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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Para formação profissional em Educação Física o lazer será entendido como um dos fenômenos essenciais da dimensão humana, como uma área
de grande
potencial humanizador, quando compreendido nas suas dimensões de divertimento, descanso e desenvolvimento social e pessoal. Em síntese, o
lazer deve ser compreendido como necessidade humana e dimensão cultural no intuito de ressignificar a intervenção profissional de Educação
Física nesse contexto.

EMENTA*

Origem e evolução histórica do lazer e do trabalho. Educação Física, trabalho, recreação e lazer: abordagem conceitual. O lúdico na vida cotidiana
Educação para e pelo lazer.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Introdução à pauta científica do Lazer: estudos publicados pela Revista Licere no período de 1998 a 2017;
Reflexões a cerca da origem histórica das relações entre Trabalho e Lazer: o segundo como produto do primeiro ou
como necessidade humana e dimensão da cultura?
Significados e relações construídas entre o lazer e a recreação no Brasil: qual o lugar da
Educação Física?
O lúdico na vida cotidiana e possibilidades da educação para e pelo lazer.
Perspectivas para atuação profissional da Educação Física no âmbito do Lazer: entre a animação e a militância sociocultural
Possibilidades de interlocução profissional no âmbito do lazer em diferentes contextos: experiências para além de conteúdos e interesses culturais.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Conhecer a pauta científica do Lazer no Brasil, bem como, de grupos de pesquisa existentes no intuito de buscar aproximações com a literatura
específica, bem como, identificar as referências existentes e conteúdos mais publicados;
Reconhecer o Lazer como necessidade humana e dimensão da cultura, compreendendo suas relações históricas e conceituais com a dimensão do
Trabalho;
Compreender o lugar da Educação Física nos significados e relações construídas entre Lazer e Recreação no Brasil;
Identificar o duplo processo educativo do lazer como possibilidades socioculturais para reflexão do lúdico na vida cotidiana;
Apropriar-se da perspectiva de militância sociocultural e/ou uma visão ampliada da animação para atuação profissional da Educação Física no
âmbito do Lazer;
Vivenciar conteúdos socioculturais de lazer e compartilhar interesses na perspectiva de compreender diferentes sentidos e significados a serem
desenvolvidos;
Desenvolver habilidades teórico-metodológicas para atuação profissional no âmbito do lazer como professor(a) de Educação Física, a partir de
estudos, vivências e experiências compartilhadas.
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OBJETIVO GERAL

Compreender o lazer como um fenômeno essencial da dimensão humana, assim como o trabalho, principalmente quando compreendido nas suas
dimensões de divertimento, descanso, desenvolvimento social e pessoal para ressignificar a prática profissional da Educação Física nos diferentes
contextos que envolvem as práticas socioculturais de lazer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar as (inter)relações existentes e necessárias entre Educação Física, trabalho, recreação e
lazer, a partir da origem, evolução história e abordagens conceituais.
Construir e vivenciar situações de ensino-aprendizagem em que possamos identificar o duplo
processo educativo do lazer nas dimensões lúdicas da vida cotidiana.
Conhecer e sistematizar propostas de interlocução profissional no âmbito do lazer em diferentes contextos
sócio-culturais.

METODOLOGIA

Aulas expositivo-participativas a cerca dos conhecimentos selecionados para contemplar a
ementa e os objetivos apresentados;
Visita a espaços de atuação profissional da área;
Leitura e discussão de textos relacionados aos conhecimentos abordados;
Vivências diversas e prática de pesquisa didática;
Exposição de vídeos/filmes;
Relatos de experiências com professores e estudantes convidados (as);
Interlocução profissional no âmbito do lazer em diferentes contextos e sistematização das
experiências desenvolvidas para comunicação em eventos técnico-científicos.

AVALIAÇÃO

Por entender que a avaliação deve ser contínua e transcorrer em todo processo de ensino-
aprendizagem, serão utilizados os critérios de participação e freqüência nas atividades propostas,
bem como, compreensão do conteúdo sugerido e a articulação teoria-prática. Neste sentido,
utilizaremos como instrumentos de avaliação: elaborações escritas (resenhas, resumos, projetos, planos de trabalho/intervenção e/ou relatórios)
que envolvam  as etapas de planejamento, execução e avaliação de experiências de interlocução profissional, bem como, debates/discussões a
cerca das temáticas problematizadas; apresentação de seminários temáticos, com barema quantitativo para análise e pontuação das notas nas
apresentações. As pontuações estarão distribuídas assim:
1ª nota
10,0 – Avaliação escrita ou oral (a definir o formato) sobre eixos temáticos iniciais do programa;
2ª nota
10,0 – Planejamento, desenvolvimento e avaliação de projeto de interlocução no âmbito do lazer
em diferentes contextos (pontuação distribuídas nas diferentes etapas);
3ª nota
5,0 – Sistematização escrita (ensaio ou artigo) da experiência vivenciada;
5,0 – Sistematização oral da experiência em forma de seminário temático.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

10/09 - Apresentação e discussão do Plano de Ensino do componente; introdução à pauta científica do Lazer no Brasil a partir de estudos
publicados na Revista Licere no período de 1998 a 2017;
Encaminhamento:

17/09 - Conhecimento e discussão sobre as relações históricas e conceituais existentes entre lazer e trabalho; reflexões iniciais sobre o lazer como
necessidade humana e dimensão da cultura;
Encaminhamento:

