

Para a atual pesquisa foram selecionadas as seguintes posições para 

aplicação do scouting: Artilheiro do time Dragas da Tormenta, o Pomo 

(snitch runner) e um Apanhador do time Minerva. Para as posições de 

Artilheiro e Apanhador houve uma substituição durante a partida. 

Por ser um esporte recente, fez-se o levantamento das ações 

técnicas e táticas empregadas seguindo-se a análise da sequência de 

movimentação e pausas através de estatística exploratória, pois, afirma 

Vendite (2005), as estatísticas são fundamentais para o avanço do 

esporte. 

Finalmente, por meio de analogia com modalidade esportiva 

consagrada e com base na literatura procede-se ao estudo da 

intermitência no jogo do Quadribol. 

 

Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados  

 

O mundo totalmente conectado, estranhamente, tem deixado o ser 

humano só e as atividades de exercício físico, esporte e lazer, contribuem 

também para a área emocional especialmente em indivíduos jovens, de 

terceira idade e portadores de necessidades especiais. Sorensen (1994) 

refere à necessidade de um melhor controle nas investigações destas 

atividades. 
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Com esta abordagem, o Quadribol, considerado um esporte, pode 

ser desenvolvido e aplicado em escolas e atividades de lazer. Em sua 

dissertação, Costa (2006), aponta que a Educação Física poderia 

desenvolver projetos, apoiados no interesse de crianças e jovens pelas 

mídias virtuais para atingir seus propósitos educacionais.   

Uma forma de melhorar a investigação deste esporte é a aplicação 

de ferramentas validadas, como o scouting, já que cabe ao preparador 

físico criar condições ao atleta para que este possa atingir o rendimento e 

preservar a saúde (GOMES, 1999).  

O termo scouting significa observar para conseguir informação, olhar 

ao redor, tradução aceita para o termo em inglês, presente no dicionário 

The Merriam-Webster. 

O scouting que segundo Garganta (1996), é a arte de detectar 

variações do jogo e seus aspectos subjetivos, buscando sempre identificar 

o fator desencadeador das atitudes dos jogadores e das equipes. Afirma 

existir diferentes fases no processo de análise de jogo, como a observação 

dos acontecimentos, a coleta e a interpretação de dados. Tais fases 

possibilitam a avaliação das equipes e das ações na competição para poder 

organizar o treino e as estratégias de trabalho; estabelecer estratégias 

adequadas aos adversários e regular os processos de ensino, 

aprendizagem e treinamento (GARGANTA, 1997; GARGANTA, 1998).  

Para Cousy; Power Jr, (1985) o scouting como observação 

qualificada que estuda um futuro adversário, serve para aprender as 

estratégias e comportamento dos jogadores, bem como suas fraquezas 

individual e coletivamente. 

Para Drubscky (2003), o scouting é similar a um mapa técnico tático 

dos jogos. 

A função do scouting vai além de quantificar as ações de uma 

equipe/atleta, ela pode ser utilizada como observação e análise com a 

finalidade de relatar informações técnicas sobre um adversário, 
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fornecendo ao treinador uma planificação de execução de estratégias de 

jogo para determinada situação (SILVA, 2006). Além da preparação 

técnica, tática e física, as equipes precisam cuidar de aspectos não 

imaginados no passado, como a estatística esportiva (TANI, 2001). 

No Quadribol ocorrem alterações de intensidade de esforço e pausas, 

o que torna possível correlaciona-lo com o handebol, pois durante uma 

partida de handebol, as alterações de intensidade são visíveis, bem como 

diversas pausas e momentos de recuperação parcial ou total, tanto nas 

fases de esforço quanto repouso (MAIS; GALVÃO; RIBEIRO, 1989). 

Em um jogador de handebol, verifica-se que a duração dos períodos 

de esforço e de pausa é similar às do exercício intermitente em que os 

estímulos são obtidos por séries de repetições e períodos de descanso 

constituídos por atividade leve ou moderada (ELENO; BARELA; KOKUBUN, 

2002). A demanda energética apresenta-se diferente para cada posição e 

uma mesma posição pode apresentar diferente demanda de um jogo para 

outro, também influenciada pela movimentação em quadra, pelo estilo e 

estratégia do jogador (ELENO, BARELA, KOKUBUN, 2002). 

O handebol é uma modalidade esportiva conhecida, coletiva e de 

contato, caracterizada por trabalho intermitente e o treinamento 

intermitente precisa ocorrer na preparação física dos jogadores, para 

adaptações e melhor preparo dos atletas frente ao esforço físico do jogo 

(EDER; HARALAMBIE, 1986; SANTOS, 1989). Pode ser aplicado o 

treinamento do tipo Situações Simplificadas de Jogo (DESCHAPELLES, 

2001). 

Para o Quadribol, o estado da arte apresentado é aplicável, por sua 

similaridade com a modalidade do handebol. 
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Apresentação dos principais resultados 

 

O amistoso considerado apresentou 42 minutos de duração, sem 

intervalo e com as ações técnicas táticas listadas. Para cada posição 

avaliada no scouting, elaborou-se uma tabela contendo: na primeira 

coluna a numeração sequencial, na segunda a quantidade de repetições 

da ação analisada, na terceira o percentual em relação ao total de ações e 

na quarta a descrição da ação. Para a posição de Artilheiro houve 151 

ações durante os 42 min os de jogo, elencadas na Tabela 1.  

 

 

TABELA 1 – AÇÕES DA POSIÇÃO DE ARTILHEIRO NO QUADRIBOL 

ARTILHEIROS 

id 
NÚMERO DE 

ATIVIDADES 
% ATIVIDADES 

1 1 0,66% Largada para pegar a goles 

2 1 0,66% Interceptação e pegada da goles 

3 1 0,66% Interceptação sem pegada da goles 

4 2 1,32% Troca de jogador 

5 4 2,65% Sofrer  falta 

6 4 2,65% Pausa de jogo pós falta 

7 4 2,65% Reinicio de jogo  pós falta 

8 6 3,97% Pausa de jogo (geral) 

9 6 3,97% Reinicio de jogo (geral) 

10 8 5,30% Ser queimado 

11 13 8,61% Realinhamento de equipe 

12 13 8,61% Fazer gol 

13 13 8,61% Pausa de jogo pós gol 

14 13 8,61% Reinicio de jogo pós-gol 

15 16 10,60% Repasse da goles  

16 19 12,58% Recebimento da goles 

17 27 17,88% Movimentação em campo 

Total 151 100,00%   

FONTE: O AUTOR (2019) 
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Para a posição de Apanhador houve a realização de 23 atividades 

durante os 42 minutos de jogo. As ações estão contempladas na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – AÇÕES DA POSIÇÃO DE APANHADOR NO QUADRIBOL 

APANHADOR 

id 
NÚMERO DE 

ATIVIDADES 
% ATIVIDADES 

1 1 4,35% Entrada em campo 

2 1 4,35% Captura de pomo 

3 1 4,35% Troca de jogador 

4 1 4,35% Pausa validação da captura 

5 2 8,70% Queda 

6 2 8,70% Pausa de jogo pós queda 

7 2 8,70% Reinicio de jogo pós queda 

8 5 21,74% Ser queimado 

9 8 34,78% Movimentação em campo 

Total 23 100,00%   

FONTE: O AUTOR (2019) 

 

A Tabela 3 apresenta as atividades para a posição de Pomo somando 

11 atividades durante os 20 minutos de jogo (entrada do jogador ocorre 

durante a partida): 

 

TABELA 3 – AÇÕES DA POSIÇÃO DE POMO NO QUADRIBOL 

POMO 

id 
NÚMERO DE 

ATIVIDADES 
% ATIVIDADES 

1 1 9,09% Entrada em campo 

2 1 9,09% Queda 

3 1 9,09% Pausa de jogo pós queda 

4 1 9,09% Reinicio de jogo pós queda 

5 1 9,09% Ser capturado 

6 1 9,09% Pausa de jogo pós captura 

7 1 9,09% Validação da captura 

8 2 18,18% Movimentação em campo 
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9 2 18,18% Dribles 

Total 11 100,00%   

FONTE: O AUTOR (2019) 

 

Segundo o levantamento realizado, observou-se que “ser Queimado” 

ocorreu 13 vezes, representando uma queimada a cada 3 minutos de jogo. 

Assim, o reforço no treinamento de esquivar-se da bola (dribles) para as 

posições que sofrem queimadas é fundamental. Para a posição de 

batedores, não avaliada neste scouting, recomenda-se o reforço no treino 

de condução e arremesso de bola (realizar scouting).  

A quantidade de faltas, 4, na posição de Artilheiro, implica uma falta 

a cada 10 minutos de jogo. Neste caso, convém reforçar o treinamento de 

ataque, bem como o de arremesso à distância. Como houve 35 ações de 

recebimento e de repasse da goles, para o artilheiro é recomendável 

treinamento de passe e recebimento de bola, bem como treinamento de 

arremesso a gol, já que ações deste tipo ocorreram 13 vezes.  

Quanto à “Movimentação em campo”, representada pelo 

deslocamento dos jogadores, em campo, observou-se 75 ocorrências. 

Artilheiros, Pomo e Apanhadores são as posições mais exigidas durante o 

jogo o que permite intensificar o treinamento de resistência e de corrida.  

Aos Batedores e Goleiros, pode-se recomendar treinamento 

moderado, mas será necessária realização de scouting para estas 

posições, antes da definição de treinamento. 

Na Figura 1 constam ações técnico-táticas para as três posições 

analisadas que totalizam 143 ações técnico-táticas que requerem esforço 

físico e 42 pausas diversas no total de 185 atividades durante o jogo de 

42 minutos.  
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FIGURA 1 – SCOUTING DO QUADRIBOL 

 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 

A Figura 2 apresenta a relação esforço-pausa das posições 

selecionadas. Assim, para a posição de Artilheiro ocorrem 76,16% de 

ações-esforços e 23,84% de pausas, o Pomo realiza 72,73% de ações-

esforços com 27,27% de pausas, enquanto o Apanhador 86,96% de 

ações-esforços e 13,04% de pausas. Ao considerar a duração de 42 

minutos de jogo, independentemente das três posições tem-se que o 

esforço totaliza 77,30% e as pausas 22,7% visualizado também na Figura 

2. 

 

FIGURA 1 – RELAÇÃO ESFORÇO PAUSA POR POSIÇÃO NO QUADRIBOL 
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FONTE: O AUTOR (2019) 

 

A Tabela 4 apresenta a relação entre esforço-pausa para cada 

posição analisada. Nela observa-se que para o Artilheiro a relação foi de 

3,19 mais esforços do que pausas; para o Pomo foi de 2,67 mais esforços 

do que pausas e para o Apanhador foi de 6,67 mais esforços do que 

pausas. Também se pode visualizar que em relação ao número de ações 

técnico-táticas e pausas, o maior esforço ocorre para a função de 

Apanhador, seguido da posição de Artilheiro e por último a do Pomo. 

 

 
 

TABELA 4 – SÍNTESE DA RELAÇÃO ESFORÇO PAUSA NO QUADRIBOL 

RELAÇÃO ENTRE ESFORÇO/PAUSA 

ARTILHEIRO POMO APANHADOR 

3,19 2,67 6,67 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 
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Conclusão/Considerações Finais 

 

A partir da metodologia aplicada e análise estatística dos dados, 

pôde-se comprovar que o scouting é uma ferramenta útil para avaliar as 

ações técnicas-táticas e também para estabelecer treinamentos no 

Quadribol. Devido à diversidade de ações no jogo e frente aos resultados 

obtidos, evidencia-se que treinamentos específicos por posição em campo 

são os mais indicados. 

O Quadribol caracteriza-se como esporte onde ocorrem ações de 

esforço-pausa e que as ações táticas de esforço são superiores às pausas. 

Por sua similaridade à modalidade handebol, a utilização de exercícios 

intermitentes no treinamento será benéfica. 

Por ser um esporte recente, sem muito conteúdo na literatura, 

acredita-se que a realização de maior número de scouting das posições 

em campo, em diferentes jogos, times e locais contribuirá para melhor 

definição do treinamento, bem como na especificação de exercícios mais 

apropriados a cada posição em campo. 
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Resumo 

 

Analisamos a vivência e a percepção de escolares do primeiro ano 

do ensino fundamental sobre atividades de aventura. Para tanto, foram 

analisados os relatórios de aulas e um questionário estruturado pelo 

método de foto-elicitação junto a 50 alunos(as) do Colégio de Aplicação 

Pedagógica. O material foi analisado à luz da teoria do fluxo, de Mihaly 

Csikszentmihalyi. Segundo os resultados, a Escalada é a atividade com 

mais coerência para produzir fluxo, o tipo de estado mental 

correspondente de total imersão na atividade. Skate é tido como o mais 

difícil de executar e, também, o mais relacionado ao lazer doméstico. 

Parkour é uma ginástica de aventura vista como agradável pelas crianças. 

Concluímos que há desigualdade entre a percepção dos alunos sobre a 

atividade e sua capacidade em facilitar a experiência de fluxo, sendo 

necessário ajustar o ensino para proporcionar aulas que proporcionem 

fluxo. 
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Palavras-chave 

 

Atividades de lazer. Esportes de aventura. Psicologia do lazer. 

 

Introdução 

 

O ensino de esportes visando ampliar o universo cultural das pessoas 

é um dos propósitos da Escola de aventuras. Tal projeto envolve a iniciação 

a 5 modalidades de aventura: parkour, escalada, slackline, orientação e 

skate. Essas atividades são realizadas atualmente (2019), com crianças 

dos 2° e 3° anos do Colégio de aplicação pedagógica da UEM. 

Metodologicamente, a Escola de Aventuras trabalha com 7 semanas 

por modalidade ao ano e, ao estar presente na grade curricular, se articula 

de forma multidisciplinar a matemática, linguagem e ciência. Ao mesmo 

tempo que eles se divertem eles aprendem resolvendo problemas, criando 

estratégias para aplicar o aprendizado em sala de aula. Outro diferencial 

são as “microaventuras”, brincadeiras e jogos produzidos para a iniciação 

à aventura (FERNANDES, SILVA e PIMENTEL, 2017). 

Uma lacuna no presente projeto era a percepção fenomenológica a 

respeito da qualidade das aulas. Sabemos que práticas desafiadoras e 

experiências de sucesso estão ligadas à continuidade da prática esportiva 

no lazer infantil. No convívio com os pais, estes dizem que as crianças 

demonstram euforia quando é o dia da aula do projeto. Por outro lado, é 

nossa preocupação que a aquisição de habilidades para a prática recreativa 

do esporte de aventura seja revertida em maior tempo de lazer. Por isso, 

nos questionamos a respeito das percepções dos alunos sobre as aulas e 

as modalidades, bem como quais eram as características dessas crianças 

nas aulas. 
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Como nosso interesse, portanto, era ensinar o esporte de aventura 

para ampliar o universo cultural das crianças em seu tempo livre, 

buscamos identificar o que significa cada modalidade para os aprendizes. 

Em seguida, verificamos quais características de fluxo são manifestas no 

ensino das modalidades. Assim, o presente trabalho teve por objetivo, 

encontrar características de fluxo em crianças das séries iniciais do ensino 

fundamental que participam da Escola de Aventuras. O fluxo é um estado 

psicológico associado ao sentir-se pleno. 

A nosso ver, essa investigação se justifica tanto pela importância de 

trazer as contribuições da Psicologia do lazer para compreender as 

experiências na iniciação esportiva à aventura, como pela possibilidade em 

encontrar padrões nas aulas mais favoráveis ao fluxo.  

 

Aspectos metodológicos 

 

Participaram 50 escolares (6-8 anos), de ambos os sexos, 

participantes do projeto de extensão Escola de Aventuras. As crianças 

responderam a um questionário na forma de “Álbum de figurinhas”, 

inspirado no modelo de pesquisa com Foto-elicitação. Foram apresentadas 

frases como “Em casa eu pratico...” a ser completada com uma imagem 

de uma das modalidades ofertadas no projeto Escola de Aventuras.  

Complementarmente ao material da foto-elicitação, foi realizada a 

análise de relatórios preenchidos nas aulas de aventura, compreendendo 

as datas de 14 de março de 2019 até 06 de junho de 2019. Também, para 

controle e comparação, foram utilizados relatórios de 2018, 

compreendendo os meses de julho até dezembro. No total, foram 

analisados 205 relatórios à luz das categorias analíticas da Teoria do Fluxo. 
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Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados 

 

Para análise dos resultados, buscamos subsídios na Teoria do Fluxo, 

criada pelo professor Mihaly Csikszentmihalyi. Sua teoria se baseia na 

existência de um estado conhecido como Flow (fluxo). É o estado mental 

que nos dá a impressão de não estarmos mais na nossa realidade 

mundana e que é tido como ideal. A metáfora do “fluxo” foi utilizada por 

muitas pessoas para descrever a sensação de ação sem esforço 

experimentada em momentos que se destacam como os melhores de suas 

vidas (CSIKSZENTMIHALYI, 1999).  

O fluxo tende a ocorrer quando as habilidades de uma pessoa estão 

em equilíbrio com os desafios propostos a ela. Também deve haver uma 

clareza de metas e objetivos precisos. Outra característica das atividades 

de fluxo é que elas oferecem um feedback imediato; elas deixam claro o 

seu desempenho. Quando as metas estão claras, o feedback conciliável e 

os desafios e habilidades estão em equilíbrio, a atividade recebe total 

investimento da atenção. 

 

Não há espaço na consciência para pensamentos que 

distraiam, para sentimentos incoerentes. A autoconsciência 

desaparece, no entanto, a pessoa se sente mais forte do que 

de costume. O senso do tempo é distorcido: as horas 

parecem passar como minutos (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, 

p. 38). 

  

O autor, com uso de ferramentas de pesquisa, chegou a estabelecer 

o lugar do fluxo (Flow) entre outras sensações no lazer: apatia, 

preocupação, ansiedade, exaltação, fluxo, controle, relaxamento, tédio. Se 

os desafios oferecidos são altos demais, a pessoa fica frustrada, 

preocupada e em seguida ansiosa. Se os desafios em relação às 

habilidades são baixos, a pessoa se sente apática. Porém, quando altos 
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desafios são correspondidos por altas habilidades, a probabilidade de que 

o fluxo ocorra no indivíduo é maior. A área intitulada como “controle”, é 

um estado positivo de experiência, na qual a pessoa se sente feliz e 

satisfeita, mas ela pende a perder a concentração, o envolvimento e um 

sentimento de importância daquilo que está fazendo, e para ela voltar ao 

fluxo basta que os desafios propostos sejam maiores.  

Portanto, conforme a Flow Theory, criada pelo professor Mihaly 

Csikszentmihalyi, Flow é o máximo do estado de espírito que uma pessoa 

se encontra quando se está fazendo o que gosta, relacionando-se com 

características importantes para que ele seja atingido, sendo os mais 

importantes: equilíbrio entre desafio/habilidade; concentração total no 

que está fazendo; feedback imediato; motivação intrínseca; manter um 

foco total no que se faz. Fluxo (Flow) é a “experiência ótima” quando 

realizamos algo prazeroso e desafiador e fenomenologicamente sequer 

percebemos o tempo passar (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). 

 

Principais resultados 

 

Os dados abaixo, ilustram a distribuição de experiências destacadas 

pelas crianças participantes do projeto, conforme o entendimento delas de 

aventura praticada no lazer dela:  

 

 

Modalidade Masculino Feminino TOTAL 

Parkour 5/50% 1/8,33% 6/27,27% 

Escalada 4/40% 9/75% 13/59,09% 

Skate 0/0% 2/16,66% 2/9,09% 
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Slackline 1/10% 0/0% 1/4,54% 

Orientação 0/0% 0/0% 0/0% 

Total 10/100% 12/100% 22/100% 

Quadro 1: Atividade de aventura destacada pela criança no lazer 

 

Os dados foram divididos por gênero, entre meninos (masculino) e 

meninas (feminino). Conforme podemos ver no Quadro 1, há uma 

predileção dos meninos pelo parkour enquanto as meninas reportam 

praticar mais a escalada em seu tempo livre. Foi atingido como resultado 

através do “Álbum de figurinhas”, que a atividade de aventura preferida 

dos alunos é a escalada que também é a atividade menos praticada pelos 

alunos em ambiente doméstico. E a modalidade considerada mais difícil 

para eles é o skate, que está entre as mais preferidas e a mais praticada 

por eles em suas casas. 

Após leitura dos relatórios, foi encontrada 01 Unidades de Registro 

(UR) observando características de Flow que se apresentaram em alunos 

do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM. Esse resultado será discutido 

posteriormente, mas já consideramos que é um resultado baixo e, 

portanto, ou o relatório não está cumprindo boa descrição da 

aprendizagem esportiva ou durante o processo de educação para/pelo 

lazer não existe muita frequência de fluxo. 

A UR de Flow descreveu uma aluna do 2º ano na aula 01 de escalada: 

CONTEXTO CARACTERÍSTICAS ATIVIDADE 

Aula no declive 

(“morrinho”) entre a cerca 

e a parede de escalada, 

no colégio. O dia 

02/05/2019, estava com a 

Equilíbrio Desafio-

Habilidade. 

Fusão entre ação e 

atenção. 

A aluna estava realizando a 

atividade referente à modalidade, 

na qual consistia em escalar 

diversos ambientes, e foi nessa 

atividade que desenvolveu sua 
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temperatura de 26°. 

Havia três professoras 

ministrando a aula para 

cinco crianças do 2° ano 

do CAP. 

Metas claras. 

Controle absoluto das 

ações. 

sociabilidade, tal qual atingiu seu 

estado de Flow, não sendo possível 

alcançá-lo na parte conceitual 

(matemática), pois não era de seu 

domínio. 

Quadro 2: descrição da experiência de fluxo na aula. 

 

Podemos comparar a experiência de fluxo com a de controle, 

recorrendo a dois exemplos relatados: 

 

• Aluno H., 3°A, na modalidade skate, aula 05. O aluno se destacou 

do grupo na devida aula e apresentava estar tranquilo com a 

microaventura, bem prestativo, e sem dificuldades com a 

modalidade. Além de atencioso, se divertiu na aula. 

• A aluna M. J. do 2°B em várias aulas manifestou um alto grau de 

habilidade nas modalidades feitas até o dia 06/06/19 (parkour e 

orientação, respectivamente), sendo que ela poderia facilmente 

estar no estado de Flow. No entanto, o nível de desafio proposta a 

ela era baixa, estando assim em um estado de controle. 

 

Em comparação com os alunos citados que estão no estado 

“Controle”, o aluno H. estava na modalidade skate, que é identificada 

(Quadro1) como a atividade de aventura mais difícil e a atividade mais 

praticada em casa pelos alunos. Analisando a aluna M. J., as modalidades 

citadas na qual a mesma apresenta características encontradas no estado 

“Controle”, é a orientação, a segunda atividade de aventura que as 

crianças mais sabem fazer, além de ser a terceira atividade considerada 

mais difícil. E a aluna adquiriu habilidades do parkour, que é a terceira 

atividade preferida dos alunos.  
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Discussão 

 

Algo que monitoramos no projeto é se há desigualdade de gênero. 

Os estudos sugerem que há diferença entre meninos e meninas nesse 

período etário, embora as atividades lúdicas não sejam necessariamente 

vinculadas aos estereótipos recorrentes aos gêneros. (LEITE, FEIJÓ e 

CHIÉS, 2016). Portanto, ao tratarmos do sexo masculino e feminino não 

desconsideramos a questão de gênero, que é uma construção social. 

Conforme vimos (Quadro 1) na escolha do que fazer no tempo livre, há 

um componente de gênero, pois probabilisticamente meninos transpõem 

obstáculos e meninas escalam. Importa aqui destacar que a vivência de 

atividades de desafio na infância é significativa para que, na idade adulta, 

mulheres procurem voluntariamente a prática de esportes de aventura 

como lazer (CARDOSO, MARINHO e PIMENTEL, 2013). 

Na Escola de Aventuras as crianças se relacionam com o ambiente 

por meio das modalidades ensinadas (parkour, escalada, slackline, skate 

e orientação) e elas desenvolvem ainda um aprendizado de conteúdos da 

Matemática de uma forma lúdica e sempre havendo na brincadeira uma 

problematização. Para que a criança se encontre nesse estado de Flow, há 

os fatores necessários, e a criança que estava nele apresentava no 

momento uma habilidade na modalidade em que estava e, mediante isso, 

lhe apresentamos desafios. Muitos dos alunos estão em um estado dito 

como controle. Apresentam habilidades características de iniciantes na 

modalidade em que estão. Outrossim, os desafios propostos a eles não 

são altos, fazendo assim com que o estado Flow não seja atingido. 

Para a criança estar em um denominado “Controle”, é um estado 

considerado positivo se em comparação com os demais estados que há 

(como por exemplo a ansiedade e preocupação que são negativos), “onde 

o indivíduo se sente feliz, forte e satisfeito. Mas a pessoa tende a perder 

a concentração, o envolvimento e um sentimento da importância do que 
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está sendo feito” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 39). Muitos dos relatórios 

analisados, traziam em sua maioria, alunos que se encontravam nesse 

estado. 

Outro aspecto sugerido pelos resultados é que pode haver fluxo em 

determinada modalidade e em outra não. Afora as afinidades, o que não 

está no escopo do estudo, determinadas experiências podem suscitar mais 

fluxo que outras? A esse respeito, Vieira et al (2011) encontraram o fluxo 

em 4,54% do tempo de prática dos praticantes de escalada e 13,33% de 

skate Downhill.  

Nesses atletas recreativas o fluxo é fruto da ação em momentos que 

se destacam como os melhores de suas vidas, atingem o auge. Os autores 

identificaram que a motivação mais presente em ambas as modalidades 

foi a motivação intrínseca, tanto para atingir objetivos como para 

experiências estimulantes e para conhecer (experiência autotélica 

demonstrando forte motivação intrínseca). Não houve diferença 

significativa entre as motivações dos praticantes de escalada e de skate 

Downhill. 

Pensando nessa discussão para a Escola de Aventuras, é 

fundamental garantir para a longevidade do hábito esportivo que as 

crianças encontrem a motivação intrínseca para continuar a atividade em 

seu tempo livre. Embora o resultado de fluxo nas aulas tenha sido irrisório, 

não afastado o limite de subnotificação, entendemos que será fora das 

aulas que a criança poderá testar mais autonomamente seus limites. 

Afinal, o processo educativo pode ser motivador pela qualidade lúdica da 

aula, com microaventuras, mas ainda é um período de aprender e adquirir 

proficiência nas modalidades.  

Como os alunos são heterogêneos, o tempo maturacional entre a 

aprendizagem proximal e real é diferente para cada criança. Cabe ao 

projeto, na educação do lazer, fornecer experiências de sucesso para que 

o aprendiz ganhe autonomia e, assim, dê um significado próprio à 
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experiência. Afinal, a motivação intrínseca e o fluxo estão fortemente 

associados e é no lazer, mais que durante a aprendizagem esportiva, que 

as pessoas atingem suas experiências máximas. 

A outra exigência para que ocorra o fluxo e que foi analisada, é que 

além da motivação intrínseca o praticante deve ter um equilíbrio entre 

habilidade e desafios. O estudo identificou que houve predomínio de 

ansiedade ou relaxamento, com muita emoção durante a prática e 

sensações de moderada capacidade e dificuldade para prática. Estes 

sentimentos podem afetar o estabelecimento das metas, impedindo o 

avanço para fases de fluxo mais avançadas. Além disso, poucos 

praticantes demonstraram ter metas condizentes com suas habilidades, 

que seriam níveis altos de desafio e alto nível de motivação intrínseca 

(VIEIRA et al, 2011). 

Já Carvalho (2016), afirma ter encontrado altos níveis de fluxo em 

praticantes (nível internacional) de Highline. Essa variação do slackline se 

diferencia por ser realizada em altura superior a 5 metros. Portanto, para 

o sucesso nessa modalidade é necessário aumentar o nível de 

concentração. O autor ainda encontrou elevada motivação intrínseca nos 

praticantes de highline. Isso pressupõe que estão naquela prática mais 

pelo desejo próprio de superar limites. Frente a própria caracterização do 

highline, que exige um nível avançado de equilíbrio sobre slackline, além 

de condicionamento físico e autocontrole, Carvalho (2016), percebeu que 

os praticantes não se sentem desestimulados pelo fracasso, pois 

consideram a experiência em si como significativa. Como cada novo 

cenário de prática é singular, a possibilidade de queda é absorvida como 

parte do aprendizado. Isso situa esses praticantes como focados nas 

recompensas intrínsecas da vivência. 

Por fim, embora não relativo a esporte de aventura, nos interessou 

o estudo de Gomes et al (2012), com atletas da Seleção Brasileira de Para-

atletismo. O estudo dialoga com Csiskzentmihalyi para realçar que a 
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capacidade de alcançar o fluxo é parcialmente inata e parcialmente o 

produto do processo de aprendizagem. Logo, cabe ao profissional saber 

como proporcionar o meio adequado e ferramentas sociais para gerar este 

estado ideal. 

Ao observar resultado do nosso estudo com escolares do ensino 

fundamental, levando em consideração a idade dos avaliados (6-8 anos), 

nós podemos interpretar que é possível ensinarmos maneiras de 

possibilitar uma maior ocorrência do fluxo nas aulas de aventuras. 

Todavia, também levamos em consideração que há crianças que podem 

estar mais sujeitas em estar nesse estado de Flow, pois a parte 

“parcialmente inata” pode ser bem mais relevante em determinada 

modalidade. Assim então seria possível uma maior eventualidade desse 

estado nas atividades de aventura, avaliando quais fatores oferecem maior 

predisposição e maneiras de ensinar a alcançar esses fatores objetivando 

que os alunos passem pelo estado de fluxo durante as atividades. 

Na literatura acadêmica podemos identificar alguns estudos sobre o 

estado de fluxo nas modalidades referidas. Todavia, eles são em geral 

relativos a praticantes experientes, o que se diferencia do nosso caso, com 

crianças aprendizes. Isto significa que no processo de aprendizagem há 

carência de estudos e isso pode ser justificado porque o fluxo irá se 

manifestar mais recorrentemente em situações onde o praticante esteja 

buscando o alto nível na modalidade. 

 

Conclusões 

 

As atividades de aventura representam uma nova forma ao qual as 

crianças podem enxergar o mundo em sua volta. Por exemplo, em uma 

aula de Slackline, o que o aluno aprender em uma aula, pode-se ter 

certeza que esse conhecimento adquirido não ficará exclusivamente só 
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nessa aula e sim ela usará as habilidades adquiridas em outras atividades 

ao longo de sua semana. As atividades com brincadeiras e jogos elas se 

lembram delas e com isso temos a ideia de que agregou algo a mais em 

suas vidas.  

Representam uma fuga da realidade diária da vida delas. Não é toda 

criança que tem a oportunidade de poder escalar e praticar skate ao 

mesmo tempo, essa modalidade é interrelacionada com a Matemática vista 

de maneira lúdica nas aulas de aventura. As atividades de aventura 

representam uma forma de desenvolver as capacidades físicas e lógicas 

dos alunos. Vários alunos descobriram que possuíam habilidades em 

determinadas modalidades e tentam sempre melhorar essas habilidades.  

Essas atividades também promovem a elas uma oportunidade de 

usarem a criatividade. E, por mais que elas possuem uma aula conceitual, 

a parte lúdica, da microaventura, é um dos pontos mais importantes 

durante a aula. A microaventura proporciona que as crianças tenham um 

momento de se relacionarem umas com as outras e se relacionarem com 

respeito também com o meio ambiente. 

Assim, os desdobramentos desses achados, mesmo com os limites 

do estudo, repercutirão em questionamentos sobre o ensino de aventuras 

no contexto pesquisado. Afinal, serão necessárias mais aulas para que as 

crianças alcancem o fluxo? Ou o limite estaria na metodologia que não é 

orientada para permitir esse tipo de produção de significados de forma 

mais recorrente entre as crianças? 

 

Agradecimentos 

 

Agradecemos à Fundação Araucária e ao CNPq pelo financiamento 

deste trabalho por meio de bolsas de Iniciação Científica para o Ensino 

Médio. 



 

291 

 

Referências 

CARDOSO, F. L.; MARINHO, A.; PIMENTEL, G. G. A. Diferenças sexuais entre universitários praticantes e não 
praticantes de esportes de aventura. Revista da Educação Física, Maringá, v. 24, p. 597-608, 2013.  
CARVALHO, E. S. Análise do estudo de fluxo e da motivação em praticantes de higline. Trabalho final 
de conclusão de curso. Educação Física. UNICAMP, Limeira, 2016. 
CSIKSZENTMIHALYI, M. A descoberta do fluxo. Rio de Janeiro: Record, 1999. 
FERNANDES, A. V.; SANTOS, S.; PIMENTEL, G. G. A. Educação para e pelo lazer por meio de atividades de 
aventura. In: XX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, Goiania/GO. Anais... 2017. 
GOMES, S.S.; LEITE, G.S.; PEDRINELLI, V.; FERREIRA, R.; BRANDÃO, R. Fluxo no para-atletismo. Motricidade, 
v. 8, n. 2, p. 985-992, 2012. 
LEITE, L. G., FEIJÓ, J. P., CHIÉS, P. V. Qual o gênero do brincar? Aprendendo a ser “menino”... Aprendendo a 
ser “menina”. Motrivivência, Florianópolis, v. 28, n. 47, 2016. 
VIEIRA, L. F.; BALBIM, G. M.; PIMENTEL, G. G. A.; HASSUMI, M. Y. S. S.; GARCIA, W. F. Estado de fluxo em 
praticantes de escalada e skate downhill. Motriz, Rio Claro, v. 17 n. 4, p. 591-9, 2011. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lattes.cnpq.br/3652915478113832
http://lattes.cnpq.br/5074388036246808
http://lattes.cnpq.br/6251597952541391
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/issue/view/2393


 

292 

 

PREDOMINÂNCIA DO PERFIL SOMATOTÍPICO DE 

PRATICANTES DE FUTSAL RECREATIVO POR 

POSIÇÃO DE JOGO 

 

Guilherme Bertola dos Reis 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, 

Paraná, Brasil  
guilherme.bertola.reis@gmail.com 

 
Bárbara Dissenha 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, 

Paraná, Brasil  
bdissenha@icloud.com 

 
Giovanni Geraldo da Silva 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, 
Paraná, Brasil  

giovanni_bbc@hotmail.com 
 

Isabele Cristina Lima Silva 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, 

Paraná, Brasil  
isabelec_lima@hotmail.com 

 
Jean Carlos Mota 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, 

Paraná, Brasil  
jean_carlosmota@hotmail.com 

 
Leonardo Lorusso Paes de Oliveira 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, 
Paraná, Brasil  

leolorusso99@outlook.com 
 

Keith Sato Urbinati 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Curitiba, 

Paraná, Brasil  
keith.msato@gmail.com 

 

   



 

293 

 

Eixo temático 

 

Lazer, esportes e saúde 

 

Classificação 

 

Pesquisa Científica 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi verificar se o perfil somatotípico definido 

pelos dados antropométricos coletados da amostra da pesquisa apresenta 

uma predominância específica para cada posição do futebol de salão em 

perspectiva recreativa. Doze praticantes fizeram parte da amostra, 

compondo grupos equivalentes (n=3) que corresponderam às posições da 

modalidade (goleiro, fixo, ala, pivô). Foi realizada a mensuração de 

estatura, peso e Índice de Massa Corporal (IMC), juntamente à avaliação 

de dobras cutâneas, circunferências e diâmetros ósseos. Essas 

informações possibilitaram a utilização de fórmulas referentes à dados da 

composição corporal dos indivíduos e posteriormente a cálculos, 

localização e definição do perfil somatotípico pelo método de Heath e 

Carter. A análise estatística para verificar existência de diferenças 

significativas foi feita com o uso dos testes ANOVA (Analysis on Variance) 

e post hoc de Bonferroni. Os resultados representaram a ausência de 

diferenças significativas referentes aos três componentes de somatotipo 

mediante a posição de jogo. Corrobora com os resultados o fato da média 

de índice ectomórfico ter se mostrado a mais elevada na amostra, como 

também ocorreu em todos os grupos respectivos às posições, com exceção 
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dos goleiros. O estudo pôde concluir que a diferenciação de somatotipo no 

desporto é essencial dentro do contexto de alto rendimento/desempenho, 

no qual esse perfil torna-se mais evidente com o treinamento, 

diferentemente da prática que tem como finalidade a recreação e o lazer. 

 

Palavras-chave 

 

endomorfia; mesomorfia; ectomorfia. 

 

Introdução/Conceituação 

 

Segundo [1] o futsal é uma modalidade esportiva caracterizada por 

alta intensidade intermitente e ações motoras rápidas, envolvendo 

frequentemente habilidades de velocidade, agilidade e potência muscular, 

em deslocamentos, saídas e paradas rápidas, saltos, chutes e corridas. A 

respeito dessas características, [2] corrobora com o estudo afirmando que 

“o somatotipo é útil em esportes nos quais a forma do corpo pode 

influenciar o desempenho resultante”, como identifica em seu trabalho, 

que trata de modalidades diferentes em relação ao formato e às demandas 

(caiaque, basquetebol e futebol). 

O somatotipo é um indicador da forma, estrutura e composição do 

corpo humano. Essa técnica se constitui em um recurso útil para a análise 

das modificações na forma e estrutura corporal em função do treinamento 

ou pela própria exigência física da atividade em questão. O somatotipo é 

expresso em uma série de três numerais dispostos sempre na mesma 

ordem, na qual o primeiro componente refere-se à endomorfia 

(adiposidade), o segundo à mesomorfia (desenvolvimento muscular) e o 

terceiro à ectomorfia (linearidade, magreza). [3]  
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Comprovando o aumento da importância dessa avaliação, [4] afirma 

que o somatotipo vem sendo utilizado na comunidade científica para 

conhecer-se o tipo físico ideal para cada modalidade esportiva, sendo 

assim, um excelente método de auxílio na orientação esportiva e 

descoberta de talentos, que por vezes pode vir a ocorrer dentro de práticas 

com perspectiva recreacional. Dessa maneira, com a possibilidade de 

utilização de um método capaz de verificar qual o estado de estrutura 

corporal de um indivíduo, justifica-se o seu uso com praticantes de 

diversas práticas que tenham diferentes finalidades, visto que: a) as 

modificações estruturais causadas pela atividade exercida estão 

extremamente atreladas à saúde de uma pessoa; b) no âmbito esportivo, 

o somatotipo pode relacionar ou desvincular uma pessoa de determinada 

modalidade devido às suas características físicas; c) caracteriza-se como 

importante a apresentação de dados para o trabalho com foco na  área do 

lazer, o qual muitas vezes realiza práticas desportivas, com o intuito de 

concluir se há necessidade de desenvolver qualidades físicas além das 

trabalhadas naturalmente em uma atividade física.  

Assim, o estudo define como seus objetivos: 1) descrever os índices 

dos componentes somatotípicos dos praticantes de futsal em caráter 

recreativo; 2) verificar a existência de diferenças desse perfil conforme a 

posição de jogo (goleiro, ala, fixo, pivô); 3) identificar, no caso de 

mudança de perfil entre posições, qual componente predomina em cada 

uma das funções. 

 

Objetivos e/ou problema de pesquisa 

 

Caracterizam-se como os objetivos desse trabalho: apresentar os 

índices de somatotipo a nível quantitativo e qualitativo do grupo de estudo 

presente na prática de futsal recreativo; investigar a existência/ausência 

de diferenças dos índices conforme a posição de jogo de cada indivíduo 
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avaliado; discriminar a predominância existente associada a uma posição, 

caso a mesma venha a ser identificada. 

 

Metodologia 

 

O grupo de estudo foi composto por 12 praticantes da modalidade 

de futsal, do Núcleo de Esporte de Lazer Jardim Fátima, em São José dos 

Pinhais, sendo todos do sexo masculino e presentes na faixa etária de 9 a 

13 anos, com tempo de prática entre um a dois anos. Esse grupo foi 

separado em subgrupos equivalentes (n=3), cada um correspondente a 

uma respectiva posição (goleiro, fixo, ala e pivô). 

Para realização da coleta de dados foram mensuradas inicialmente 

estatura, com o uso de um estadiômetro Wood – WCS; peso, com o auxílio 

de uma balança digital G-Life Slim; e Índice de Massa Corporal (IMC), 

através da fórmula peso (em Kg) / estatura² (em m). Posteriormente, 

foram avaliadas as dobras cutâneas tricipital, bicipital, subescapular, 

suprailíaca, coxa e perna com adipômetro/plicômetro científico tradicional 

TYF540 CESCORF, ocorrendo três aferições de cada dobra coletada; 

circunferências de braço contraído e perna com uma fita métrica CARCI; e 

diâmetros ósseos de punho, úmero e fêmur utilizando um paquímetro WCS 

15 cm Acrílico.  

A partir dos valores coletados, houve a utilização de fórmulas pré-

estabelecidas com critérios de designação para cada sujeito, como estágio 

de maturação, que forneceram dados referentes à composição corporal 

dos indivíduos (densidade corporal, porcentagem de gordura, massa gorda 

e magra, massa óssea, massa residual, massa muscular). Por meio do 

método de Heath e Carter foram calculados os índices de ectomorfia, 

mesomorfia e endomorfia, além da classificação somatotípica de cada 

sujeito com uso da somatocarta. 
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Apresentação sintética do referencial teórico utilizado para a 

análise dos dados 

 

Em relação à análise descritiva, foram obtidas a média e desvio 

padrão por grupo e em análise geral. Para a estatística inferencial, o 

software de análises estatísticas SPSS (versão 25) foi utilizado para 

realizar os testes ANOVA (Analysis on Variance) e post hoc de Bonferroni 

(p<0,05), para verificar a existência ou ausência da diferença dos 

componentes somatotípicos entre as posições de jogo, sendo 

especificamente correspondentes ao número de grupos do estudo e o 

número de indivíduos presentes. [5] 

 

Apresentação dos principais resultados 

 

Os dados obtidos por meio dos testes estatísticos demonstraram 

entre os goleiros a predominância dos perfis de endomorfia e mesomorfia, 

com médias de 4,06 e 4,08, respectivamente. Entre os outros grupos, 

houve um maior índice para ectomorfia, dado que reflete os resultados 

sobre a análise geral da mostra, onde o índice ectomórfico obteve a maior 

média (3,96). 

 

Figura 1 – Tabela com Média e Desvio Padrão dos índices somatotípicos nos grupos do 

estudo e em análise geral 

Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia 

Grupo Média DP Grupo Média DP Grupo Média DP 

Goleiro 4,06 2,31 Goleiro 4,08 1,69 Goleiro 2,39 2,38 

Fixo 2,70 0,70 Fixo 1,85 0,78 Fixo 3,89 1,64 
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Ala 1,96 0,62 Ala 1,43 1,08 Ala 5,64 1,57 

Pivô 2,91 0,74 Pivô 2,46 0,37 Pivô 3,92 1,05 

Geral 2,91 1,36 Geral 2,45 1,41 Geral 3,96 1,90 

Fonte: O Autor (2019) 

 

A distribuição de classificação do perfil somatotípico por sujeitos de 

pesquisa corroborou com a estatística descritiva que apresenta o 

componente ectomórfico como preponderante na amostra do estudo. 

 

Figura 2 – Gráfico de descrição da divisão dos resultados da amostra em relação ao 

somatotipo 

 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Para complementar a representação do resultado da indiferença de 

perfil somatotípico mediante a posição de jogo, os testes ANOVA, 

apontando o índice de significância como 0,05 ou 5%, igualmente aos post 

hoc de Bonferroni, apresentam os resultados: 
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Figura 3 – Valores do teste ANOVA para endomorfia quanto à posição de jogo 

 

Endomorfia 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
Z Significância 

Entre 

Grupos 
6,805 3 2,268 1,345 0,327 

Nos Grupos 13,488 8 1,686   

Total 20,292 11    

Fonte: O Autor (2019) 

 

Figura 4 – Valores do teste ANOVA para mesomorfia quanto à posição de jogo 

Mesomorfia 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
Z Significância 

Entre 

Grupos 
12,182 3 4,061 3,406 0,074 

Nos Grupos 9,537 8 1,192   

Total 21,719 11    

Fonte: O Autor (2019) 

 

Figura 5 – Valores do teste ANOVA para ectomorfia quanto à posição de jogo 

Ectomorfia 
Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
Z Significância 

Entre 

Grupos 
15,876 3 5,292 1,773 0,230 

Nos 

Grupos 
23,879 8 2,985   

Total 39,755 11    

Fonte: O Autor (2019) 
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A hipótese que deu razão à realização do estudo seria que, com base 

em [2], a análise dos dados coletados demonstrasse a variação de um 

perfil predominante somatotípico para cada posição específica de jogo. Tal 

probabilidade foi colocada em questão pelas diferentes formas de jogar 

por posição, ações e capacidades físicas envolvidas [3]. O trabalho 

apresentou discrepâncias em relação a diversos outros que trataram da 

análise somatotípica e concluiu que a análise de equipes de nível mais 

baixo, fora do contexto do alto rendimento, não demonstra um perfil 

padrão de somatotipo por posição ou para a modalidade, como ocorreu 

em [2], que comparou atletas de elite com equipes de nível inferior. Dentre 

os outros trabalhos que trabalharam com atletas de elite, [1] apresentou 

a classificação somatotipológica mesomorfo-endomorfo para o futsal 

feminino, [6] definiu o perfil de mesomorfo para fisiculturistas, como [7] 

também obteve como maior média em relação aos ultramaratonistas, [8] 

para jogadores de polo aquático de categoria júnior e sênior, como 

modalidades que exigem elevados níveis de força e demais capacidades 

relacionadas ao sistema muscular, mesma característica das lutas, dentre 

elas o jiu-jitsu [9], o judô, o karate e o taekwondo [10].  Diferentemente 

dos trabalhos que apresentam um componente somatotípico 

substancialmente predominante para uma modalidade, [4] e [11] 

trataram do voleibol com as especificidades de cada trabalho, analisando 

diferentes categorias e posições, porém encontrando em todos os seus 

resultados a importância da ectomorfia e sua linearidade. Dessa forma, 

com a hipótese inicial sendo possível apenas para os atletas de elite, os 

quais não são o grupo de estudo do trabalho, para a amostra-alvo se aceita 

a hipótese nula, descartando para esse público a diferença de somatotipo 

pela sua posição em jogo. 
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Conclusão/Considerações Finais 

 

Com a realização da avaliação do perfil somatotípico dos atletas de 

futsal, o objetivo do estudo baseou-se em verificar as diferenças entre as 

posições de jogo (goleiro, fixo, ala e pivô), que não existem a um nível 

significativo pelo caráter recreativo da prática exercida pelo grupo de 

pesquisa, de modo a não deixar os praticantes sofrerem intensas 

modificações estruturais em seus corpos como ocorre sob o treinamento 

que são dirigidos a atletas de alto nível. Com os dados obtidos, é possível 

observar a predominância da ectomorfia, com exceção aos goleiros. A 

predominância somatotípica por função em jogo apresentada não 

correspondeu às pretensões do estudo, por não apresentar especificidade 

da função/posição ou da própria modalidade sobre o tipo corporal. 
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Resumo 

 

O lazer da família é um tema importante, pois é uma das barreiras 

ou impulsionadores do que as crianças fazem no tempo livre. A partir de 

um grupo de crianças que participam de um programa de educação para 

o lazer (por meio de atividades de aventura), indagamos como esse 

aprendizado interage com o cotidiano familiar. Neste sentido, o objetivo 

do estudo foi verificar o lazer das famílias e analisar o impacto do 

programa na realidade e desejo delas quanto ao usufruto do tempo livre. 

Os resultados situam que os pais são cientes da importância de fazer 

atividades com os filhos e buscam estratégias. Todavia, à luz da teoria do 

apego e da teoria bioecológica, identificamos limites em relação ao suporte 

que as famílias dão no tocante à vivência das atividades de aventura. 

 

Palavras-chave 

 

Atividades de lazer – Família – Educação para o lazer. 

 

Introdução 

 

Atividades de aventura, sejam elas fruídas na natureza ou no meio 

urbano, são opções de lazer para diferentes públicos, embora barreiras 

relativas a geração, gênero e classe social sejam tão expressas, que 

chegam a se constituir em representações sociais (PIMENTEL e SAITO, 

2010). Frente a isso, entendemos que a educação para o lazer é uma das 

frentes de garantia do lazer como direito social, uma vez que a mera oferta 

de práticas pode não ser suficiente, mesmo se constituídas como políticas 

públicas. Em uma visão sistêmica, é importante observar as resistências 
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nos microssistemas, como a família, que podem ser fatores impeditivos ao 

usufruto do lazer. 

Crawford e Godbey (1987) ao tratar das múltiplas influências entre 

lazer e família, consideram haver barreiras intrapessoais, interpessoais e 

estruturais que podem afetar a forma como o lazer ocorre em nível 

familiar. Portanto, nos parece importante aprofundar a análise dessa 

temática, considerando a compreensão como o aprendizado, pela criança, 

de atividades de aventura se insere nos hábitos de lazer da família. 

No presente estudo, buscamos aprofundar a compreensão sobre o 

lazer da família e se ela é receptiva ao que os filhos aprendem na educação 

para o lazer. Neste caso, a referência de trabalho é o projeto Escola de 

Aventuras, em Maringá-PR, que visa a educação do lazer por meio de 

atividades de aventura. Embora a participação das crianças seja efetiva, 

não se sabe o quanto a família contribuiu para que elas vivenciem essas 

atividades em seu tempo livre. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória a respeito das 

percepções dos familiares sobre o lazer. Para tanto, convidamos os pais a 

preencherem um questionário on-line composto por 8 seções com 

perguntas objetivas, de múltipla escolha e dissertativas. Foram feitas 

questões em relação a dados socioeconômicos, configuração da família, 

lazer praticado pelos membros adultos antes e após os filhos, atividades 

de lazer que gostariam de realizar, barreiras para o lazer e autonomia das 

crianças sob as escolhas das atividades. 

Foram feitos convites às 74 famílias das crianças atendidas pelo 

projeto (2º ano e uma turma de 3º ano do ensino fundamental), do Colégio 

de Aplicação Pedagógica em Maringá-PR. As famílias do grupo controle não 
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participaram, sendo este um limite do trabalho. Obtivemos o retorno de 

25 pais ou responsáveis, abrangendo 26 crianças. 

Os questionários foram checados a fim de eliminar respostas 

inválidas (questionários abertos no sistema, mas não respondidos). Os 

dados foram tabulados diretamente pelo programa “google docs” e estão 

descritos em termos percentuais. Não ocorreu análise da associação 

estatística entre as respostas. O anonimato dos respondentes foi 

preservado. 

 

Apresentação do referencial teórico 

 

A Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

(BROFENBRENNER, 1996, 2011) passa pela compreensão da relação entre 

dois elementos, o organismo biopsicológico (no caso, o indivíduo que neste 

estudo se personificará na criança participante do projeto), e, as 

propriedades variáveis do ambiente (no caso, todas as informações 

ambientais que poderão fomentar ou não a prática de atividades de 

aventura, a saber, o próprio projeto, professores, pais, escola, políticas 

educacionais brasileiras, etc). A citação apresentada a seguir, define com 

precisão o conceito teórico:   

 

O estudo científico de uma acomodação progressiva e mútua, 

ao longo do curso de vida, entre um ativo e crescente, 

organismo biopsicológico altamente complexo, caracterizado 

por um distinto e relacionado complexo de capacidades, 

dinâmicas evoluindo em pensamento, sentimento e ação e as 

propriedades variáveis dos ambientes imediatos nas quais a 

pessoa em desenvolvimento vive, como este processo é 

afetado pelas relações entre estes ambientes, e pelos 

contextos maiores nos quais os ambientes estão embutidos 

(KREBS, 2010). 
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O meio ambiente ecológico no qual a criança está inserida, consiste 

em organizações de estruturas concêntricas, cada uma contida na 

seguinte. Portanto, a Teoria Bioecológica do desenvolvimento humano se 

assemelha a uma engrenagem, em que há uma interdependência entre 

pessoa e ambiente, e, as características individuais, somadas aos 

processos proximais, juntamente com os contextos e a relação da 

estrutura temporal, culminam neste processo de interdependência em 

uma perspectiva ampliada (VIEIRA, 1999). 

Tomando como exemplo a criança participante do projeto de Escola 

de Aventuras, a contextualização seria a seguinte: As características 

individuais da criança (sua personalidade, habilidades, aptidões), são 

muito influenciadas pelos processos proximais vivenciados na escola na 

relação professor x aluno, aluno x aluno, aluno x acadêmico de educação 

física. Em casa, os processos proximais são dados mediante a relação 

entre pais x criança, mãe x criança, criança e irmãos, talvez até mesmo 

com crianças e vizinhos (no caso de crianças que moram em casas, ou 

apartamentos, etc). Em relação aos contextos, o próprio sistema 

educacional em que a criança está inserida (escola em tempo integral ou 

não, disponibilidade para a prática de exercícios físicos em aulas de 

educação física ou projetos) pode facilitar ou não a vivência com os 

esportes de aventura. E por fim, em uma perspectiva temporal, até mesmo 

as mudanças normativas (a obrigação da criança em idade escolar 

frequentar a escola) podem influenciar os processos de vivências. 

Após esta contextualização teórica acerca do entendimento da teoria 

e suas relações com o fenômeno estudado, na sequência serão 

aprofundadas mais algumas reflexões.  

A teoria sinaliza que as ações, acontecimentos, tarefas ou outras 

atividades nas quais as pessoas são participantes por um determinado 

tempo e num determinado contexto, desde que sejam sistemáticas e 

frequentes por determinado tempo, são chamadas de processos proximais 
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(BROFENBRENNER, 1996). Portanto, o projeto de Escola de Aventuras, 

que tem suas atividades desenvolvidas pelo período mínimo de 1 ano pode 

ser considerado um processo proximal. Ademais, ainda de acordo com a 

teoria, no caso destes processos gerarem marcas na história de vida da 

pessoa (perspectiva de cronossistema), este processo proximal pode se 

tornar ainda mais significativo. Basta realizar uma reflexão sobre um caso 

hipotético, uma criança que certo dia viu um grande skatista realizar uma 

performance marcante, comprará um skate e treinará durante toda a sua 

infância e adolescência, sistematicamente, até o dia em que talvez se 

tornará um grande skatista profissional. Talvez, em uma pesquisa 

longitudinal, as entrevistas com adolescentes que passaram pelo projeto 

em anos anteriores, possam revelar a importância de determinados 

processos proximais para o resto da vida do praticante. 

Outros dois aspectos importantes e que devem ser discutidos em 

relação a pessoa, são as disposições da criança e as demandas. Aquelas 

crianças que possuem disposições gerativas (são curiosas, com iniciativa 

e responsáveis) possivelmente terão um perfil de atuação mais desejado 

do que aquelas com disposições disruptivas (mais distraídas, apáticas e 

inseguras). Será que as relações com os pais, em suas casas, são 

catalizadoras destas relações, ou é um perfil de personalidade das 

crianças?  

Uma possibilidade que responda a questão acima, pode ser 

endereçada à teoria do apego, desenvolvida pelo psiquiatra e psicanalista 

John Bowlby, que dá condições de explicar a influência familiar na criança. 

A teoria propõe explicar como se dá o desenvolvimento sócio-afetivo-

emocional do ser humano, a partir das perspectivas da biologia 

evolucionária, etologia e psicanálise, e observações sistemáticas das 

relações primárias da díade mãe-filho(a). Diferentemente dos animais, 

segundo Silva (2012), “o ser humano dispõe apenas de elementos 

comportamentais que se apresentam mais como sinais ou alertas de uma 
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necessidade eminente, do que como uma ação independente na busca da 

solução de um problema”, dependendo de outro ser humano para 

sobreviver. Para estes sistemas de sinais ou alertas, Bowlby denominou 

de “Comportamento de Apego”. 

O comportamento de apego, sendo um mecanismo inato, objetiva 

aproximar o bebê de sua mãe, esta, sendo um agente protetor, no sentido 

mais amplo do mesmo (SILVA, 2012). Com o passar do tempo, a relação 

mãe-bebê se torna um vínculo afetivo e a mãe passa a representar a figura 

de apego inicial da criança. Conforme a qualidade dos primeiros contatos 

e relações de cuidados do bebê com sua mãe ou cuidador, configura-se o 

Modelo Interno de Funcionamento – modelo representacional de si 

mesmo, dos outros e do mundo que o cerca, de várias maneiras. Dessa 

forma, o sistema de comportamento de apego, permanecendo ativo 

durante toda a vida do indivíduo, mantém o Modelo Interno de 

Funcionamento estável, porém não imutável. 

Mais tarde, Ainsworth et al. (1978), na Uganda, investigou as 

relações primárias de mães e seus filhos, por meio de um método 

experimental, identificando estratégias diferentes de comportamento de 

apego das crianças em relação às suas figuras de apego. A partir desta 

metodologia, foi possível fazer as seguintes classificações: estilo de apego 

“seguro” e “inseguro”, sendo que, este último, subdividido em “ansioso” e 

“evitante”. Main e Hesse (1990) apontam ainda um quarto estilo de apego, 

o qual foi chamado de “desorganizado” (SILVA, 2012). 

O apego “seguro” se dá quando a mãe ou cuidador(a) se torna uma 

base segura, proporcionando à criança uma segurança. 

Consequentemente, ela explora ambientes sem temer a ausência de seu 

apoio seguro ou proteção. O apego “inseguro” do subtipo ansioso, é 

observado quando a mãe ou cuidador(a), de forma inconsistente, ora 

corresponde às demandas da criança e ora não o faz; tal atitude gera uma 

insegurança à criança em relação à proteção, caso ela necessite de amparo 
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em situações adversas. No subtipo “evitante”, observa-se na relação mãe 

ou cuidador(a)-criança, um distanciamento – mediante necessidade de 

proteção, a mãe ou cuidador(a) não está presente. O estilo de apego 

“desorganizado”, é constatado quando mãe ou cuidador(a) é a fonte de 

hostilidade, ameaçando integridade física e emocional da criança.  

Os padrões de interação primários se associam à estabilidade do 

apego, tanto na adolescência como na vida adulta. Aspectos psicológicos, 

como a autoconfiança, autoestima, níveis de ansiedade, entre outros, são 

variáveis que impactam diretamente em aspectos comportamentais como 

a motivação. (SILVA, 2012). 

 

Resultados 

 

Os resultados foram tabulados automaticamente pelo programa e 

expressos estatisticamente de forma descritiva. O primeiro conjunto de 

dados caracteriza a amostra do estudo, a fim de verificar se atende à 

normalidade estatística de algum segmento populacional específico ou 

uma distribuição mais abrangente. 

Em relação a renda das famílias, 12% recebem até 1 salário mínimo, 

36% recebem de 2 a 3 salários mínimos, 16% recebem de 4 a 5 salários 

mínimos e 36% recebem mais de 5 salários mínimos. Referente a situação 

da casa que as famílias moram, 48% moram em casa própria, 44% moram 

em casa alugada e 8% moram em casa cedida. Quanto ao tipo de casa 

que as famílias moram, 76% moram em casa, 20% residem em 

apartamento e 4% residem em sobrado. No que diz respeito a localização, 

92% residem em zona urbana e 8% em condomínio residencial. Sobre o 

meio de transporte, 80% realizam as suas atividades com carro/moto 

próprio, 16% realizam as suas atividades utilizando-se de transporte 

público, 12% realizam as suas atividades a pé, 8% realizam as suas 
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atividades com carros/motos de terceiros, 4% realizam as suas atividades 

utilizando-se de transporte coletivo, 4% realizam as suas atividades 

utilizando-se de bicicleta.  

Dados recentes do Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística 

(IBGE) mostram que o Brasil tem rendimento médio mensal (2017-2018) 

de R$ 5.088,70 por família. Referente à situação da casa (2004-2014), 

74,8% das famílias moram em casa própria, 17,9% moram em casa 

alugada, 7,1% moram em casa cedida e 0,3 outra. No que diz respeito à 

localização (2015), a maior parte da população brasileira (84,72%) vive 

em áreas urbanas e 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais.  

Ao realizar um comparativo dos resultados desse estudo com os 

dados do IBGE, notamos que o rendimento médio mensal das famílias 

desse estudo é inferior, o que se reflete no fato da significativa diferença 

de pessoas com casa própria de nossa amostra em comparação a dados 

nacionais. Em uma análise sistêmica, consideramos, portanto, que essas 

famílias estão inseridas em limitações socioeconômicas, embora as 

famílias de nosso estudo não sejam propriamente “carentes”. Portanto, 

em nossa inferência, do ponto de vista do “affordance”, ou seja, o 

desenvolvimento motor, o lar pode estar despossuído de recursos 

materiais que proporcionem certas vivências de lazer, seja ir ao cinema 

ou possuir um skate. 

As dificuldades citadas para realizar a prática de atividades de lazer 

manifestam-se pelos contratempos relacionados ao peso, questões 

financeiras, falta de tempo livre, falta de equipamentos e materiais, e 

acessibilidade. 
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Gráfico 1: Barreiras ao lazer familiar segundo os responsáveis 

 

Em relação a se criança vivencia o lazer sem a presença dos 

responsáveis, as respostas positivas (33,3%) são mais comuns que a 

liberação da tutela, quando a criança pratica lazer sem a presença dos pais 

e familiares (66,7%).  A frequência mais regular é aliada a alguma 

atividade, como o Clube de Desbravadores para meninos e Clube de 

aventureiras para meninas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todavia a 

atividade fora da supervisão familiar mais lembrada é estar na casa do(a)s 

amigos(a)s, com 28,6 % das respostas. 

Quando questionamos se a criança possuía liberdade para escolher 

as próprias atividades de lazer, a maior parte das respostas (82,6%) foi 

positiva a esse respeito. Os familiares que responderam não justificam que 

a criança “pode opinar, decidir não”, pois “Geralmente decidimos juntos”. 

Também a questão do cronosistema é acionada para explicar que a idade 

é imprópria para decisões dessa envergadura: “Ela é muito nova, não pode 

sair sozinha e ainda não conseguimos comprar uma bicicleta, mas é o 

próximo passo”. 

Os dados coletados pelo questionário reforçam a existência de 

barreiras para o lazer no âmbito da família. Considerando as barreiras de 

preferência (intrapessoal), relações (interpessoal) e condições materiais 

(estrutura) propostas por Crawford e Godbey (1987), buscamos uma 
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compreensão mais sistêmica dessas dimensões. Frente aos dados do 

estudo acerca das vivências realizadas pelas crianças em relação à 

percepção dos pais sobre a referida prática, realizamos algumas 

inferências a partir da teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

(BROFENBRENNER, 2001). Pela característica exploratória do estudo, nos 

limitamos a apresentar alguns insights mostrando a relação da abordagem 

teórica com o fenômeno pesquisado. 

Assim, ao observamos os dados era estimado que pais com apego 

seguro não hesitariam em fornecer aventura no lazer dos filhos. Para situar 

as respostas dos familiares à expectativa do lazer em família, agregamos 

dados dos resultados e fornecemos um quadro que sintetiza as tendências 

parentais no tempo livre. Conforme podemos identificar, a prática de 

atividades de aventura não está entre os desejos mais recorrentes: 

 

 

Atividades Frequência 

Caminhada 68% 

Acampamento/pescaria 60% 

Bicicleta 56% 

Piquenique 44% 

Cinema 36% 

Jogos de tabuleiro 28% 

Jogar bola 24% 

Slackline 8% 

Skate 8% 

Pipa 4% 

Patins 4% 
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Quadro 1: Atividades de lazer que os familiares gostariam de vivenciar com 

o(a)s filho(a)s 

      Atividades esportivas;      Consumo cultural;       Atividades Outdoor. 

 

É importante destacar que os relatos dos familiares demonstram 

uma propensão a reconhecer que eles deveriam, tanto quanto gostariam, 

de ter lazer com as crianças em ambientes ao ar livre (outdoor). 

Experiências como pescar, fazer piquenique, acampar, realizar passeios de 

bicicleta e caminhada revelam o desejo de explorar mais a cidade em seus 

ambientes urbanizados e naturais. Entretanto, não é o que ocorre com as 

atividades de aventura.  

Em relação a elas, a família implicitamente reconhece que é 

importante a prática dentro da escola, onde tem equipamento e 

abordagem pedagógica, mas poucos vivenciam ou desejam praticá-las 

com as crianças. A atividade de empinar pipa surge como um outlier nos 

resultados. Embora seja outdoor, foi reportada com pouquíssimo interesse 

pelos familiares. Isso se deve ao fato de que se trata de uma prática 

realizada entre o familiar e a criança, apenas, e evidencia um possível 

medo do fracasso ou sentimento de incapacidade por parte dos pais.  

 Ou seja, os resultados revelam, como demonstra o Quadro 1, um 

fraco interesse por atividades esportivas (praticar slackline, andar de 

skate, jogar bola, por exemplo), interesse de intensidade mediana por 

práticas de consumo cultural (como ir ao cinema e passear no shopping) 

e, como já dito, alto grau e concordância no interesse por atividades 

outdoor (caminhada no parque, acampamentos e pescarias e passeios de 

bicicleta). 
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Considerações finais 

 

Em geral, a criança possui dois microssistemas fundamentais para 

desenvolver um apego seguro. Essa condição de reconforto motiva para 

explorações, o que deve ser considerado quando formos desenvolver 

ações de educação do lazer por meio de atividades de aventura. De fato, 

na perspectiva de um duplo processo educativo (para/pelo lazer), vale 

considerar o quanto as pessoas-chave na formação da criança (familiares, 

professores, amigos) incentivam a continuidade no lazer das práticas 

ensinadas na escola. 

Nesse sentido, o lazer em família é uma dimensão fulcral para a 

continuidade das práticas vivenciadas no microssistema escolar. Conforme 

identificamos, as experiências de sucesso na aventura encorajam as 

crianças a novos aprendizados, mas esbarram na barreira interpessoal do 

receio da família e seu sentimento de incompetência para brincar com o 

risco. Como não basta promover a educação escolar das crianças, uma 

recomendação deste estudo é o trabalho com participação dos familiares, 

para que estes também gerem competências com atividades de aventura.  

Ademais, é importante observar melhor os valores presentes na 

família, pois, em termos sistêmicos, o microssistema orienta os valores 

que norteiam as concepções de família e lazer. A esse respeito, a própria 

condição do cronossistema pode representar um limite do estudo, pois a 

idade das crianças pode ser um limitador para os resultados. Por fim, se 

faz necessário investimento nas políticas públicas frente as barreiras 

estruturais ao lazer, como a carência de equipamentos específicos para a 

vivência. 
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PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO: O ANTES E DEPOIS 

DO ESPAÇO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS 
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Eixo temático 

 

lazer, esporte e saúde 

 

Classificação 

 

pesquisa científica 

 

Introdução/Conceituação 

 

Em sua essência, as praças são constituídas para experiências de 

lazer e recreação de pessoas que vivem nas cidades. Trata-se de um bem 

público, portanto de domínio público (FERRARI, 2004).  Estudar os espaços 

de lazer das cidades nos permite compreender a articulação e organização 

da sociedade (LUCHIARI apud TSCHOKE et al, 2008). Este estudo teve 

como objetivo comparar o espaço e equipamentos da Praça do 

Expedicionário, antes e após reforma, localizada na região central do 

município de União da Vitória – PR, construída no ano de 1979. 
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 Metodologia 

 

A escolha da Praça do Expedicionário como local de análise, se deu 

pelos equipamentos diferenciados presentes neste local, bem como pela 

sua reforma, ocorrida em 2018. Para realizar a análise do espaço foi 

aplicado o Protocolo de Análise dos Espaços (2004) desenvolvido pelo 

GEPLEC11. Optou-se por realizar análise dos equipamentos voltados às 

práticas corporais e estabelecer uma comparação entre o pré e pós 

reforma da praça.  

 

Resultados 

 

Desde sua fundação a Praça do Expedicionário conta com uma pista 

de bicicross onde eram realizadas competições e, após a reforma, foi 

definido um novo traçado que, segundo o prefeito, “condicionou o local 

para receber provas dessa modalidade novamente” 

(http://uniaodavitoria.pr.gov.br); 1 quadra de vôlei de areia foi 

revitalizada sendo que esse equipamento já fazia parte do complexo da 

praça; 1 campo de futebol de grama sintética denominado mini arena por 

ser fechado com grades e possuir arquibancada que substituiu o campo de 

futebol de areia; 1 pista de skate oficial que não fazia parte do desenho 

original da praça mas que é uma modalidade esportiva que vem ganhando 

espaço nos últimos anos e que atende a demanda da população jovem; 1 

academia ao ar livre revitalizada na reforma do espaço; 1 playground, 

totalmente reformulado, saindo de cena os brinquedos tradicionais que 

deram lugar a 1 brinquedo único de plástico resistente, porém com 

diversas possibilidades de apropriação corporal pelas crianças. A 

 
11 Grupo de estudos e pesquisa em lazer, espaço e cidade, coordenado pela Professora Dra. Simone Rechia, 
docente na Universidade Federal do Paraná. 
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segurança do playground é feita por câmeras de vigilância instaladas na 

reforma e grades ao redor, pois segundo o secretário de planejamento, 

“como está localizado próximo à rua, pensamos na segurança dos 

usuários” (colmeia.am.br - set/2018).  

 

Conclusão/Considerações Finais 

 

Pode-se observar que os equipamentos presentes na praça estão 

fortemente voltados às práticas corporais esportivas, assim como, afirma 

o prefeito, “a intenção foi fortalecer aquilo que a comunidade já havia 

tornado uma cultura daquela praça que são as práticas esportivas” 

(http://uniaodavitoria.pr.gov.br). Rechia (2006) afirma que “a 

manutenção dos espaços depende do significado que a comunidade lhes 

atribui”. Conclui-se que as possibilidades de vivências foram 

potencializadas inserindo novos equipamentos e melhorando os 

existentes. Jacobs (2007) afirma que “a diversidade presente nos espaços 

é um atrativo para as pessoas”. Faz-se necessário aprofundar o estudo 

desse espaço a fim de compreender e identificar os usos, sentidos e 

significados dados a esse local pela população que usufrui da Praça do 

Expedicionário. 
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Resumo 

 

A Associação dos Profissionais em Telecomunicações e Tecnologia da 

Informação (ASTTI) se caracteriza como um clube recreativo localizado na 
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cidade de Porto Alegre. A proximidade com essa entidade aconteceu 

devido o envolvimento profissional de uma das pesquisadoras, a partir da 

qual nos provocou questionamentos acadêmicos, relacionados as questões 

culturais e de sociabilidade presentes naquele espaço. Leituras e reflexões 

nos permitiram compreender que cada clube, a sua forma, constrói uma 

rede de sociabilidade, ofertando significados aos associados. Partindo 

desse pressuposto, nesse estudo buscaremos compreender como se dá 

essa sociabilidade, como as relações e os grupos se estabelecem nesse 

meio, bem como se constitui os diferentes modos de vivenciar as 

experiências nesse contexto de lazer. Anterior à entrada no clube e para 

um melhor entendimento de entidades associativas caracterizamos os 

clubes e associações recreativos como entidades sem fins lucrativos e que 

envolvem a convergência de finalidades entre seus associados, 

direcionando nosso entendimento ao associativismo presente nessas 

relações. Em sua maioria, como apontam os estudos, os clubes se 

caracterizam como espaços privados de lazer, onde seus associados 

efetuam pagamentos mensais que custeiam as despesas, além de 

seguirem um estatuto interno com regras, deveres e direitos. Os motivos 

que resultam na formação de uma entidade com esse caráter advêm das 

mais variadas possibilidades, como aquelas vinculadas aos interesses 

esportivos, resultante da união de operários, entre outros. Instituições 

como essas estão espalhadas pelo território nacional e não passam 

despercebidas aos olhos de quem cruza por elas, seja pela imponência das 

instalações, seja pelo nome tradicionalmente conhecido na cidade em que 

se encontram. As ações de associativismo tiveram seu afloramento com a 

chegadas dos germânicos ao país, que além de perpetuar seus hábitos e 

costumes impulsionaram a sociabilidade e o lazer às suas comunidades 

facilitando seu processo de instalação no novo país. Partilhando da 

necessidade de sociabilidade, de ajuda e de divertimento, pessoas 

reuniam-se e idealizavam as associações espalhadas pelo país, com o 

intuito de estabelecer as diferentes formas de associativismo, assim como 
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na ASTTI. Essa se caracteriza com uma associação advinda de interesses 

operários, idealizada pelos antigos funcionários da Companhia 

Riograndense de Telecomunicações (CRT) e que anos após sua criação e 

consolidação passou a se chamar ASTTI, quando abriu suas portas a 

sociedade. Em se tratando de um importante espaço de sociabilidade e 

lazer para seus associados a entidade dispõem de ambientes, atividades e 

eventos que buscam proporcionar aos seus sócios esses momentos tão 

relevantes. Visto pela perspectiva de que lazer é algo central e não residual 

em nossas vidas, o que corrobora com o slogan da ASTTI, que diz: “um 

lugar para fazer amigos”. Para construir esse estudo nos apoiamos nos 

saberes etnográficos, com a realização de observações participantes, de 

entrevistas e da construção de diários de campo na busca pela 

compreensão das relações existentes nesse espaço. Até o momento, é 

possível afirmar que a ASTTI é “um lugar para fazer amigos”, conforme 

percebemos nas idas a campo pelo ambiente familiar existente na 

associação, além da relação de proximidade existente entre os sócios. 
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Resumo 

 

O cuidado paliativo é considerado uma ciência recente de cuidado 

com a saúde, tendo como objetivo promover a qualidade de vida dos 
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pacientes e seus familiares diante de diversas doenças que ameaçam a 

continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. 

Esse tipo de cuidado preza pela identificação precoce da doença, avaliação 

e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais, 

sendo baseado em princípios e não em protocolos. Ainda existem vários 

fatores que dificultam a realização da prática dos cuidados paliativos 

como: ausência de uma política nacional de cuidados paliativos, ausência 

de disciplina específica no processo de formação dos profissionais da 

saúde, escassez de serviços e programas especializados e inserção dos 

profissionais de educação física na equipe multidisciplinar. Partindo destas 

considerações, este trabalho tem como objetivo relatar e discutir sobre a 

experiência vivenciada em uma ação de extensão universitária. Trata-se 

de uma mesa-redonda, a qual promove o diálogo entre profissionais de 

educação física e fisioterapia sobre os cuidados paliativos. A ação enfatizou 

a necessidade de um olhar cuidadoso e integral frente ao processo de 

saúde e de adoecer, promovendo conhecimento diferenciado aos 

acadêmicos e profissionais em geral. Esta mesa-redonda foi uma iniciativa 

do Projeto de Extensão MoviMente, o qual está inserido no Programa de 

Extensão universitária “Lazer e Saúde, partindo do princípio de que as 

atividades recreativas e educacionais, bem como o exercício físico podem 

influenciar positivamente na qualidade de vida relacionada à saúde. A 

presente ação ocorreu em agosto de 2019 e contou com a presença de 15 

participantes, dentre eles profissionais da área da saúde e da 

administração, acadêmicos de fisioterapia, educação física e alunos da 

pós-graduação. Ao término da ação e das discussões, os participantes 

foram convidados a responder um formulário avaliativo online, o qual visou 

identificar a percepção dos participantes. Por meio das respostas foi 

possível identificar que a maior parte dos participantes não possuía 

conhecimento sobre cuidados paliativos, tendo alterada sua concepção 

previamente tida sobre o termo após a ocorrência da ação. Os 

participantes afirmaram possuir uma visão restrita sobre cuidados 
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paliativos, identificando-o como uma forma de cuidado apenas no final do 

tratamento e não da vida do paciente. Diante da percepção restrita 

percebida nas respostas dos participantes, enfatizamos a necessidade de 

promoção de mais ações similares a esta ora relatada, capazes de 

promover reflexões sobre esta temática, uma vez que se trata de um 

importante recurso que os profissionais da saúde podem utilizar. Dentre 

todas as fontes de sofrimento para os pacientes com doença crônica, perda 

de autonomia é considerada como uma das mais temidas. Neste contexto, 

acreditamos que as atividades vivenciadas no lazer, associado aos 

cuidados paliativos, podem ser considerados uma importante ferramenta 

de apoio aos pacientes, contribuindo positivamente na manutenção das 

funções físicas e de sobrevida, podendo aliviar o sofrimento e promover o 

bem-estar. Igualmente, defendemos a necessidade da existência de uma 

equipe multidisciplinar atuando neste contexto para disponibilizar apoio 

aos pacientes e suas famílias, procurando compreender profundamente o 

impacto produzido pela doença. 
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Introdução 

 

O presente relato trata de um projeto de recreação destinado ao 

grupo de atletas das categorias sub-14 e sub-15 – alojados no centro de 

treinamento e com moradia externa – de um clube de futebol profissional 

da cidade de Curitiba, realizado entre os anos de 2018 e 2019. Alguns dos 
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objetivos do projeto, que internamente era chamado de “atividades de 

integração”, era trabalhar a superação, foco nos resultados, trabalho em 

equipe, gestão e domínio do medo, estimular o raciocínio rápido na tomada 

de decisões para a superação das adversidades, favorecer o raciocínio 

tático, estimular a concentração para resolução de problemas, o 

pensamento estratégico, desenvolver a paciência e instigar a persistência, 

proporcionar o relaxamento a partir de estímulos físicos, cognitivos e 

emocionais. 

 

Descrição da vivência 

 

Os autores estiveram envolvidos com o projeto como: proponente 

do projeto; estagiário; e responsável pela supervisão de estágio via 

Instituição de Ensino Superior. No clube, os agentes envolvidos na 

execução e supervisão do projeto foram membros da diretoria e 

profissionais da psicologia. O trabalho era realizado com grupos de 6-15 

atletas divididos por categorias, em duas sessões de uma hora cada por 

semana. Os espaços utilizados foram o auditório e o campo do centro de 

treinamentos. Alguns exemplos de atividades propostas: jogos 

cooperativos variados, escalada, corrida de orientação, acampamento, 

torneio X-Box FIFA, torre copo, xadrez, pescaria, gincana, jogos de 

tabuleiro, oficina de gastronomia, trekking de regularidade, Karaokê, caça 

ao tesouro, roda de conversa e análise de filmes, construção de 

instrumentos musicais alternativos, oficina de percussão, entre outras. A 

partir dos relatórios dos estagiários e da psicóloga, foi possível perceber 

que os atletas foram muito receptivos e participativos quanto às atividades 

propostas, demonstraram interesse e comprometimento, principalmente 

quando eram desafiados, as características de liderança se destacaram em 

alguns, a integração e cooperação entre os grupos foi crescente, os 
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vínculos de amizade entre os atletas foram fortalecidos e todos 

participavam com alegria. 

 

Reflexões e considerações finais 

 

 Com a realização do projeto de recreação para atletas da categoria 

de base de um clube de futebol profissional da cidade de Curitiba, 

verificou-se que, a partir das atividades propostas, os jovens atletas 

puderam experimentar inúmeras situações e estímulos, demonstrando 

reações cognitivas, psicológicas e físicas diversas que colocavam em 

exposição suas dificuldades, limites e potencialidades ao terem que lidar, 

de forma autônoma, com as diferenças, com o outro e com a coletividade. 

Assim, destaca-se que o trabalho recreativo, ainda que em um clube de 

futebol profissional, visa a formação integral das crianças e adolescentes 

que lá realizam seus treinamentos. Além disso, esse trabalho realizado 

com os atletas de base pode proporcionar a estes jovens uma preparação 

mais completa – desenvolvendo habilidades que só o treinamento técnico 

e tático pode não dar conta (PAOLI, 2005) –, dando-lhes condições para 

alcançar a categoria profissional e enfrentar os desafios inerentes a esse 

contexto, o que, possivelmente, beneficiará o clube que decidiu fazer este 

investimento. É importante destacar que o trabalho foi desenvolvido com 

o cuidado de preservar o limite – muito tênue – entre a atmosfera da 

recreação e o ambiente das obrigações ordinárias dos atletas, como 

programas de educação não-formal. Caso contrário, a programação 

desenvolvida não conseguiria captar elementos como participação 

espontânea, gratuidade, desinteresse, próprios da recreação (SILVA, 

2007). Seria interessante que fosse dada continuidade ao trabalho 

realizado e que se pudesse desenvolver uma pesquisa, inclusive com a 

aplicação de entrevistas aos envolvidos – atletas, familiares e equipe 
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multidisciplinar – para que se pudesse identificar e compreender os 

benefícios de um projeto como o aqui apresentado. 
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Introdução/Conceituação 

 

As áreas verdes são importantes elementos para a vida nas cidades, 

pois proporcionam a qualidade ambiental e desempenham diversas 

funções que amenizam as consequências negativas da urbanização, 

servindo também de espaço para interações sociais e a prática de 

atividades físicas e de lazer que podem ser apontadas como elementos 
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essenciais para o pleno desenvolvimento do ser humano, contribuindo com 

a disseminação de hábitos saudáveis e assim possibilitando a promoção 

da saúde, melhorando a qualidade de vida da população. Dentre os fatores 

que contribuem para a prática de atividades físicas destacam-se os do 

ambiente construído, uma vez que o espaço físico onde as pessoas 

praticam atividade física, apresenta características fundamentais para a 

formação de padrões de atividade física, e, consequentemente, 

considerada importância na formação do comportamento das pessoas, 

sendo necessário a presença de espaços públicos com infraestrutura 

adequada para tornar a prática de atividade físicas mais acessíveis a todos. 

O município de Arapiraca-AL, foco deste estudo, passou por alguns 

processos de intervenções urbanas em áreas específicas nos últimos anos 

tendo como foco a criação de espaços públicos, notadamente praças e 

parques, para convivência e incentivo a práticas que promovam o bem-

estar da população. Tais intervenções aumentaram o número de áreas 

verdes na cidade, inclusive com equipamentos para a prática de atividades 

físicas. Visto isso, essa pesquisa teve o objetivo de analisar a distribuição 

da infraestrutura ofertada nas áreas verdes que possuem equipamentos 

para a prática de atividades físicas e esportivas da cidade de Arapiraca-

AL.  

 

Metodologia 

 

  Apesar da importância das áreas verdes, no geral, para a dinâmica 

urbana da cidade de Arapiraca-AL, não há, ou não são disponibilizadas, 

por parte do poder público municipal, informações sobre os aspectos 

gerais, caracterização ou quantificação desses espaços. Devido a isso, foi 

necessário realizar uma pesquisa exploratória para a identificação dessas 

áreas, através do mapa geral da cidade disponível no portal Geoarapiraca 

(Centro de Geoprocessamento de Arapiraca) e em levantamentos de 
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pesquisas recentes sobres esses espaços, Oliveira (2016) e Pereira (2018), 

além da visita in loco das áreas verdes que apontadas com infraestrutura 

para atividades físicas e esportivas para averiguar a existência e condição 

de manutenção das mesmas.  

 

Resultados 

 

  Foram mapeadas 10 áreas verdes, que possuem equipamentos para 

prática de atividades físicas, como quadras poliesportivas, estações de 

exercícios e academias da saúde, em Arapiraca-AL, sendo distribuidas em 

apenas 8 dos 38 bairros da zona urbana (Figura 1), principalmente na área 

central da cidade. Como resultado ficou evidente que há a necessidade do 

aumento do número e melhor distribuição dos espaços voltados a essa 

finalidade no perímetro urbano da cidade, além da resolução de problemas 

dos espaços já existentes, para assim promover o lazer urbano, 

melhorando a qualidade de vida da população. 

 

Figura 1: Mapa com destaque para os bairros onde estão localizadas as 

praças estudadas 
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Fonte: Geoarapiraca, 2018 (adaptado) 

 

Conclusão/Considerações Finais 

 

Nesse aspecto, é importante que o poder público cumpra seu papel 

social e político, planejando, construindo e mantendo equipamentos 

voltados a prática de atividades físicas levando em consideração as 

necessidades da população, para que assim a cidade ofereça uma 

diversidade de espaços possibilitando maior acessibilidade da população a 

prática de atividades físicas e esportivas, visto que essas práticas são 
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essenciais para o pleno desenvolvimento do ser humano e 

consequentemente influenciem para num processo de envelhecimento 

saudável. 
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Eixo temático 

 

Lazer, esportes e saúde 

 

Classificação 

 

Pesquisa Científica 

 

Introdução 

 

Vivemos em uma sociedade de consumo que valoriza o esporte e o 

lazer como bens culturais importantes a serem consumidos. Elias e 

Dunning (1992) revelam a importância do esporte na sociedade moderna 

a partir de importantes: aumento do número de atletas e espectadores; 

relação do esporte e do Estado no combate à violência; financiamento 

público; e relação mídia e tempo. Para Veblen (1899) o consumo conspícuo 

é aquele em que a sociedade consome bens materiais e culturais de forma 
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ostentatória para demonstrar um status social. Diante do exposto, surgiu 

uma ruptura no cenário do esporte brasileiro, ou seja, é primeira vez que 

a Copa do Mundo de Futebol Feminino foi transmitida em Televisão aberta 

no país. Por isso, o objetivo deste estudo é investigar os possíveis fatores 

que levaram a Copa do Mundo de Futebol Feminino a ser transmitida em 

televisão aberta no Brasil, bem como discutir esses fatores a partir de Elias 

e Dunning (1992) e Elias e Scotson (2000).  

 

Metodologia 

 

Pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico tendo como base as 

Teorias de ELIAS e SCOTSON (2000), ELIAS, Norbert e DUNNING (1992) 

e VEBLEN (1899) considerando como eixos de análise as propostas 

correlacionadas ao campo de estudo do Esporte e Lazer. 

 

Resultados 

 

Encontramos dois possíveis fatores que podem ser a causa de somente 

em 2019, os jogos da Copa de Futebol Feminino serem transmitidos na 

televisão aberta brasileira, são eles: a desigualdade de direitos entre os 

jogadores de futebol profissionais masculinos e femininos, bem como, a 

violência durante o espetáculo com o propósito de extravasamento da 

emoção. A desigualdade de direitos pode ser explicada a partir da Teoria 

de Elias e Scotson (2000) que apresenta dois grupos: os “estabelecidos”, 

aqueles que estão há mais tempo envolvidos com uma situação 

(jogadores masculinos) e que se acham com mais direitos e “ os 

outsiders”, aqueles que chegaram depois ( as jogadoras ). A Teoria de 

Elias e Dunning (1992) ressalta a importância de as pessoas irem ao 

espetáculo para extravasar suas emoções, de forma controlada, tentando 
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ser menos violento durante o jogo. Possivelmente, a violência gerada 

durante o extravasamento de emoções seja um dos fatores de ter inibido 

a participação das mulheres, por muito tempo, na torcida 

(extravasamento de emoções) e no jogo, como jogadoras profissionais.  

 

Conclusão 

 

A transmissão em TV aberta dos jogos da Copa de Futebol Feminino 

no Brasil, pela primeira vez, possivelmente está relacionada com a 

configuração do futebol ser iniciado no país primeiro pelos jogadores 

masculinos. No Brasil, as jogadoras de futebol estão amadurecendo e 

buscando os seus direitos para terem os mesmos salários, patrocínios e 

investimentos que os atletas masculinos. Quanto a violência e o 

extravasamento das emoções, observa-se que a população brasileira está 

mais madura. Hoje, em muitos estádios consegue-se levar a família toda 

para assistir e aproveitar o espetáculo buscando extravasar as emoções 

com parcimônia. 
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Classificação 

 

Relato de experiência  

 

Resumo 

 

Ao compreender o lazer como um espaço privilegiado para vivências 

lúdicas de importância para o desenvolvimento humano e para a promoção 

da saúde, permitindo manifestação individual e coletiva de situações que 

possibilitam, para além do divertimento e do descanso, o desenvolvimento 

pessoal e social, o programa de extensão universitária “Lazer e Saúde” 

parte do princípio de que as atividades recreativas e educacionais, bem 

como o exercício físico podem influenciar positivamente na qualidade de 

vida relacionada à saúde. Este programa de extensão, por sua vez, 

contempla o projeto “Saúde das Mulheres na Guarda Municipal de 

Florianópolis”. Desta forma, este trabalho tem como objetivo relatar as 

experiências deste projeto, o qual visa preparar as mulheres (funcionárias) 

da Guarda Municipal de Florianópolis para a chegada do 

climatério/menopausa, por meio do exercício físico. Além disso, o projeto 

visa, por meio de aulas expositivas, dialogadas e práticas, promover e 

estimular hábitos saudáveis, por intermédio de um estilo de vida ativo, 

tendo incluso em suas atividades o treinamento físico, no qual são 

trabalhados força, agilidade, potência, equilíbrio, resistência, velocidade e 

flexibilidade de forma global. As aulas são ministradas às segundas e 

quartas-feiras, das 12h30 às 13h35, na sede da Guarda Municipal de 

Florianópolis (SC). O projeto conta atualmente com a participação de 

aproximadamente 10 mulheres, com idade média de 32 anos. O 

planejamento é realizado visando a exploração e o aperfeiçoamento de 

todas as capacidades físicas das guardas. Tem sido perceptível a melhora 
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dessas valências no decorrer dos semestres, quando movimentos que 

antes exigia certa dificuldade de serem executados, atualmente, tornam-

se fáceis. Essa melhora no condicionamento é perceptível e comprovada 

quando são comparados os resultados do teste físico realizado no início e 

no final de cada semestre. Apesar de a maioria das guardas praticarem 

outras modalidades esportivas em horários e dias alternados com os 

treinos na sede, ou então se queixarem de cansaço e dores devido à 

extenuante e, muitas vezes, imprevisível rotina de trabalho, têm-se 

conseguido desenvolver atividades que favoreçam a todas, respeitando 

suas limitações. Os resultados obtidos nesta ação de extensão para além 

de contribuírem com política de extensão universitária promoveram e 

disseminaram conhecimentos e qualidade de vida às participantes. 

Portanto, este programa de extensão, voltado à saúde das mulheres da 

guarda municipal, vem promovendo atividades físicas prazerosas, com 

diversas vivências corporais, incentivando-as à prática de exercício físico 

e contribuindo para a melhora da qualidade de vida das mesmas. 
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