24/09 -

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Página 3 de 3

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 3.ed.
São Paulo: Boitempo, 2000. 261p
? BORGES, Cecília Maria Ferreira. O professor de educação física e a construção do saber. Campinas,
SP: Papirus, 1998.
? FIGUEIREDO, Zenólia Christina Campos. Formação Profissional em Educação Física e Mundo do
Trabalho (Coletânea de Textos). Vitória: Gráfica da Faculdade Salesiana, 2005, 266 p.
? FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 19. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 79 p
? _____. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra,
1996.
? MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. Campinas: Papirus,1987.
? ______. Lazer e esporte: políticas públicas. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2001
? _______. Estudos do Lazer: uma introdução. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.
? PADILHA, Valquiria (Org.). Dialética do lazer. São Paulo: Cortez, 2006.
? TAVARES, Maria da Consolação G. Cunha F. Imagem Corporal e Qualidade de Vida. GONÇALVES,
Aguinaldo. VILARTA, Roberto. Qualidade de vida e atividade física: explorando teorias e práticas.
Barueri, SP: Manole, 2004 (pp 78-101).
? WERNECK, Christianne Luce Gomes. Lazer, trabalho e educação: relações históricas, questões
contemporâneas. Editora UFMG, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 •BRUHNS, Heloisa Turini,org; GUITIERREZ, Gustavo Luis. O corpo e o lúdico: ciclo de debates lazer e motricidade. Campinas,SP: Autores
Associados, 2000
        CABEZA, Manuel Cuenca. Ócio valioso para envelhecer bem. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2018.
 •CASTELLANI  FILHO, Lino (org). Gestão pública e política de lazer: a formação de agentes sociais. Campinas :  Autores Associados,  c2007.
 •DACOSTA, Pereira Lamartine; Muller, Ademir. Lazer e Trabalho: um único ou múltiplos olhares? Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003.
 •FREIRE, Danilo Ranyeri Alves. ROCHA JUNIOR, Coriolano Pereira. LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS NA BAHIA: INTERPRETAÇÕES DE UM MODELO.

Licere, Belo Horizonte, v.18, n.2, jun/2015.
 •IMBERNÓN, F. Formação docente profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 6ª. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
 •GOMES, Christianne Luce. Lazer, trabalho e educação: relações históricas, questões contemporâneas. 2ª Ed. rev.ampl. Belo Horizonte: Editora

UFMG, 2008.
 •_______. Lazer: necessidade humana e dimensão da cultura. Revista Brasileira de Estudos do Lazer. Belo Horizonte, v. 1, n.1, p.3-20, jan./abr.

2014.
 •______. Dicionário crítico do lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

       LECUONA, Daliana Stephanie. LEVANTAMENTO DOS GRUPOS DE PESQUISA SOBRE LAZER CADASTRADOS NA PLATAFORMA LATTES: UMA
PERSPECTIVA ATUAL SOBRE O ESTADO DA ARTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA. Licere, Belo Horizonte, v.20, n.4, dez/2017.
 •LUZ, Madel T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudos sobre Racionalidades Médicas e Atividades Corporais. 3ª Ed. São Paulo,

Hucitec, 2012.
 •MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 7ª ed. São Paulo: ATLAS, 2006.

        MENEZES, Vilde Gomes de. A REVISTA LICERE E A PAUTA CIENTÍFICA DO LAZER NO BRASIL DE 1998 A 2017: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA. Licere, Belo Horizonte, v.21, n.2, jun/2018
 •NASCIMENTO, Juarez Vieira do; FARIAS, Gelcemar Oliveira (org). Construção da identidade profissional em educação física: da formação à

intervenção. Florianópolis : Ed. da UDESC, 2012. v. 2. – (Temas em movimento).
 •NEVES, Ricardo Lira de Rezende. Política públicas para minorias étnico-raciais, mulheres e juventude: notas introdutórias sobre as áreas de

esporte e lazer. Pensar a Prática, Goiânia, v. 18, n. 4, out./dez. 2015.
 •PASQUIM, Heitor Martins. SOARES, Cássia Baldini. LAZER, SAÚDE COLETIVA E CONSUMO DE DROGAS. Licere, Belo Horizonte, v.18, n.2,

jun/2015.
 •ROCHA, Saulo Vasconcelos. Educação Física e Saúde Coletiva: um campo de produção de conhecimento e intervenção In: VIRTUOSO JUNIOR,

Jair Sindra (org.). Interfaces multidisciplinares na saúde aplicadas na formação do profissional em Educação Física. Uberaba:UFTM, 2011.
 •RECHIA, Simone et. al. O LUGAR DO LAZER NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: UM OLHAR SOBRE ALGUNS CENÁRIOS. Licere, Belo Horizonte, v.18, n.1,

mar/2015.
 •SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 8ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
 •SOUZA JÚNIOR, Marcílio. A prática pedagógica da Educação Física nos tempos e espaços sociais. Texto preparado para palestra na mesa

redonda de mesmo tema do XII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, Caxambu, 2001.
 •VERONEZ, Luiz Fernando Camargo et. al. Diretrizes Curriculares da Educação Física: Reformismo e subordinação ao mercado no processo de

formação. Rev. Bras. Cien. Esporte, Florianópolis, v.35, n.4, p. 809-823, out/dez. 2013.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado


