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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender de que maneira a temática 

Lazer perpassa e é abordada nos currículos dos cursos de graduação em Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da EEFFTO da UFMG. De natureza 

qualitativa, esta investigação se caracteriza metodologicamente como um estudo 

exploratório, que, por sua vez, é marcado pela combinação de pesquisas 

bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica deste estudo integra todos os 

capítulos desta dissertação e foi feita em torno das palavras-chave do estudo. A 

pesquisa documental foi realizada com base na análise dos projetos político 

pedagógicos dos cursos, dos programas das disciplinas e dos projetos de extensão 

obtidos por meio de solicitações. O curso de Educação Física disponibilizou 65 

programas de disciplinas, sendo 42 pelo Departamento de Esportes e 23 pelo 

Departamento de Educação Física. O Colegiado do curso de Fisioterapia enviou seu 

ementário contendo 52 disciplinas e o Colegiado de Terapia Ocupacional por sua 

vez, enviou 53 programas. Foram analisados: o título de cada disciplina, a ementa, 

os conteúdos programáticos, os objetivos e as referências, além de outras 

informações relevantes. A análise documental focalizou os termos lazer, recreação, 

lúdico(a), brincadeira(s), brinquedo(s) e jogo(s). Foram levantados 43 Projetos de 

extensão com temáticas/enfoques relacionados ao lazer. Destes, 22 foram 

apontados pelas buscas no site do Sistema de Informações de Extensão – SIEX 

Brasil e 21 pelo CENEX. Todos os documentos colhidos foram discutidos e 

analisados à luz das teorias e dos conceitos apresentados na pesquisa bibliográfica, 

por meio da construção iterativa de uma explicação. Verificou-se que a temática do 

lazer integra os currículos desses três cursos de graduação da EEFFTO, 

especialmente, a partir de duas abordagens principais. Uma delas diz respeito aos 

benefícios sociais que podem ser gerados por meio das vivências/experiências de 

lazer no cotidiano. Entre eles, estão as possibilidades de inclusão/integração social, 

socialização, exercício de cidadania, desenvolvimento pessoal, etc.; estando 

relacionada à possibilidades de experiências prazerosas, atividades lúdicas, 

utilizadas como meios e fins médicos/terapêuticos, e pela atividade com o fim em si 

mesma. A outra abordagem, com discussões mais específicas, trata do lazer como 

um objeto e campo de estudos fundamentados em questões sociais, históricas, 

políticas, educacionais, entre outras. Dessa maneira, são abordados temas sobre 

aspectos históricos do lazer, sobre a atuação profissional na área, o mercado de 

trabalho, aspectos do seu processo de formação, as políticas públicas de lazer. 

Temas como lazer e processos de inclusão social, de socialização, lazer e trabalho, 

lazer e educação, lazer e saúde, lazer e pessoas com deficiência, lazer e infância, 

lazer e pessoas idosas, são abordados nos currículos desses cursos. Portanto, 

constituem uma gama de possibilidades de estudos e intervenções interdisciplinares 

nos currículos da EEFFTO, nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Palavras-Chave: Lazer, Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Currículo, Interdisciplinaridade. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to general understanding of how the theme running through 

Leisure and is addressed in the curricula of undergraduate courses in Physical 

Education, Physiotherapy and Occupational Therapy EEFFTO UFMG. Qualitative, 

this research is characterized as a methodologically exploratory study, which, in turn, 

is marked by the combination of research literature and documents. The literature of 

this study includes all the chapters of this dissertation and was made around the 

keywords of the study. The desk research was based on analysis of the political 

teaching of the courses, programs of courses and extension projects obtained 

through requests. The physical education programs available 65 subjects, 42 by the 

Department of Sports and 23 by the Department of Physical Education. The 

Collegiate Travel Physiotherapy sent his syllabus containing 52 disciplines and the 

College of Occupational Therapy in turn, sent 53 programs. Were analyzed: the title 

of each discipline, the menu, the program content, goals and references, and other 

relevant information. Document analysis focused on the terms leisure, recreation, 

leisure, toy(s) and game(s). They raised 43 projects with thematic extension / 

approaches related to leisure. Of these, 22 were appointed by searching the site of 

the Information System Extension - SIEX Brazil and 21 for CENEX. All documents 

collected were discussed and analyzed in the light of theories and concepts 

presented in the literature, through the iterative construction of an explanation. It was 

found that the theme of leisure integrates the curricula of these three undergraduate 

courses in EEFFTO, especially from two main approaches. One concerns the social 

benefits that can be generated through the experiences and experiences of leisure in 

everyday life. These include the possibilities of inclusion / social integration, 

socialization, citizenship, personal development, etc.., Being related to the 

possibilities of pleasurable experiences of play, recreational activities, and used as a 

medical / therapeutic, and right citizenship, and the activity with the end in itself. Thus 

it is evident that emphasis is given to the aspect of activity, while living / leisure 

experience, this the courses involved. The other approach, with more specific 

discussions, dealing with leisure as an object and field of study based on social, 

historical, political, educational, among others. Thus, the following issues were on the 

historical aspects of leisure on the professional activities in the area, the labor market 

aspects of their training process, public policies for leisure. Topics such as leisure 

and processes of social inclusion, socialization, and leisure, recreation and 

education, leisure and health, leisure and disabled people, leisure and children, 

leisure and the elderly are addressed in the curricula of courses. So are a range of 

possibilities for interdisciplinary studies and interventions in the curricula of EEFFTO, 

in the areas of education, research and extension. 

Key-words: Leisure, Physical Education, Physiotherapy, Occupational Therapy, 

Curriculum, Interdisciplinary. 
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INTRODUÇÃO: O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Embora o lazer esteja presente em todos os âmbitos da vida, fazendo parte 

do cotidiano, somente há alguns anos me foi possível ter contatos com estudos 

sistematizados sobre o tema, através do curso de graduação em Educação Física 

na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Logo no início do curso ocorreu 

um envolvimento com atividades de extensão e pesquisa desenvolvidas pelo Centro 

de Estudos de Lazer e Recreação (CELAR). Dentre essas, foi significativa a 

participação, durante dois semestres, em um grupo voltado para a extensão 

universitária que realizava, além de estudos e pesquisas, vivências de lazer com 

crianças no ambiente hospitalar.1 

Em seguida, foi possível participar de outro projeto de extensão que também 

englobava atividades de lazer, porém com pessoas idosas, nas dependências da 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da 

UFMG, onde a graduação foi cursada.2 Este projeto, denominado Educação Física 

para a Terceira Idade, contava com a participação de professores(as) 

coordenadores(as) das áreas de Educação Física e também da Fisioterapia.  

A participação nessas atividades foi complementada com uma atuação como 

bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET – Educação Física e Lazer) do 

Colegiado de Graduação em Educação Física da UFMG, ligado à Secretaria de 

Ensino Superior (SESU) do Ministério da Educação (MEC). Durante três anos (2004-

2007) foi possível engajar em projetos de pesquisa que tratavam da temática do 

lazer, e que acabaram por orientar os caminhos da monografia apresentada ao final 

do curso. Este trabalho procurou analisar como o tema lazer vinha sendo abordado 

em artigos de dois periódicos e constatou, através dos textos selecionados para o 

                                                 
1
 Atualmente este projeto é denominado: Vivências Lúdicas no Hospital: Intervenção da Educação 

Física e do Turismo com crianças atendidas na Clínica de Hematologia. Neste projeto participam 
professores e acadêmicos(as) bolsistas e voluntários(as) dos cursos de Graduação em Educação 
Física e Turismo. São desenvolvidas, semanalmente, atividades lúdicas (jogos e brincadeiras, 
bricolagem, danças, esportes, capoeira e etc.) com crianças e seus acompanhantes no Ambulatório 
Borges da Costa, além das reuniões de leitura, estudo e discussão de textos relacionados às 
temáticas abordadas pelo projeto. Voltarei neste projeto mais a frente. 
2
 O projeto Educação Física para 3ª Idade é realizado diariamente nas dependências da 

EEFFTO/UFMG – nas quadras, piscinas, nos pátios, auditórios, ginásios, etc. Conta com a 
participação de estudantes de Graduação em Educação Física. Entretanto, é coordenado atualmente 
por um professor da Educação Física e tem uma professora da Graduação em Fisioterapia na sub-
coordenação. 
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estudo, o envolvimento de diversas áreas com o lazer. Essas foram algumas das 

atividades acadêmicas que evidenciam o envolvimento marcante e constante de 

profissionais e pesquisadores(as) de diferentes áreas na produção de 

conhecimentos sobre lazer, tais como a Educação Física, a Fisioterapia e a Terapia 

Ocupacional (PINHEIRO; GOMES, 2007; PINHEIRO, 2007). 

Esta formação em Educação Física foi, portanto, marcada pela possibilidade 

de aprofundar saberes teórico-práticos sobre o lazer, caracterizando assim, de certa 

forma, uma trajetória pessoal ao longo deste curso de graduação. Entretanto, sabe-

se, que a vivência curricular é sempre dinâmica, desenvolvendo-se de formas 

diferentes na vida acadêmica de cada estudante. Significa então que, a presença de 

algum conteúdo – por exemplo, o lazer – no programa de um determinado curso não 

garante o envolvimento de professores(as) e acadêmicos(as) com o mesmo; e caso 

isso venha a ocorrer, o comprometimento se dará em níveis distintos de interesse 

por parte de cada pessoa, fazendo com que as apropriações feitas sobre um mesmo 

tema sejam bem diversificadas.  

Logo após a conclusão deste curso, para dar sequência à formação 

continuada, foi cursada uma “disciplina isolada”3 no curso de Mestrado em Lazer 

denominada Lazer, currículo e formação profissional. Junto às discussões realizadas 

ao longo desta disciplina muitas ideias começaram a germinar e, com elas, a 

curiosidade em conhecer como o tema do lazer era abordado em diferentes cursos 

de graduação. Assim surgiu o interesse de investigar como a temática vem sendo 

inserida nos currículos dos três cursos de graduação da EEFFTO/UFMG: Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.   

 Desse modo, foram destacados alguns momentos importantes do caminho 

percorrido na minha formação acadêmica, mostrando um pouco do lugar de onde se 

fala, de como foi elaborado este estudo e, a partir de onde, de qual contexto, foram 

formulados os questionamentos que nortearam esta pesquisa: 

Além de estar presente no currículo da Graduação em Educação Física na 

UFMG, será que a temática do lazer também integra os currículos dos cursos de 

                                                 
3
 Após o término do período de matrículas estabelecido pelo calendário oficial da Universidade para 

os(as) alunos(as) regulares do curso, as vagas remanescentes das disciplinas ofertadas são 
disponibilizadas a todas as outras turmas e cursos da Universidade e, posteriormente, à comunidade 
em geral. Todavia, esse processo pode variar de acordo com os critérios estabelecidos pelas 
secretarias de cada curso. Na UFMG, a disciplina cursada através desse procedimento recebe o 
nome de Disciplina Eletiva (quando é cursada por um (a) estudante de outro curso da UFMG) ou 
Disciplina Isolada (quando cursada por algum(a) estudante da comunidade, sem vínculo acadêmico 
com a UFMG). 
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Fisioterapia e de Terapia Ocupacional desta universidade? Em caso afirmativo, 

como o lazer vem sendo abordado nos currículos desses três cursos de graduação? 

Quais conhecimentos sobre este tema integram as ações de ensino, de pesquisa e 

de extensão nesses cursos? Quais os sentidos são dados ao lazer neste contexto? 

Essas três áreas de conhecimento apresentam, através de seus currículos na 

EEFFTO, possibilidades de integração por meio da temática do lazer? 

Sabe-se, atualmente, que as concepções de lazer, além de serem mutáveis 

em diferentes épocas, são passíveis de mudança também em diferentes sociedades 

e grupos sociais. Para compreendê-lo é fundamental a sua contextualização na 

dinâmica sociocultural, com suas contradições, (re)produções, limites e 

(im)possibilidades. Além disso, é preciso ponderar o fato de que o lazer ainda é 

tratado, malgrado seu ganho crescente de visibilidade, de forma leviana em muitas 

instâncias, sendo considerado irrelevante, algo de menor valor (GOMES; FARIA, 

2005). 

Abordar a questão do lazer significa considerar a sua importância na vida 

humana e como ele se configura através de relações de poder presentes na 

sociedade/grupo social. No entanto, segundo Gomes e Faria (2005, p. 54), é preciso 

percebê-lo como um “fenômeno que envolve não só a alegria do lúdico, a fruição da 

fantasia, o prazer estético e a experiência criativa, mas também, a satisfação 

imediata, a utilidade prática, o lucro e a alienação”. 

Esta questão vem sendo repensada por vários(as) estudiosos(as) do lazer, 

dentre os(as) quais Gomes (2003, 2004a, 2008), Isayama, (2002, 2007), Marcellino 

(1987, 1996, 2006) e Pinto (2007), entre outros(as). Mesmo com as particularidades 

que caracterizam os pensamentos de cada um(a) desses(as) autores(as), todos 

eles(as) têm trabalhado com uma compreensão de lazer relacionada à cultura, como 

destacado por Marcellino (1987), superando assim o entendimento restrito de lazer 

como conjunto de ocupações. Conceito defendido por Dumazedier (1973)4 que foi 

muito difundido, no Brasil, nas últimas décadas do século XX. 

 Neste estudo, o lazer será entendido como uma dimensão da cultura, sendo 

caracterizado pela vivência lúdica de manifestações culturais – tais como os jogos, 

                                                 
4
 Dumazedier compreende o lazer como “um conjunto de ocupações às quais o individuo pode 

entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou 
ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, ou sua livre 
capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais” (DUMAZEDIER, 1973, p. 34). 
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as brincadeiras, as danças, os esportes, as lutas, a capoeira, a música, o teatro, 

entre tantas outras –, no tempo/espaço conquistado pelos sujeitos e grupos sociais. 

Considerando a sua natureza e inserção social na realidade, o lazer estabelece 

relações dialéticas com necessidades básicas, com os deveres e obrigações 

(sociais, morais, familiares, entre outros). Além disso, é importante destacar que o 

lazer reflete as contradições presentes em nosso contexto, podendo ser “utilizado” 

com diferentes finalidades: seja para reforçar o status quo, estereótipos e valores 

excludentes, consumistas e alienantes, ou contribuir com a constituição de uma 

nova sociedade, mais justa, mais humana e comprometida com os princípios 

democráticos (GOMES, 2004a). 

A compreensão de lazer adotada nesta pesquisa vai nessa segunda direção. 

O lazer representa um direito de cidadania e, por essa razão, precisa integrar os 

processos formativos em diferentes âmbitos e níveis, dentre os quais, o ensino 

superior. Daí a importância de buscar a qualificação dos processos de formação de 

profissionais procurando contemplar conhecimentos sobre o lazer. Dar maior 

visibilidade aos currículos que apresentam possibilidades de discutir e relacionar 

temáticas diversas com o lazer. Formando profissionais de diversas áreas, que 

poderão desenvolver propostas de intervenção críticas, criativas e comprometidas 

com a efetivação do lazer enquanto um direito social; profissionais que também se 

preocupem em problematizar e questionar a lógica social hegemônica e excludente 

que prevalece em nosso meio, por meio de uma produção/participação cultural 

efetiva dos indivíduos, levando em consideração a diversidade que marca a nossa 

realidade. 
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OBJETIVOS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender de que maneira a 

temática Lazer perpassa e é abordada nos currículos dos cursos de graduação em 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da EEFFTO da UFMG. 

Para alcançar essa meta foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Refletir sobre lazer na sociedade atual enquanto necessidade humana e 

dimensão da cultura, buscando elementos que permitam fundamentá-lo como 

objeto e campo de estudos que congrega temáticas diversas (recreação, jogo, 

brincar, brincadeira e lúdico, entre outras); 

 Compreender como as áreas de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional foram se constituindo enquanto espaços de atuação/formação 

profissional, bem como analisar o enfoque dado ao lazer através de 

disciplinas, projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão desenvolvidos na 

EEFFTO; 

 Verificar se os cursos de graduação realizados na EEFFTO apresentam, em 

seus currículos, possibilidades de integração dessas três áreas do 

conhecimento por meio do Lazer. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

De natureza qualitativa, esta investigação se caracteriza metodologicamente 

como um estudo exploratório, que, por sua vez, é marcado pela combinação de 

pesquisas bibliográfica e documental. De acordo com Minayo (2004) a metodologia 

qualitativa se debruça sobre uma realidade que não pode ser quantificada, uma vez 

que ela lida com um universo de subjetividades. Tais noções dificilmente são 

passíveis de serem representadas numericamente, ou reduzidas à 

operacionalização de variáveis. 

Gomes e Amaral (2005) declaram que, sejam quais forem os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos, toda pesquisa implica em levantar dados de variadas 

fontes. “Esse levantamento de dados, que é o primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica, geralmente é feito por meio da pesquisa bibliográfica e/ou da pesquisa 

documental” (GOMES; AMARAL, 2005, p. 64-65). 

Assim, tomando como base o objetivo geral desta pesquisa, que é 

compreender de que maneira a temática Lazer perpassa e é abordada nos 

currículos dos cursos de Graduação em Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da EEFFTO da UFMG, pode-se perceber o seu caráter qualitativo, uma 

vez que envolve análise e interpretação, sem necessidade de quantificar a realidade. 

Conforme mostram Gomes e Amaral (2005), a pesquisa exploratória permite uma 

maior familiaridade com a questão estudada, ou então, uma nova forma de 

considerá-la. Consiste em buscar uma compreensão geral das características 

apresentadas pelo objeto de pesquisa, e, por considerar aspectos variados do 

problema, geralmente possui um planejamento flexível. 

A escolha da UFMG como Instituição de Ensino Superior (IES) investigada 

neste estudo justifica-se por vários motivos, entre eles os conhecimentos 

construídos por meio da trajetória acadêmica percorrida nessa instituição, citada 

anteriormente, bem como a acessibilidade institucional do pesquisador, por estar ali 

inserido enquanto discente do Mestrado em Lazer. Além disso, ressalta-se o papel 

alcançado por esta Universidade no âmbito dos estudos do Lazer. A EEFFTO 

abriga, desde 1990, o CELAR, núcleo de referência no Brasil, que oferece, 

atualmente, o único curso de Mestrado em Lazer no país e oferta, regularmente 

desde 1993, curso de Especialização em Lazer. Entre as diversas ações promovidas 
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pelo CELAR, destaca-se um evento de grande repercussão, desenvolvido em 

parceria com outras instituições: o Seminário “O Lazer em Debate”, que, atualmente, 

vem sendo realizado em outros Estados do Brasil (RJ, SP, RN). Este grupo também 

é responsável pela editoria e desenvolvimento do único periódico específico sobre o 

lazer no país, a revista Licere, desde 1998, tendo assim, uma participação 

consolidada neste campo. O CELAR conta, ainda, com grupos de estudos e 

pesquisas, como o Grupo OTIUM – Lazer, Brasil & América Latina; o Grupo Oricole 

– Laboratório de Pesquisa sobre formação e atuação profissional em Lazer e o 

GEFUT – Grupo de Pesquisa sobre Futebol e Torcida, que são responsáveis pela 

realização de diversas atividades científicas. 

Além da tradição nos âmbitos do ensino e da pesquisa, sobretudo no Lazer, a 

UFMG, por meio da unidade acadêmica designada pela sigla EEFFTO, também se 

destaca pelo desenvolvimento de vários projetos de extensão que atendem diversas 

faixas etárias. São desenvolvidas e ofertadas pelos departamentos dos três cursos 

investigados nesta pesquisa uma multiplicidade de atividades físicas, artísticas, 

culturais, terapêuticas, etc., para estudantes e funcionários(as) da UFMG, e para a 

comunidade externa. Essas considerações preliminares justificam a escolha da 

instituição pesquisada. 

Com relação às estratégias de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica foi 

realizada principalmente por meio de livros, entretanto, também foram utilizados 

artigos de revistas e periódicos, coletâneas e anais de eventos, teses e 

dissertações, entre outros. Essas buscas foram efetuadas nos bancos de 

dissertações e teses do portal Capes5 e da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp)6 e na rede de bibliotecas da UFMG7 a partir dos seguintes termos-chave: 

Lazer, Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Currículo e 

Interdisciplinaridade. 

Segundo Lakatos e Marconi (1983), a pesquisa bibliográfica pode contribuir 

para explorar novas áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram 

suficientemente, para dar reforço às análises do(a) pesquisador(a) ou à manipulação 

das informações. As autoras afirmam que “a pesquisa bibliográfica pode, portanto, 

                                                 
5
 Disponível em: <http://servicos.capes.gov.br/capesdw/Teses.do>. 

6
 Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/document/list.php?tid=7>. 

7
 O sistema de bibliotecas da UFMG pode ser acessado pelo link http://webpergamum.adm-

serv.ufmg.br/pergamum/biblioteca/index.php. Deste site é possível consultar grande parte do acervo 
de todas as bibliotecas da universidade. 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/Teses.do
http://libdigi.unicamp.br/document/list.php?tid=7
http://webpergamum.adm-serv.ufmg.br/pergamum/biblioteca/index.php
http://webpergamum.adm-serv.ufmg.br/pergamum/biblioteca/index.php
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ser considerada também como o primeiro passo de toda a pesquisa científica” 

(LAKATOS; MARCONI, 1983, p. 45). E, de acordo com Bianchetti e Machado 

(2006), o referencial teórico é um dos principais meios de irmos além da mera 

descrição, pois ele possibilita a atribuição de significados aos dados observados, 

além de orientar a construção do objeto. 

Alves-Mazzotti (2006, p. 31) demonstra a existência de uma vertente de 

autores(as), numa postura considerada por ela mais “radical”, que questionam a 

escolha de teorias a priori, por considerar que tal atitude focaliza prematuramente a 

visão do(a) pesquisador(a). A posição da autora é pertinente, em especial quando 

destaca a importância de uma elaboração teórica, afirmando que “o quadro 

referencial clarifica o racional da pesquisa, orienta a definição de categorias e 

constructos relevantes”, além de constituir instrumento essencial para a 

interpretação dos resultados obtidos. 

Os resultados da pesquisa bibliográfica vão além da mera repetição daquilo 

que foi dito e/ou escrito sobre determinado assunto. Conforme demonstrado por 

Gomes e Amaral (2005, p. 64), esse tipo de pesquisa aponta para o conhecimento 

“sobre diferentes abordagens de um tema ao longo do tempo, ou ainda para a 

identificação das relações e dos vínculos entre processos de construção, resultados 

e aplicações do conhecimento”. Com esse intuito, foi elaborada a pesquisa 

bibliográfica deste estudo, que integra todos os capítulos desta dissertação. 

Comentando a respeito de pesquisas com bases documentais, Laville e 

Dionne (1999, p. 166) afirmam que o termo documento “designa toda fonte de 

informações já existente”. Portanto, coletar informações é reunir os documentos, 

descrevê-los, e eventualmente transcrever os conteúdos, ordenar suas informações 

para selecionar aquelas pertinentes. Segundo Gomes e Amaral (2005, p. 64), o 

documento é a “matéria-prima” de que o(a) pesquisador(a) dispõe para fazer suas 

análises e interpretações. Dessa maneira, a pesquisa documental foi realizada com 

base na análise dos projetos político pedagógicos dos cursos, dos programas das 

disciplinas e dos projetos de extensão obtidos. 

Todas as solicitações documentais foram feitas formal e pessoalmente por 

meio de requerimento impresso e assinado pelo pesquisador e por sua orientadora. 

Tais requerimentos continham dados básicos da pesquisa, como o título, os 

objetivos do estudo e a garantia do uso exclusivo de qualquer informação obtida 

para fins desta pesquisa. Todas foram entregues junto ao colegiado de cada curso, 
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assim como ao Centro de Extensão Universitária (CENEX) e ao Núcleo de 

Assessoramento à Pesquisa (Napq) da EEFFTO. Como não obtive retorno deste 

último, este estudo focalizou as atividades relacionadas, sobretudo, ao ensino e à 

extensão, como será detalhado a seguir. 

Aos Colegiados e/ou Departamentos (no caso da Educação Física) dos 

cursos foram solicitados os projetos Político Pedagógico de cada curso e os 

programas de todas as disciplinas ofertadas nos anos de 2008 e 2009 nos três 

cursos analisados – Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Do colegiado do curso de Educação Física, foram encaminhados por e-mail 

os projetos Político Pedagógicos da Licenciatura e do Bacharelado (Graduação), 

estando este último, ainda em processo final de elaboração. Foram enviados 

também 65 programas de disciplinas, sendo 42 pelo Departamento de Esportes e 23 

pelo Departamento de Educação Física.  

O Colegiado do curso de Fisioterapia enviou, também por e-mail, seu 

ementário contendo 52 disciplinas, entre obrigatórias e optativas ofertadas por 

diversos outros colegiados e departamentos, e disponibilizou o seu Projeto Político 

Pedagógico para ser copiado por xerox. 

O Colegiado de Terapia Ocupacional por sua vez, enviou 53 programas de 

disciplinas, mas informou, infelizmente, que não conseguiu localizar o seu Projeto 

Político Pedagógico. Entre todos os programas de disciplinas enviados, estavam 

disciplinas optativas e obrigatórias, oferecidas por diferentes departamentos de 

diversas unidades da UFMG. Todavia, na delimitação do objeto do estudo optou-se 

por analisar apenas os programas das disciplinas ofertadas pela EEFFTO, unidade 

acadêmica focalizada nesta pesquisa.  

A partir daí foram analisados o título de cada disciplina, a ementa, os 

conteúdos programáticos, os objetivos e as referências, além de outras possíveis 

informações relevantes. Para isso, as buscas focalizaram termos como lazer, 

recreação, lúdico(a), brincadeira(s), brinquedo(s), jogo(s), dentre outros, mais 

detalhados a seguir. Após análises, e selecionadas aquelas que tinham relação com 

o lazer, alguns daqueles tópicos, quando necessário, foram descritos para melhor 

elucidação do contexto onde estavam inseridos. 

Foi solicitado ao CENEX da EEFFTO os programas de Projetos de extensão 

que se propõem a atuar com ações de lazer, coordenados por professores(as) 

pertencentes a cada um dos três cursos analisados. Atendido prontamente, recebi 
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um primeiro levantamento dos documentos contendo 21 projetos. Na ocasião, 

funcionárias do CENEX sugeriram, também, realizar buscas no site do Sistema de 

Informações de Extensão – SIEX Brasil, sítio eletrônico onde as atividades de 

extensão de várias universidades são catalogadas e disponibilizadas via internet.8 

Nessas buscas, utilizaram-se como palavras-chave os termos lazer e 

recreação. Este último foi empregado devido a sua presença, ainda habitual, no 

meio acadêmico de nosso país (GOMES, 2003). Na tentativa de atingir maior 

abrangência nos resultados, considerou-se durante o levantamento todas as 

atividades, de caráter extencionista, desenvolvidas por todos os departamentos da 

EEFFTO. Também, todas as instituições parceiras, bem como todas as linhas 

programáticas, áreas principais e secundárias. O período descriminado foi entre o 

primeiro dia de janeiro de 2006 e o dia 15 de março de 2009, período considerado 

adequado para a coleta de dados para este estudo. 

 A partir desta consulta ao SIEX, realizada no início de 2009, levantou-se um 

total de 22 projetos e eventos ofertados pela EEFFTO, dos quais 19 foram 

resultantes das buscas com o termo “lazer” e três com a palavra “recreação”. 

Destes, 12 foram considerados pertinentes e selecionados como demonstrado a 

seguir. Assim, foi realizada uma segunda solicitação ao CENEX e, novamente com 

presteza, uma segunda parcela de documentos, contendo mais projetos de extensão 

e eventos, foi disponibilizada. Desse modo, dos 43 registros encontrados, 22 

apontados pelo SIEX e 21 pelo CENEX, após serem descartados 22, devido à falta 

de pertinência com o tema estudado ou por ser de período anterior ao pesquisado, o 

total de projetos e eventos analisados foram 21. 

Ao NAPq foi requerida a relação de pesquisadores(as) e suas respectivas 

temáticas de estudo/títulos dos projetos. Através do contato com o(a) professor(a) 

responsável por cada projeto de pesquisa, esperava-se ter acesso a esses 

trabalhos, ou parte deles, para que fosse confirmada a pertinência dos mesmos para 

o presente estudo, uma vez que tais investigações estabelecessem alguma relação 

com o lazer. Infelizmente, como não havia nenhum registro organizado, ou a 

catalogação das pesquisas desenvolvidas naquela unidade, não foi possível obter 

este material no NAPq da EEFFTO. Foram efetuados, então, alguns contatos com a 

                                                 
8
 De acordo com a descrição presente no site “o SIEX Brasil é um aplicativo web que foi criado 

especialmente para atender à demanda de registro das atividades de extensão desenvolvidas nas 
Universidades participantes do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras.” Disponível em: <http://www.siexbrasil.renex.org.br/>. Acesso em: 04 maio de 2009. 

http://www.siexbrasil.renex.org.br/
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Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, por intermédio de e-mails, na esperança de 

conseguir acessar tais trabalhos, uma vez que este órgão da universidade tem como 

objetivo fomentar, estimular e organizar os projetos de pesquisa, bem como registrá-

los. Porém, não foi dada resposta às solicitações feitas, o que demandou concentrar 

a pesquisa documental nos projetos político pedagógicos dos cursos, nos programas 

das disciplinas e nos projetos de extensão desenvolvidos na EEFFTO nos três 

últimos anos (2006-2009). Tal encaminhamento foi importante porque, em geral, 

muitas pesquisas que tratam da questão da formação ou de currículo focalizam seus 

estudos somente em análises de disciplinas. Sem menosprezar a extrema 

importância e a necessidade de tais trabalhos, como um currículo é construído a 

partir de um conjunto de diferentes experiências acadêmicas, esta pesquisa 

procurou ampliar as fontes de dados, considerando assim outras possibilidades 

acadêmicas que também envolvem a participação de professores(as) e estudantes, 

complementando as disciplinas selecionadas. 

A fim de melhor compreender a inserção da temática nos currículos desses 

três cursos, todos os documentos colhidos foram discutidos e analisados à luz das 

teorias e dos conceitos apresentados durante a pesquisa bibliográfica, por meio da 

construção iterativa de uma explicação. Esta estratégia faz parte do modelo de 

análises qualitativas de conteúdo propostas por Laville e Dionne (1999). De acordo 

com estes autores, a análise qualitativa de conteúdo permite que o(a) 

pesquisador(a) se prenda  

às nuanças de sentido que existem entre essas unidades, aos elos lógicos 
entre essas unidades [...] visto que a significação de um conteúdo reside 
largamente na especificidade de cada um de seus elementos e na relação 
entre eles, especificidade que escapa amiúde ao domínio do mensurável 
(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 227). 

 

Em tais documentos foram estabelecidos como referência para as buscas as 

seguintes unidades textuais: lazer, recreação, lúdico/lúdica(s)9, jogo(s)10, 

brinquedo(s) e brincadeira(s). Além dessas, após ser confirmada a relação com o 

                                                 
9
 Concordo com Debortoli (1999), Gomes (2004b) e Pereira (2005), para quem a ludicidade é uma 

forma de linguagem, ou seja, uma maneira do ser humano se expressar, referenciada no brincar, na 
brincadeira. De acordo com Pereira (2005), qualquer objeto pode se tornar um brinquedo. Não existe 
artefato lúdico, mas sim, a relação que o individuo estabelece com o objeto é que é lúdica.  
10

 Neste trabalho, os termos brincar e jogo são considerados segundo a perspectiva de Huizinga 
(1980). Segundo o autor, o jogo pode ser caracterizado como uma “atividade livre, conscientemente 
tomada como „não-séria‟ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o 
jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, 
com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais 
próprios, segundo uma certa ordem e certas regras” (HUIZINGA, 1980, p. 16). 
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tema, foram considerados, também, alguns termos correlatos, como recreacional, 

recreativo/recreativa(s), brincar, além de recreation e leisure, devido às publicações 

em língua inglesa. 

A respeito do método, ou da estratégia de construção iterativa de uma 

explicação, os autores afirmam que “o processo de análise e interpretação é aqui 

fundamentalmente iterativo11, pois o pesquisador elabora pouco a pouco uma 

explicação lógica do fenômeno ou da situação estudados” (LAVILLE; DIONNE, 

1999, p. 227). Ainda de acordo com os autores, essa modalidade de análise 

convém, particularmente, aos estudos de caráter exploratório, 

quando o domínio de investigação não é bem conhecido do pesquisador, a 
ponto de este julgar preferível não formular hipóteses a priori. Esta é então 
simultaneamente desenvolvida e verificada, ainda que em parte, em um 
vaivém entre reflexão, observação e interpretação, à medida que a análise 
progride (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 228). 
 

 Tendo como orientação tais constructos metodológicos, e como base, a 

pesquisa bibliográfica e os documentos e materiais colhidos, foram realizadas as 

análises, as interpretações e as considerações presentes nesta dissertação, cujo 

desenvolvimento foi dividido em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, o lazer é abordado enquanto uma necessidade humana 

e que por diversos fatores se constituiu, e vem se concretizando como campo de 

estudos. O segundo capítulo pretende analisar alguns pontos dos processos de 

constituição da Educação Física, da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional enquanto 

áreas de intervenção e conhecimento e algumas das possibilidades de se 

relacionarem com o lazer. Trata, ainda, da criação da EEFFTO e destaca as 

possibilidades de contribuição da interdisciplinaridade para os estudos do lazer, 

sobretudo, no âmbito dos três cursos de graduação desta unidade. O capítulo 

seguinte se dedica a discussão de alguns conceitos básicos e essenciais para as 

discussões curriculares, considerando diferentes perspectivas teóricas. Em seguida 

apresenta os resultados da pesquisa documental e analisa as disciplinas 

selecionadas nos três cursos, bem como os projetos de extensão, buscando 

oportunidades de integração entre os cursos. A dissertação é finalizada com 

algumas considerações que retomam o objeto de estudo desta pesquisa. 

                                                 
11

 “ITERATIVO: Que é repetido. Um processo é dito iterativo quando progride por aproximações 
sucessivas” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 227). 
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CAPÍTULO 1 – O LAZER NA SOCIEDADE ATUAL 

 

 

 Falar de lazer, atualmente, é falar de um fenômeno que permeia todas as 

esferas da vida humana. Algo absolutamente corriqueiro, banal, mas, que ao mesmo 

tempo, é extremamente complexo. Neste primeiro capítulo, o lazer será tratado 

enquanto uma necessidade humana fundamental, e procurar-se-á mostrar que, na 

sociedade, lhe são atribuídos (ou não) importância, valores e significados, bem 

como modos de experimentá-lo e vivenciá-lo. A partir daí justificar o destaque que a 

temática vem adquirindo em diversas instâncias da nossa sociedade, culminando 

com o processo que contribuiu para torná-lo um objeto de estudo sistematizado. 

Entre diferentes áreas do conhecimento que se apropriam do tema do lazer, 

destaca-se parte do processo que fez com que a Educação Física se tornasse uma 

das principais áreas de estudo (e intervenção) sobre a temática. Entretanto, várias 

dessas questões serão retomadas, de uma forma ou de outra, no decorrer desta 

pesquisa, uma vez que são importantes para algumas análises das apropriações da 

temática do lazer feitas por áreas distintas e geralmente expressas de maneiras 

diversas em seus currículos. 

 

 

 1.1 O lazer como necessidade humana 

 

  

 Atualmente o lazer vem ganhando cada vez mais destaque em nossa 

sociedade. Meios de comunicação veiculam reportagens, artigos e notícias que 

tratam do tema, e também, propagandas que anunciam a oportunidade de 

efetivamente se “ter” o tão almejado lazer. Marcellino (1996, p. 7), comentando a 

crescente utilização do termo e a variada gama de situações em que é empregado, 

mostra que ele está presente “nas reivindicações das associações de moradores, 

nos luminosos das lojas, nos anúncios de imobiliárias, nas propostas dos candidatos 

a cargos públicos, nos títulos das revistas, nas seções de jornais”, aparecendo com 

frequência e destaque cada vez maiores.  

 Com o aumento da oferta de alternativas para o desfrute do chamado tempo 

livre, Camargo (1998) afirma que o campo do lazer somente tende a crescer. 
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Segundo Munhoz (2008, p. 59), no Brasil, do ponto de vista do Estado, desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o lazer é reconhecido como direito 

social e torna-se “condicionante da cidadania”. Do ponto de vista do mercado, o 

lazer é um setor em considerável crescimento, cada vez com mais serviços e 

produtos “encarados pelo senso comum como possibilidades de entretenimento e 

diversão” (MUNHOZ, 2008, p. 59).  

 É justamente com esse ganho de visibilidade que o lazer vai se integrando ao 

contexto econômico, sendo explorado como nicho de mercado promissor. De acordo 

com Werneck, Stoppa e Isayama (2001), o lazer é um dos setores mais dinâmicos 

da economia mundial no século XXI, juntamente com seus componentes básicos – 

turismo, entretenimento, hotelaria, alimentação, transporte, ecologia. Segundo os 

autores, “o lazer vem ocupando a pauta dos projetos de investidores, seja no setor 

privado, por parte dos governos ou até mesmo dos fundos de pensão” (WERNECK; 

STOPPA; ISAYAMA, 2001, p. 14).  

 Mas é importante ressaltar também, como nos lembra Marcellino (1996), que 

o termo lazer ainda é carregado de preconceitos. Considerado como algo supérfluo, 

de menor valor, ou até mesmo, sem importância, vai sendo alocado, por muitos, no 

final de listas de prioridades. O autor nos lembra que tal depreciação também se 

deve ao fato de que o lazer pode ser usado como instrumento ideológico, como 

aparelho de controle social, produtor de subjetividades, usado para dissimular 

relações de poder “mantendo viva a expressão Pão e Circo” (MARCELLINO, 1996, 

p. 7).  

 Por todos os usos e dimensões possibilitados com o passar dos anos e das 

épocas, o lazer em nossos dias adquire um caráter multifacetado, a partir de valores 

e características próprias do nosso tempo. Tal situação pode ser verificada no 

questionamento de Medeiros (1975, p. 2): 

 
Seria o lazer uma preocupação característica da sociedade industrial, que a 
ele recorre para contrabalançar a mecanização, a rotina e a impessoalidade 
da fabricação em série? Ou corresponde a uma das necessidades básicas do 
ser humano, apenas mais aguçada nos nossos dias pelo ritmo veloz, as 
tensões e a insegurança do mundo moderno? 

 
Partindo desta problematização, Medeiros (1975) analisa parte da literatura 

portuguesa produzida desde o século XII – e mais recentemente a literatura 

brasileira – até os dias atuais. A autora buscou demonstrar a presença constante do 

lazer por meio de diversas manifestações na cultura e na sociedade, em diferentes 
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contextos e momentos da história. Anos mais tarde, a mesma autora, na “aba” da 

capa do Dicionário Crítico do Lazer12, responde a questão que levantou 

anteriormente: 

Sua busca constante ao longo dos séculos, e sua presença nas mais 
diversas culturas, revela a condição do lazer como necessidade humana 
básica, a pedir atenção de cada um de nós e da sociedade como um todo. 
Por sua relevância no mundo complexo de hoje, com mudanças incessantes 
e rápidas, por sua notável força social e econômica e por seu peso decisivo 
na qualidade de vida, o lazer já merece interesse especial de cidadãos, 
governos e empresas. 

 
Assim, considerando as necessidades humanas, sejam elas tidas como 

naturais ou produzidas culturalmente no seio de uma dada sociedade – dissociação 

nem sempre possível de se fazer –, do ponto de vista deste trabalho, há uma 

sobreposição constante do que é natural sobre o social e o cultural, e vice-versa. 

 Comentando alguns processos de organização das cidades, Foucault (2008, 

p. 29) nos mostra que é possível perceber a irrupção do problema da “naturalidade” 

da espécie humana dentro de um meio artificial, ou seja, o espaço urbano:  

Dizer que é a irrupção da „naturalidade‟ da espécie humana no campo das 
técnicas de poder seria um exagero. Mas, se [até] então ela aparecia 
principalmente na forma da necessidade, da insuficiência ou da fraqueza, 
do mal, agora ela aparece como interseção entre uma multiplicidade de 
indivíduos que vivem, trabalham e coexistem uns com os outros num 
conjunto de elementos materiais que agem sobre eles e sobre os quais eles 
agem de volta. 
 

 Nessa perspectiva, tem-se o biológico, a “naturalidade” humana, com suas 

“necessidades humanas” específicas, naturais e intrínsecas, e as forjadas social e 

culturalmente. Segundo Faleiros (1980), o capitalismo reforça a ideia de que as 

necessidades precisam ser satisfeitas através do consumo de mercadorias e, assim, 

as atividades caracterizadas como lazer passam a reproduzir esse processo. A 

autora esclarece: É dessa maneira que “as necessidades humanas perdem o seu 

caráter orgânico e natural para adquirirem um caráter histórico e social.” (p.63). 

 Também levando em consideração o contexto social urbano, uma vez que “a 

necessidade de lazer cresce com a urbanização e a industrialização”, Dumazedier 

(1976, p. 25) afirma que o lazer funda uma nova moral de felicidade. “É um homem 

incompleto, atrasado e de certo modo alienado, aquele que não sabe aproveitar seu 

tempo livre.” Pois, com o passar dos anos, o lazer que era reservado a(à) 

poucos(as) privilegiados(as) passou a ser para todos(as) os(as) trabalhadores(as): 
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 GOMES, Christianne Luce. Dicionário crítico do lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
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“primeiro, uma possibilidade; depois, uma reivindicação e finalmente, uma 

„necessidade real‟” (DUMAZEDIER, 1976, p. 60). 

 Dessa maneira, observando esses(as) diferentes autores(as) e suas 

perspectivas que apontam para uma necessidade do ser humano, destaca-se a 

“necessidade de lazer” que pode ser, atualmente, percebida facilmente em diversos 

setores da sociedade. “Mesmo quando a prática do lazer é limitada pela falta de 

tempo, dinheiro ou recursos, sua necessidade está presente e cada vez torna-se 

mais premente” (DUMAZEDIER, 1976, p. 25, grifo do autor). 

No mesmo sentido, ao comentar a ocorrência histórica do lazer, Marcellino 

(2008) também o reconhece como uma necessidade humana. Como algo que 

sempre existiu, mas que se amolda, ou não (questionando e se insurgindo), aos 

padrões estabelecidos do momento vigente. 

 Max-Neef, Elizalde e Hopenhayn (1986), com a ajuda de uma equipe de 

colaboradores ligados a diversas áreas do conhecimento, num projeto 

transdisciplinar de desenvolvimento humano e social para a América Latina 

elaborado na década de 1980, trataram de organizar o que eles consideraram como 

“necessidades humanas” de uma maneira interessante. Nesse livro, os autores 

desenvolvem uma teoria onde o lazer – ocio, na língua espanhola – é considerado 

como uma das necessidades fundamentais do ser humano e, portanto, essencial 

para seu desenvolvimento e para o alcance de uma vida com qualidade.  

 De acordo com os autores, devido às questões conceituais, é importante 

diferenciar as necessidades dos satisfactores, ou, mecanismos de satisfação das 

mesmas. Tais mecanismos, ao contrário das necessidades, são infinitos, e são eles 

que mudam de acordo com o contexto socioeconômico, ambiental, político e cultural. 

Em um processo mais amplo, é de acordo com a eleição destes mecanismos de 

satisfação, a partir da atribuição de significados e valores, que as culturas vão se 

(re)definindo. 

 Já as necessidades humanas fundamentais teriam características mais 

estáveis e universais, divididas em categorias existenciais e axiológicas. Essas 

categorias permitem a combinação das necessidades de Ser, Ter, Fazer e Estar 

(existenciais) com as necessidades de Subsistência, Proteção, Afeto, Entendimento, 

Participação, Lazer13, Criação, Identidade e Liberdade (axiológicas).14 Os autores 

                                                 
13

 Nesta pesquisa é utilizado o termo espanhol ocio, equivalente à palavra lazer na língua portuguesa. 
De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, disponível em 
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salientam que no futuro, quiçá, nos dias atuais, haveria a possibilidade de se incluir 

no rol das necessidades axiológicas, a necessidade de Transcendência. Esta não foi 

incluída entre as demais necessidades por ser considerada, na época, ausente de 

um caráter universal.15 

 Ainda segundo os autores,  

cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la 
satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada 
sistema, éstas se satisfacen (o no se satisfacen) a través de la generación (o 
no generación) de diferentes tipos de satisfactores. (MAX-NEEF; ELIZALDE; 
HOPENHAYN, 1986, p. 27) 

  

Nesta perspectiva, os mecanismos de satisfação das necessidades seriam 

culturalmente determinados, uma vez que as próprias mudanças culturais se dão, 

entre outras coisas, pela substituição destes mecanismos por outros novos ou 

diferentes, ao terem seu significado mudado. Com base nesses pressupostos é 

possível considerar, portanto, o lazer como uma dimensão da cultura, uma vez que 

seus significados são reconstruídos constantemente. 

 Os mecanismos de satisfação, entretanto, não são apenas os bens 

econômicos disponíveis na sociedade, mas tudo aquilo que por representar formas 

de ter, ser, fazer e estar contribuem para a realização de necessidades humanas. 

Esses mecanismos são historicamente construídos, passíveis de serem modificados, 

portanto fluidos, tendo efeitos diferentes em cada contexto. Nesse sentido, a 

alimentação, por exemplo, além de ser um mecanismo de satisfação da necessidade 

de subsistência, pode representar a realização da necessidade de afeto na 

amamentação de uma criança por sua mãe ou num jantar romântico (MAX-NEEF; 

ELIZALDE; HOPENHAYN, 1986). 

 Nesse contexto, os bens econômicos desempenham um papel essencial junto 

aos mecanismos de satisfação. Eles são considerados artefatos que potencializam 

ou atenuam os efeitos desses mecanismos, uma vez que estes sofrem influência do 

                                                                                                                                                         
<http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx> e acessado em 04 maio de 2009, o termo português 
ócio, diferentemente do espanhol, está relacionado a vagar, folga, vadiagem, preguiça, mandriice, 
falta de trabalho, etc.  
14

 Os autores afirmam que “sin duda existen muchas maneras de clasificar necesidades, y todas ellas 
dependen de los propósitos que con la clasificación se persigan. De allí que toda taxonomía deba 
considerarse como provisoria, abierta y sujeta a cambios en la medida en que surjan nuevas razones 
o evidencias para hacerlos. Para los propósitos del desarrollo, una taxonomía pluridimensional que 
distinga claramente entre necesidades y satisfactores es una herramienta útil y factible. 
Lamentablemente, en la  formulación de dicha taxonomía nunca podremos estar al resguardo de la 
objeción de arbitrariedad” (MAX-NEEF; ELIZALDE; HOPENHAYN, 1986, p. 40). 
15

 Para uma revisão detalhada das necessidades humanas e suas classificações, propostas pelos 
autores, ver Max-Neef, Elizalde e Hopenhayn (1986). 

http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx
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contexto social, dos bens que este produz, como produz, e como organiza o 

consumo desses bens. Enquanto os mecanismos de satisfação são as formas pelas 

quais as necessidades se expressam (formas de ter, ser, fazer e estar), os bens são, 

em sentido estrito, o meio pelo qual o sujeito potencializa os mecanismos para viver 

suas necessidades. 

La interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes económicos es 
permanente y dinámica. Entre ellos se desencadena una dialéctica histórica. 
Si, por una parte, los bienes económicos tienen la capacidad de afectar la 
eficiencia de los satisfactores, éstos, por otra parte, serán determinantes en 
la generación y creación de aquéllos (MAX-NEEF; ELIZALDE; HOPENHAYN, 
1986, p. 41). 

 
 De acordo com Baudrillard (1995, p. 80), “a circulação, a compra, a venda, a 

apropriação de bens e de objectos/signos diferenciados constituem hoje a nossa 

linguagem e o nosso código, por cujo intermédio toda a sociedade comunica e fala”. 

Tratam-se de algumas das muitas maneiras encontradas pela sociedade para 

satisfazer suas necessidades adquirindo não só objetos, mas também, os valores 

atribuídos a eles.  

 Oliveira e Freitas (2004, p. 48) afirmam que o consumo “é um modo ativo de 

relação no qual se funda boa parte do sistema cultural contemporâneo”. Consumir 

representa, atualmente, modos de satisfação das necessidades individuais, uma vez 

que consumir objetos é adquirir os atributos destinados a ele pela propaganda. 

Representa também, a busca “por uma identidade e por um referencial encontrados 

nos objetos e nos serviços, configurando uma procura incessante de satisfação das 

necessidades emocionais dos indivíduos.” Ainda de acordo com os autores, “esse 

raciocínio aplica-se ao lazer” (OLIVEIRA; FREITAS, 2004, p. 49). Assim, pode-se 

observar que a satisfação da necessidade de lazer está articulada com a satisfação 

de outras necessidades, como por exemplo, de identidade, de afeto. 

 Discutindo a respeito de dificuldades para a vivência do lazer na sociedade 

contemporânea, Baudrillard (1995, p.163) mostra que as normas e constrangimentos 

do tempo de trabalho se transferiram para o tempo livre. “O repouso, o descanso, a 

evasão e a distração talvez sejam „necessidades‟, mas não definem por si mesmas a 

exigência própria do lazer, que é o consumo de tempo”. Assim, “o tempo livre, para 

ser „consumido‟, tende cada vez mais a ser directa ou indirectamente comprado” 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 162). Tal consumo pode ser percebido na vivência de 

qualquer das possibilidades de lazer na atualidade, nas artes, nos jogos, nos 

brinquedos, nas brincadeiras, no lúdico, no ócio. 
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 Baseados em Nestor Canclini, Oliveira e Freitas afirmam que o consumo 

ultrapassa as fronteiras econômicas para atingir outras esferas da vida social, uma 

vez que o consumo é cultural. É uma aquisição simbólica que visa transmitir uma 

mensagem ao grupo social. “A cidadania já não se constitui somente em relação a 

movimentos políticos e sindicais, mas, especialmente, em processos de 

comunicação de massa e de consumo” (OLIVEIRA; FREITAS, 2004, p. 50). O 

fenômeno do consumo passa a ter cada vez mais influência nos mecanismos de 

regulação social.  

 Nesse sentido, o consumo como nos mostra Baudrillard (1995), constitui uma 

ordem de significação, a partir de um sistema generalizado de troca e de produção 

de valores codificados. Além disso, este processo tende a gerar uma certa confusão 

entre as necessidades e os desejos. Estes sim são incontáveis, e cada vez mais 

subjugados à lógica produção/consumo. 

 Sobre a regulação social da população, através de técnicas de poder e de 

governo, Foucault (2008) afirma que o desejo, mais especificamente sua produção 

junto à população, é uma técnica governamental muito eficiente. As pessoas 

passarão a agir com base em seus desejos. Desse modo, a multiplicidade da 

população tomada em seu conjunto reduz-se (sendo de certa forma anulada) graças 

à produção unificadora do desejo. 

Esse desejo é tal que, se o deixarmos agir, e contanto que o deixemos agir, 
em certo limite e graças a certo numero de relacionamentos e conexões, 
acabará produzindo o interesse geral da população [...] Produção do 
interesse coletivo pelo jogo do desejo: é o que marca ao mesmo tempo a 
naturalidade da população e a artificialidade possível dos meios criados 
para geri-la (FOUCAULT, 2008, p. 95). 
 

Essa produção, que segundo o autor é espontânea e, ao mesmo tempo, 

regrada, passa a ser presente também, e cada vez mais, nas vivências e momentos 

de lazer. 

 Sant‟Anna (2002, p. 48) esclarece, com base em Foucault e Deleuze, que na 

passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, as estratégias de 

controle se tornam mais fluidas, ambiciosas, discretas e sutis: “elas pretendem 

constituir os corpos em todos os momentos e espaços; e não apenas torná-los 

dóceis e úteis no trabalho, mas, também, insaciáveis no consumo de prazeres”. E é 

por ser um momento em que, tradicionalmente, as pessoas se abrem para a fruição, 

ou para saciarem seus desejos, que o lazer se torna um campo propício para a 

realização do controle. Muitas vezes é visto como sinônimo de abastecer-se e 
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satisfazer-se consumindo valores e significados atrelados às imagens, aos produtos 

e serviços altamente estimados no mercado. 

É preciso considerar, em qualquer análise desse tipo, a diversidade cultural 

originada pela variabilidade de possíveis significações nas experiências humanas, o 

que pode, também, gerar conflitos e contradições. Dumazedier (1976, p. 21) afirma 

que “o lazer é uma realidade fundamentalmente ambígua e apresenta aspectos 

múltiplos e contraditórios”. Nessa complexa trama social, as ambiguidades como 

competição e cooperação, alegria e tristeza, riqueza e pobreza, alienação e 

problematização, conformismo e resistência, entre outras, constituem, permeiam e 

perpassam o lazer. 

Segundo Gomes e Faria (2005), no lazer ainda são muitos os investimentos 

com fins “educativos” visando formas de disciplina e controle, de aumento da 

produtividade e consumo de bens, serviços e mercadorias; embora tais movimentos 

sejam, de certa forma, poderosos em sua eficácia, robustecidos pelo sistema 

econômico hegemônico vigente em nossa cultura, podemos facilmente identificar 

práticas de lazer que operem no sentido contrário, que se fundamentam numa lógica 

de pertencimento, da identidade e da solidariedade de códigos compartilhados. E, 

sobretudo, ambas as correntes integrarão o lazer, esta necessidade humana que 

comporta tais ambiguidades por conter em si relações de poder. Um poder que  

é integrado no jogo, na distribuição, na dinâmica, na estratégia, na eficácia 
das forças; portanto, um poder investido diretamente na repartição e no jogo 
das forças. [...] um poder que é inventivo, um poder que detém em si os 
princípios de transformação e de inovação. (FOUCAULT, 2001, p. 65) 
 

 Justamente por conter tais possibilidades e ambiguidades em si, o lazer pode 

ser considerado tanto como algo pernicioso, quanto panaceia. Vai desde a 

concepção de uma atividade de cunho terapêutico eficaz até o entendimento de algo 

desnecessário e “improdutivo”. Ambos são frutos de uma visão estreita e conceitos 

limitados de lazer que permeiam a sociedade, como afirmam Alves Júnior e Melo 

(2003). Tais conceitos operam, por um lado, no sentido de tornar as pessoas 

“alienadas” através de práticas “irrefletidas” nos momentos de lazer. Ocasião ideal 

para “não pensar na vida”, para a acomodação, para o estímulo ao consumismo, à 

exclusão social, etc., acarretando certa desvalorização do lazer.  

 Por outro lado, numa lógica de beneficência social, algo como uma panaceia 

política por meio de projetos de lazer, através do controle e ajustamento das 

pessoas a uma sociedade harmoniosa, como nos lembra Marcellino (1996); e 
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também, a partir da fruição da cultura através de suas manifestações, constituindo 

relações dialéticas com as demais áreas da vida. E pela razão de serem dialéticas, 

as relações que permeiam o lazer são ambíguas, expressam contradições e 

relações de poder sempre presentes (GOMES, 2004a). 

Nesse sentido, Foucault (2006, p. 219) nos lembra que “o poder permite 

produzir efeitos de supremacia a partir do momento em que dissocia-se o poder do 

domínio individual”, tornando possível assegurar não só o domínio de pessoas, mas 

o domínio e o controle de classes. 

Assim, percebe-se que os mecanismos de satisfação da “necessidade” de 

lazer são apresentados cotidianamente por meio de vivências, práticas e 

representações. Essas são percebidas e recebidas de acordo com os valores, 

diferentes gostos, hábitos de consumo, estilo de vida, entre outras formas de dar 

sentido e significado a nossa existência. Desse modo, o lazer não deve ser 

entendido como sinônimo de alguma prática e sim como a relação que se mantém 

com essas práticas (GOMES; FARIA 2005). 

Considerando o lazer como uma prática discursiva, são relevantes as 

observações de Paraíso (no prelo), que mostra o lazer como produtor de saberes, 

de significados e de culturas. Ele produz identidades e subjetividades16. Suas 

distintas atividades participam do jogo de produção de verdades sobre o “bom uso” 

do tempo livre, o descanso, o prazer, o brincar e seus efeitos, o que é a vida, etc. 

Trazem marcas da cultura na qual estão inseridas ao mesmo tempo em podem 

acionar movimentos e mudanças nessa mesma cultura.  

 Ao contrário da teoria proposta por Maslow17, que hierarquiza as 

necessidades, esta pesquisa considera que as necessidades humanas se 

equivalem, não possuindo diferentes graus de importância entre si. Portanto, o lazer 

não é “mais” ou “menos” importante do que necessidades de subsistência ou 

qualquer outra, embora se entenda que as necessidades humanas se manifestem 

com intensidades e níveis (com relação a si mesmo, com o grupo social e com o 

                                                 
16

 Destacando a distinção entre Subjetividade e Identidade, a autora afirma que a subjetividade, é 
“montada” e “fabricada” por meio daquilo que vemos, ouvimos, experimentamos, praticamos; já a 
identidade, é construída socialmente na relação com a diferença, como não-unificada, incoerente, 
multifacetada, inacabada e em permanente processo de construção (PARAÍSO, no prelo). 
17

 Na década de 1940, após estudos com macacos, o psicólogo norte americano Abrahan H. Maslow 
propôs sua conhecida pirâmide da hierarquia de necessidades, uma vez que, segundo o autor, umas 
têm prioridade sobre outras. Na base da pirâmide estão as necessidades Fisiológicas, seguidas por 
Segurança, Amor e Pertencimento, Estima e Auto-realização. Disponível em: 
<http://www.pedrassoli.psc.br/psicologia/maslow.aspx>. Acesso em: 05 maio de 2009. 

http://www.pedrassoli.psc.br/psicologia/maslow.aspx
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meio) diferentes em contextos e circunstâncias diversos. O que acontece é que a 

carência da necessidade de subsistência talvez seja mais visível. 

Mas, de acordo com Max-Neef, Elizalde e Hopenhayn (1986), pessoas 

também morrem, adoecem e se suicidam, por exemplo, na carência de afeto, de 

liberdade, de identidade, de proteção, etc., e não só pela privação de alimento, 

trabalho, ou outra fonte de satisfação da necessidade de subsistência. As 

necessidades, desse modo, se relacionam de maneira sistêmica e dialética. 

 Por tudo isso, destaca-se o fenômeno do lazer, com suas possibilidades 

intrínsecas da diversão, do descanso e do desenvolvimento, entre outras, como uma 

necessidade fundamental do ser humano, construída social, histórica, cultural e 

politicamente. E, assim, por se tratar de uma necessidade humana, essencial ao 

indivíduo e ao seu desenvolvimento, é deveras necessário que o lazer seja garantido 

às pessoas como direito efetivado pelo Estado e pela sociedade por meio de 

políticas publicas e outras ações. Por conseguinte, o lazer está presente na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 24) e na Constituição Federal do 

Brasil (art. 6˚, 7˚, 217 e 227). Está presente também no Estatuto do Idoso (art. 3º, 20, 

23, 50) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º, 59, 71, 94, 124), na 

Política Nacional de Promoção da Saúde, como em outras leis e declarações. E por 

permear diversas instâncias da sociedade faz-se necessária sua abordagem em 

diferentes âmbitos. 

 Desse modo, o lazer interpõe-se nas variadas formas de saberes, entre eles o 

saber científico, e, também, dos diversos espaços de formação, como a escola e a 

universidade. Lugar de destaque para a pesquisa e, por meio desta, para a 

produção acadêmica de conhecimento. Assim, o próximo tópico procura mostrar, 

sinteticamente, como o lazer foi se constituindo como um objeto de estudo no campo 

da Educação Física, uma das áreas que, tradicionalmente, vem acolhendo e 

desenvolvendo saberes teórico-práticos sobre o tema. 
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 1.2 O lazer como objeto de estudo 

 

 

 Além de tantos meios, como a TV, a internet, os outdoors e os panfletos 

distribuídos pelas ruas das cidades, que difundem conceitos e significados a respeito 

de lazer, muitos campos de atuação, diferentes áreas de estudo e grupos de 

pesquisa se dedicam ao aprofundamento de conhecimentos sobre esse fenômeno 

que integra a nossa vida social. Mascarenhas (2003, p. 17) afirma que:  

no atual momento histórico, o lazer é tomado como uma problemática social, 
constituindo-se enquanto objeto de estudos e intervenções de diversas 
instituições – estatais, não-governamentais e privadas –, o que nos permite 
situá-lo entre vários espaços de vivência, criação e recriação da cultura. 

 

 Percebe-se que a produção de conhecimentos sobre o lazer atualmente, no 

Brasil, vem se ampliando e, principalmente, amadurecendo, como lembra Werneck 

(2000), uma vez que o campo do lazer ainda é marcado pela superficialidade com 

que estudos e pesquisas vêm sendo desenvolvidos. 

Como mostram os estudos de Werneck (2000), Gomes e Melo (2003), 

gradativamente, cresce o número de áreas de conhecimento que se dedicam aos 

estudos sobre o lazer. De acordo com o site de busca textual do Diretório de Grupos 

de Pesquisa no Brasil, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico18 (CNPq), a quantidade de grupos que estudam a temática do lazer vem 

crescendo. No censo realizado em 2000 havia 283 grupos que continham o lazer 

como palavra-chave da produção e/ou da linha de pesquisa. No último censo, feito 

em 2006, já existiam 957 grupos. Estes estão em áreas como Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Antropologia, Ciência da Informação, Economia, 

Educação, Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Psicologia, Serviço 

Social, Sociologia, Turismo, entre outras, abordando o tema sob diferentes aspectos 

(SOUZA, 2005). Algumas vezes, oportunizando brechas para discussões 

interdisciplinares a respeito do lazer e suas relações dialéticas com as demais 

dimensões da vida humana como, por exemplo, o trabalho, a religião, a educação, a 

família, a política; bem como ao longo das diferentes fases da vida, como na 

infância, velhice, fase adulta, juventude.  

 Nesse sentido, Marcellino (1996) aponta para uma especialização dos 

estudos do lazer, seguindo uma tendência observada também em outras esferas do 

                                                 
18

 Disponível em <http://dgp.cnpq.br/buscagrupo/>. Acesso em: 17 fev. de 2009. 

http://dgp.cnpq.br/buscagrupo/
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conhecimento, quer em termos de faixa etária, quer por conteúdos de atividades. 

Hoje é possível encontrar inúmeros trabalhos que investigam o lazer na infância 

(CARVALHO et al., 2005; DEBORTOLI, 1999, 2004; PINTO, 2007), o lazer de 

idosos (PINHEIRO, 2007; PINHEIRO; GOMES, 2007), a formação profissional 

(ISAYAMA, 2003, 2005; WERNECK, 1998), ou que tenham como objeto de estudo 

as atividades físico-desportivas (CAVACALNTI, 1982; CARVALHO, 2001; ISAYAMA, 

2007), artísticas (CAMPOS, 2007), turísticas (SEREJO, 2003). 

 Todavia, o desenvolvimento dessa produção de conhecimento no âmbito do 

lazer, no país, é recente, e fomentado por diversos fatores. Entre eles, destacam-se 

a formação de grupos de estudos e pesquisa, a produção de livros e periódicos que 

disseminam e compartilham os trabalhos produzidos, os cursos de pós-graduação, 

tanto lato quanto stricto sensu, os cursos de formação profissional que buscam além 

de formar, qualificar os(as) profissionais que lidam com o lazer; os eventos 

acadêmicos científicos tendo a temática do lazer como eixo central, e também, a 

discussão e a elaboração de políticas públicas nos âmbitos municipais, estaduais e 

federais (GOMES; MELO, 2003), como citado anteriormente. 

 Tendo início na primeira metade do século XX, a produção teórica no campo 

do Lazer em nosso país precisa não apenas de ganhos quantitativos, mas 

principalmente de qualitativos. De acordo com Werneck (2000, p. 80), de uma 

maneira geral, “aqueles que se dedicam à pesquisa sobre objetos „desvalorizados‟ 

em nosso meio – tais como o lazer – precisam atentar para os detalhes 

comprometedores do discurso em torno da „seriedade‟ científica da área.” 

Fundamentada em Bourdieu, esta autora pontua que as publicações no campo do 

lazer geralmente não explicitam embates teóricos, necessários para os almejados 

ganhos e avanços qualitativos da produção. Muitas vezes, as críticas e 

questionamentos às concepções de determinados autores não são realizadas pelos 

agentes que atuam neste campo.  

 Além disso, como apontado por Pinheiro e Gomes (2007), e corroborando 

com Werneck (2000), é necessário que os trabalhos procurem ir além das 

descrições e dos relatos de experiência, uma vez que estes, geralmente, não 

apresentam consistência conceitual; que aprofundem em discussões e promovam 

embates teóricos, consolidando as bases epistemológicas do campo. 

  A discussão acadêmica, bem como a produção teórica que surgia em meados 

do século XIX, concentrava-se na Europa e nos Estados Unidos. Fora ganhando 
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força e status de objeto de estudo a partir da Revolução Industrial e com o avanço 

do capitalismo, à medida que esses ditavam e expunham novas relações de 

trabalho. Estas relações foram recebendo cada vez mais destaque no contexto 

social urbano e atualmente são problematizadas levando em consideração seus 

desdobramentos com o tempo destinado ao trabalho e com o tempo de não 

trabalho, e os consequentes modos de vivenciá-los, pois foram se tornando uma 

questão social relevante (GOMES; MELO, 2003). 

 Na busca por soluções e respostas às questões que iam surgindo e se 

avolumando a respeito dos usos do tempo que os trabalhadores foram conquistando 

através de suas associações e sindicatos, em face às reduções da jornada de 

trabalho, e denominado de “tempo livre”, pesquisas e estudos disseminavam-se em 

muitos lugares.19 Em grande parte nos Estados Unidos, e também na Europa, em 

países como Inglaterra, Alemanha, França e Espanha, no final do século XIX. Dentre 

esses estudos verifica-se a ocorrência constante e marcante de ideais 

assistencialistas atribuídos ao lazer e à recreação, termos amiúde pouco 

diferençáveis20, sendo este bastante difundido, por exemplo, nos Estados Unidos, 

permanecendo até os dias atuais em nosso país. 

 Assim, a partir da necessidade de conhecer e controlar socialmente o tempo 

livre dos trabalhadores nos países industrializados emerge nos Estados Unidos e 

França, nas décadas de 1920 e 1930, a Sociologia do Lazer (SANT‟ANNA, 1994). 

Desse modo, tempos depois, no início e meados do século XX, os estudos sobre o 

tempo livre ganham notabilidade rapidamente. Surgem diversos autores21 que 

buscavam discutir as relações de trabalho, lazer e consumo em diferentes países. 

Entre eles está Joffre Dumazedier, que teve seus trabalhos difundidos em larga 

escala no Brasil influenciando os estudos do lazer no país, especialmente, a partir 

da década de 1970. Percebe-se que este autor é, até os dias atuais, como 

mostraram Werneck (2000) e Isayama (2002), destacada referência na área, com 

alguns de seus livros22 presentes nas referências e/ou bibliografias de disciplinas 

acadêmicas que tratam do lazer e integram os currículos de muitos cursos de 

graduação em Educação Física. 

                                                 
19

 Ver Lafargue (1980) e Veblen (1965). 
20

 Gomes (2003) realiza uma revisão histórica detalhada da relação recreação e lazer. 
21

 Como por exemplo, Riesman (1971); Friedmann (1983); Munné (1980); De Grazia (1966); Parker 
(1978). 
22

 Como, por exemplo, Sociologia empírica do lazer (1999) e Lazer e Cultura Popular (1973). 
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 De acordo com Melo (2003), a influência norte-americana pode ser observada 

nas origens das primeiras investigações sobre o lazer no Brasil. Nas décadas de 

1920-1930, nos recém criados “Centros de Recreio” e “Praças de Esporte”, a ênfase 

era dada às atividades físicas. Um país que queria se modernizar precisava cuidar 

da sua força de trabalho, recuperando-a e fortalecendo-a, e as atividades físicas e 

recreativas eram consideradas o melhor meio. Com isso, a Educação Física, por 

intermédio dessas atividades, vai conquistando o status de disciplina responsável 

pela manutenção da saúde do operariado, extenuado pelas péssimas condições de 

trabalho submetido nas indústrias. Devido a essa intencionalidade, o perfil do(a) 

profissional em Educação Física vai sendo considerado como o mais desejável para 

desenvolver e/ou ministrar os programas de lazer. 

 Em alguns trabalhos que abordaram o tema lazer na primeira metade do 

século XX verifica-se a ocorrência constante e marcante de ideais que objetivavam a 

conformação social e a manutenção do status quo por intermédio do lazer e da 

recreação. Declarações como “o problema de bem ocupar as horas de lazer” 

(FERREIRA, 1959, p. 13); “ao estado interessa que sua população não degenere” 

(SUSSEKIND, 1958, p. 5); “interesse pela recreação, para o revigoramento de sua 

saúde” (MIRANDA, 1941, p. 15), são exemplos de expressões recorrentes em 

estudos daquela época. Trabalhos que colaboraram com a incorporação de tais 

ideais e que fazem parte dos estudos precursores sobre a recreação e o lazer no 

Brasil. Tais considerações são reflexos do contexto sóciopolítico da época, com 

influências positivistas, centrado no desenvolvimento e progresso da nação 

(GOMES, 2003). 

 Concomitantemente à criação das praças, dos centros e parques 

(notadamente nas cidades de São Paulo e Porto Alegre), foram também criados 

centros de capacitação dos(as) profissionais que lidariam com o lazer e recreação 

através de escolas de Educação Física. Porém, segundo Melo (2003), a principal 

preocupação com a capacitação de profissionais tinha em vista a atuação 

diferenciada com crianças mais novas, frequentadoras das primeiras séries 

escolares.  

 Como mostra Werneck (2003, p. 29), “os significados da Educação Física 

infantil, de recreação e dos jogos acabaram se misturando nos programas 

elaborados para as crianças no ensino fundamental”. Pois aspectos como 

lateralidade, destreza, concentração, sociabilização, espírito de equipe, respeito às 
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regras entre outros, eram desenvolvidos nos chamados “Jogos Educativos”, 

trabalhados pelos(as) professores(as) especializados(as) e professoras regentes. 

“Daí decorre a idéia de que a recreação „pertence‟ à Educação Física, como se 

aquela fosse um determinado conteúdo ou atividade” (WERNECK, 2003, p. 30). 

 De acordo com Melo (2003), as atividades recreativas e as atividades físicas 

passaram a ser compreendidas 

como forma de recuperar a força de trabalho do operariado, extenuado pelas 
duras condições a que estava submetido; como componente na manutenção 
da “saúde”, elemento fundamental para um país que pretendia ser “moderno” 
(MELO, 2003, p. 59). 

 

 A partir da necessidade de capacitação profissional para atuar nesses 

âmbitos: “Centros de Recreio”, “Praças de Esportes” e na educação infantil, a 

Educação Física foi vista como a área de perfil mais adequado. No mesmo período 

de estruturação desses programas (primeira metade do século XX), surgem, quase 

que concomitantes, as primeiras escolas a oferecerem curso de formação 

profissional na Educação Física brasileira (MELO, 2003).  

 Apesar de o termo recreação fazer parte dos primeiros currículos dos cursos 

de graduação em Educação Física no país, o termo lazer, de acordo com Isayama 

(2003), começou a fazer parte dos currículos no final da década de 1980 e início de 

1990. Este período é marcado pela aprovação da Resolução n. 03/87 que 

estabelece um mínimo de conteúdos e de duração (2.880 horas/aula) dos cursos de 

graduação em Educação Física. Com essa nova Resolução, há uma reformulação 

curricular nacional, e assim, surgem muitas disciplinas com os termos recreação e 

lazer. Em 2004, na resolução n. 07/04 aprovada em 31 de março, o lazer é 

confirmado como campo de intervenção, também, da Educação Física, seja na 

Licenciatura ou no Bacharelado: 

Art. 3º A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção 
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o 
movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do 
exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da 
dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação 
e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, 
além de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de 
atividades físicas, recreativas e esportivas (BRASIL, 2004, grifos meus). 

 
 Desse modo, percebe-se que o lazer passa a receber mais considerações a 

seu respeito e vai sendo cada vez mais incorporado a diversas instâncias e saberes, 

entre eles, o acadêmico. Assim, no chamado campo de estudos do lazer, temas 
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como recreação, jogo, lúdico, brincar, entre outros, passam a ser amplamente 

estudados e pesquisados. Dentre tantos trabalhos, produzidos por vários autores e 

autoras, que se dedicaram a essas temáticas, podemos citar: Debortoli (1999, 2004, 

2005), Gomes (2004b, 2008), Marcellino (2003), Pinto (2007), Silva (2004) e 

Werneck (2003). O brincar, assim como as outras possibilidades, pode ser visto 

como ferramenta ou como expressão (PEREIRA, 2005). Dessa maneira, brinca-se 

por brincar, brinca-se para aprender, brinca-se para sarar. Por tudo isso, no âmbito 

do lazer, o brincar, os jogos e as brincadeiras passam a ser alvo de debate e de 

estudos acadêmicos, como será visto mais adiante. 

 O tema passa a fazer parte das questões de uma sociedade que se 

preocupava com o tempo de lazer e como este seria “gasto”, ou seja, com as 

atividades e os comportamentos da população. Com isso, torna-se objeto de 

estudos sistematizados de vários campos do conhecimento científico, passando a 

compor os currículos de diversos cursos de formação em diferentes níveis de 

ensino. Observa-se também, algumas partes iniciais do processo que contribuiu 

para que a Educação Física se legitimasse como uma das principais áreas de 

estudo da temática, assumindo, dentre outros papéis, o de produzir conhecimento 

sobre o tema e formar profissionais. 

 Esta busca por elementos que permitam conhecer o processo de constituição 

da Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional torna-se importante para 

esta pesquisa, pois, fornece subsídios para análises posteriores. Entende-se que ao 

observar um pouco mais esses processos, pode-se perceber como os campos foram 

se constituindo enquanto espaços de atuação profissional, mas, sobretudo, como 

espaços de formação desses(as) profissionais, com conflitos e disputas de poder. 

Logo, pode-se visualizar, por exemplo, algumas características esperadas dos(as) 

profissionais egressos(as) para posteriormente analisar a ausência e/ou presença do 

Lazer nesses cursos de graduação e como vem sendo tratado. Como lembra 

Foucault (2006, p. 71), o discurso23 e a denúncia são formas de inversão de poder. E 

é neste jogo, nesta trama, que “o intelectual luta contra as formas de poder onde ele 

é objeto e instrumento.” 

 Apesar de saber da existência da discussão que envolve o lazer nos 

currículos da Educação Física é necessário compreender como essa 

                                                 
23

 Na perspectiva do autor o discurso não expressa verdades simplesmente, mas produz essas 
verdades, as afirma e as faz circular (FOUCAULT, 2000). 
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problematização vem ocorrendo, especificamente, no curso de graduação em 

Educação Física da UFMG. Além disso, destaca-se a importância de analisar os 

currículos dos outros cursos de graduação da mesma unidade, o de Fisioterapia e o 

de Terapia Ocupacional, onde, como já dito na introdução, observaram-se indícios 

da presença de tais discussões.  

 Assim, no próximo capítulo serão apontados e discutidos alguns dos 

fragmentos considerados importantes no percurso histórico de constituição dessas 

três áreas: a Educação Física, a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional. Não é, 

entretanto, meu objetivo demonstrar “as gêneses” das áreas envolvidas no estudo, 

até porque autores e autoras – muitos(as) deles(as) utilizados(as) como referência 

para este estudo – já o fizeram em trabalhos que tinham como principal escopo tal 

resgate histórico. 

 Todavia, ao apresentar alguns relatos, a complexidade dos processos 

históricos que compuseram e ainda compõem o desenvolvimento das áreas 

analisadas não foi ignorada. Sempre em movimento, entre lutas, embates políticos e 

pedagógicos, estão repletos de infinitas minúcias, incontáveis pormenores, que não 

seriam esgotados num trabalho acadêmico. Procurou-se destacar alguns pontos, 

alguns detalhes, e claro, com intenções e parcialidades a partir do lugar de onde se 

fala. Mas, com isso, espera-se fornecer subsídios para a realização de algumas 

análises do quadro atual – que também está em contínua movimentação – tendo 

como sinalização essa constituição do campo. 

 O próximo tópico tratará do curso de graduação em Educação Física – 

primeiramente considerando o contexto nacional brasileiro mais amplo, e em 

seguida, tendo como foco a realidade da UFMG – e algumas de suas relações com 

o lazer. 
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CAPÍTULO 2 – CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL COMO ÁREAS DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

 Enquanto o lazer vai se consolidando como objeto de estudo nas 

universidades, vai, também sendo incorporado nos currículos de diferentes cursos 

de graduação pelo país. Porém, ainda havia certa escassez teórica no campo do 

lazer até meados do século XX, quando predominava a prática da recreação. Por 

várias razões, a Educação Física, enquanto área acadêmica, através de suas 

práticas cotidianas, tanto no domínio escolar, como fora dele, abrigou e alocou a 

recreação e o lazer em seus domínios. Nas palavras de Foucault (2006, p. 70), 

“nenhuma teoria se desenvolve sem se deparar com um muro, e é preciso a prática 

para atravessar esse muro”. Neste capítulo será abordada parte do processo que 

constituiu a Educação Física, a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional como campos 

de estudos. O próximo tópico tratará especificamente da Educação Física como um 

espaço responsável, dentre outros temas, pelos estudos do lazer e da recreação. 

 

 

 2.1 A Educação Física como campo de estudo 

 

 

 Como apontado por Werneck (2003), o lazer é um tema que, atualmente, vem 

despertando significativamente o interesse na área da Educação Física com 

possibilidades não só na graduação como na pós-graduação. Esse interesse de 

estudantes, profissionais e pesquisadores(as) desta área acaba por manifestar-se 

também no mercado profissional. 

 Considerando o campo da atuação, Marcellino (2006, p.191) observa 

“historicamente, tanto no Brasil como no exterior, o início de um processo mais 

sistematizado na área, a partir de segmentos da Educação Física”. Isso contribuiu 

para a presença majoritária de profissionais dessa área atuando no campo do lazer. 

Ainda segundo o autor, as discussões nas faculdades de Educação Física vão 

desde o entendimento da pertinência da manutenção das disciplinas sobre o tema 

no currículo, “até a constituição de modalidades específicas, já a partir dos cursos de 

graduação” (MARCELLINO, 2006, p. 191).  
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 Ao se analisar o olhar com que a Educação Física tem abordado o lazer, faz-

se necessário destacar alguns pontos importantes da gênese desta área. 

Considerando a Educação Física como curso superior de formação profissional, é 

imprescindível se reportar aos seus espaços privilegiados de origem: as instituições 

militares. Neste caso, são as pioneiras a ofertarem cursos de formação em 

Educação Física no Brasil. Segundo Isayama (2002), provavelmente em 1926 

através da Escola de Educação Física do Centro de Esportes da Marinha. 

  No final da década de 1920, entra em funcionamento o Curso Provisório de 

Educação Física que, posteriormente, se tornaria a Escola de Educação Física do 

Exército. Somente no ano de 1939 os espaços de formação em Educação Física 

deixam o reduto militar, com a autorização da Escola de Educação Física do Estado 

de São Paulo e a Escola Nacional de Educação Física, no Rio de Janeiro (FARIA 

JUNIOR, 1987). Não obstante, desde seu início, a Educação Física era distante das 

demais áreas da educação, principalmente tendo em vista as instâncias 

regulamentadoras. 

 Por volta do ano de 1937, cria-se o Departamento de Educação Física (DEF), 

subordinado ao Departamento Nacional de Educação. De acordo com Faria Junior 

(1987), o primeiro passo marcante no processo de distanciamento das licenciaturas. 

Além disso, como destaca Isayama (2002), até então, todo o conhecimento 

intelectual era dominado pelo saber médico; já os militares contribuíam 

empiricamente. 

 Como visto no capítulo anterior, com a criação dos Centros, Praças e Parques 

recreativos, na época do Estado Novo (1937-1945), com Vargas, e, passando pelo 

Estado Desenvolvimentista e Nacionalista consolidado por Kubitschek (1956-1961), 

e por fim com o regime militar (1964-1985) a Educação Física veio se consolidando 

como um meio eficaz de garantir aspectos desenvolvimentistas e higienistas à 

população melhorando a aptidão física desta como um todo (TAFFAREL, 1993). 

 De acordo com Faria Junior (1987, p. 18), no Estado Novo a Educação Física 

era considerada um possante meio para o aprimoramento da raça brasileira, um dos 

pontos cruciais do ideal de governo da época, e “impregnada de um caráter para-

militar”. Com isso a Educação Física ganha destaque e se torna obrigatória, 

juntamente com o ensino cívico e os trabalhos manuais, em todas as escolas do 

país e em todos os níveis de escolarização até o ensino médio.  
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 Todavia, será que estratégias semelhantes não podem ser percebidas na 

sociedade ainda hoje? De acordo com Foucault, 

os traços biológicos de uma população se tornam elementos pertinentes para 
uma gestão econômica e é necessário organizar em volta deles um 
dispositivo

24
 que assegure não apenas sua sujeição, mas o aumento 

constante de sua utilidade. (FOUCAULT, 2006, p. 198) 

 

 No entanto, somente no ano de 1969 a Educação Física incorpora as 

disciplinas comuns às outras licenciaturas em seu currículo de formação superior. 

Com a Resolução n. 69/69 e o Parecer n. 894/69 do Conselho Federal de Educação 

(CFE), à Educação Física é atribuído o mesmo status dos outros cursos de 

licenciatura. É estabelecido um currículo mínimo, flexível às instituições de ensino 

superior (IES), que determina a inserção de disciplinas pedagógicas comuns a todas 

as licenciaturas (ISAYAMA, 2002). 

 Ainda durante o período de ditadura militar no Brasil, com o passar dos anos, 

proliferam os cursos superiores de Educação Física. Na década de 1970 muitos(as) 

professores(as) desses cursos são enviados(as) ao exterior para a realização de 

cursos de pós-graduação, intensificando a produção acadêmica na área. Época em 

que desponta os estudos do lazer no país, em grande parte pela vinda e 

participação de Dumazedier, grande entusiasta da “sociologia do lazer”. No início da 

década de 1980 tem-se o acirramento dos embates acerca das concepções 

ideológicas da Educação Física na busca de sua legitimidade e autonomia 

(TAFFAREL, 1993). 

 Semelhantemente à Fisioterapia e à Terapia Ocupacional, como será visto a 

seguir, observa-se que a Educação Física nasce num meio de características e 

marcantes influências médicas, o contexto médico/militar, e adquire sua normas, 

seus discursos e códigos como um curso da grande área da Saúde. Assim, deveria 

lidar em seu cotidiano com os corpos. Primeiro de soldados, depois, de crianças e 

das demais pessoas da sociedade. Mas, a partir dos embates em torno de sua 

função social educativa, a Educação Física se vê em conflito, como uma disciplina 

próxima das ciências humanas no ramo da Educação. Do ponto de vista desta 

pesquisa, rapidamente torna-se híbrida, ao abarcar outros campos de atuação 

diferentes do escolar, principalmente através da disseminação esportiva na 

sociedade atrelada a ideia de saúde e qualidade de vida. Como lembra Paraíso (no 
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 Para Foucault (2006), dispositivos podem ser considerados como estratégias de relações de força 
sustentando outros tipos de saber e sendo sustentados por eles. 
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prelo), considerando a condição discursiva e produtiva de qualquer atividade 

cultural, seja o lazer, o currículo, ou qualquer outra, é possível fazer a “leitura” dessa 

prática. Das maneiras de interpretar e compreender o mundo que ela fornece, 

disponibiliza e, também, oferece aos indivíduos envolvidos. 

 Num contexto nacional mais amplo, dois grandes projetos públicos 

contribuíram para a promoção desse ideal: os movimentos Esporte Para Todos 

(EPT) criado em 1973 e o Mexa-se em 1975, este último, elaborado em parceria 

com a Rede Globo de Televisão.25 A partir destes dois programas de difusão e 

estímulo da prática de atividades físicas e diversos cuidados com o corpo, percebe-

se que as relações que a Educação Física, através de tais atividades, estabelece 

com ideologias de saúde, de forma física “adequada”, além de socialização, de 

igualdades de oportunidade pelo esporte, de inclusão social, entre outras, 

fortaleceram-se exponencialmente. 

 Tentando desvincular, em certa medida, a imagem já pouco valorizada da 

licenciatura, a Educação Física vai ganhando reconhecimento social valendo-se de 

vários mecanismos de poder inseridos sobre o corpo. Um dos principais é se apegar 

às possibilidades de benefícios à saúde através dos cuidados com o corpo e de 

promoção social por meio do esporte garantido a todos (SANT‟ANNA, 1994). Esta 

mesma autora destaca que não se deve negar a importância ética, política e social 

dos investimentos sobre a saúde e a beleza, as vantagens da higiene e do conforto 

físico para a felicidade humana. Entretanto, baseando-se em Foucault, mostra a 

importância de se “interrogar historicamente essa vontade de investir intensamente 

no corpo e no prazer sexual, de colocá-los no discurso pautado pela ciência, e de 

liberá-los para melhor conhecê-los e controlá-los” (SANT‟ANNA, 2002, p. 48).  

 Baudrillard (1995) afirma que o objeto mais belo, resplandecente e precioso, 

carregado de conotações, e alvo de investimentos é o corpo. Vai da higiene à 

maquiagem, passando pela estética, pelo esporte e pela moda. A população pode 

se tornar meio e fim dos efeitos de poder, como demonstra Foucault (2006), na 

medida em que age conscientemente com exigências ao governo, reivindicando o 

que quer, e de maneira simultânea, inconscientemente, realizando aquilo que o 

“governo” quer que ela faça. 
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 Cavalcanti (1982) e Sant‟Anna (1994) realizaram uma análise detalhada sobre esses programas. 
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 Como demonstra Sant‟Anna (2002), de um “controle-repressão”, passa-se 

para um “controle-estimulação”, onde cada um é excitado a lutar por saúde, por 

bem-estar e pelo prazer físico. “Isto, porque „o poder penetrou no corpo‟ e, portanto, 

encontra-se exposto em todas as suas partes” (SANT‟ANNA, 2002, p. 52). 

 No âmbito da Educação Física escolar, o corpo foi e, em grande parte, ainda 

vem sendo, “tratado como uma dimensão da existência humana a ser domada, 

controlada para que o intelecto tenha tranquilidade para aprender aquilo que é 

considerado sério e importante” e “um dos instrumentos usados para tanto foi a 

ginástica, combinada com a „disciplina‟ escolar que envolve a formação dos corpos e 

dos espaços escolares” (BRACHT, 2003, p. 165).26 As discussões em torno da 

natureza e dos objetivos da Educação Física, praticamente, não deixaram mais esta 

área. Desde as décadas de 1970-1980, quando se intensificaram os debates, 

estudantes, principalmente por meio do movimento estudantil, profissionais, 

professores(as), órgãos regulamentadores, pesquisadores(as), entre outros(as), 

problematizam aspectos ligados aos objetivos da Educação Física e, portanto, à sua 

identidade.  

 Entre as disputas ideológicas e a busca por exercer poder no campo, a 

dicotomia entre Licenciatura e Bacharelado se destacou, sendo atualmente ainda 

observada em muitas instituições de ensino superior, como é o caso da UFMG.27 

Tais disputas culminaram na Resolução n. 03/87, citada no capítulo anterior, 

aprovada no dia 16 de junho de 1987 que estabelece a criação da modalidade 

Bacharelado (atualmente denominado também de Graduação na UFMG). Esta 

divisão é, ainda, passível de questionamentos, uma vez que fora definida em função 

do campo de atuação profissional: Licenciatura – atuação em escolas; Bacharelado 

(Graduação) – em clubes, academias e outros espaços semelhantes. Por isso, 

entende-se que tal divisão é bastante frágil, e que poderia ser repensada. 

 Os principais argumentos a favor da criação desta modalidade são oriundos 

do mercado de trabalho, o qual demandaria profissionais com competências e 

                                                 
26

 Segundo Foucault (2006, p. 107) “a disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de 
poder vão ter por alvo e resultado os indivíduos a sua singularidade. É o poder de individualização 
que tem o exame como instrumento fundamental. O exame é a vigilância permanente, classificatória, 
que permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por conseguinte, utilizá-los ao 
máximo. Através do exame, a individualização torna-se um elemento pertinente para o exercício de 
poder.” 
27

 O curso de Educação Física da UFMG possui dois departamentos distintos e independentes: 
Departamento de Educação Física e Departamento de Esportes, principais responsáveis pela 
Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. 
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conhecimentos específicos, diferentes daqueles aprendidos pela licenciatura 

(considerada e limitada, muitas vezes, equivocadamente, apenas ao domínio 

escolar). Todavia, não faltaram críticas por parte de alguns(as) especialistas da área 

que defendiam uma formação generalista, afirmando que qualquer possibilidade de 

intervenção desse(a) profissional se caracterizaria por uma ação pedagógica 

(ISAYAMA, 2002).  

 Contudo, a criação do bacharelado pode ser vista também, a partir da busca 

por poder na Educação Física, como intenção de garantir “cientificidade” à área. 

Segundo Foucault (2006), tornar ciência é conferir efeitos de poder, atribuídos à 

ciência e àqueles que formulam um discurso científico. Assim, esperava-se angariar 

legitimidade e autonomia, contribuindo para o reconhecimento como um campo 

científico. De acordo com Mendes (1999), à licenciatura é sempre dado menor status 

na maioria dos cursos de formação em geral, por estar ligada ao ensino, 

diferentemente do bacharelado, voltado à “pesquisa”. 

 Em linhas gerais, o caminho que a Educação Física percorreu assemelha-se, 

de certa forma, ao trilhado pela psiquiatria ao longo do século XIX, antes de ser uma 

especialidade da medicina, e que foi analisado por Foucault (2001). Assim como a 

psiquiatria, a Educação Física manobrou e tornou-se parte do mecanismo de higiene 

pública, como campo medicinal e social, a partir de necessidades estratégicas e 

produção de verdades. Para tanto precisava justificar-se como intervenção científica 

e autoritária na sociedade, como poder e ciência da saúde pública e da proteção 

social. Dessa maneira fez com que o saber, a prevenção e a eventual “cura” de 

diversos problemas sociais (fragilidade da raça, exclusão social, evasão escolar, 

sedentarismo, obesidade, criminalidade e violência, consumo e tráfico de drogas, 

etc.) fossem solucionados mantendo as pessoas ocupadas com a prática 

massificada do esporte e da atividade física. 

 Como destaca Foucault (2006), numa via de mão dupla, o exercício de poder 

cria perpetuamente saberes, e o saber acarreta efeitos de poder. Dessa maneira, do 

ponto de vista deste estudo a Educação Física se habilita perante a sociedade como 

entidade capaz de atuar como ciência médica relacionada à saúde e higiene pública. 

Bem como no combate e prevenção de inúmeras dificuldades de ordem 

socioeconômica por meio do desenvolvimento esportivo, por exemplo. Essa 

codificação se estende desde meados do século XX, perdurando até os dias atuais. 
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  A partir de então, a maioria dos currículos dos cursos de graduação em 

Educação Física do Brasil sofreu mudanças no que diz respeito às modalidades 

ofertadas, e na UFMG não foi diferente. Nos últimos anos da década de 1980 e 

início da década de 1990, a formação superior em Educação Física deveria ser 

focada no(a) profissional que atuaria em escolas, e/ou nos demais espaços fora do 

ambiente escolar. Em 1991, quando as mudanças começaram a entrar em vigor na 

UFMG, passa-se a oferecer além da Licenciatura, que já existia, a opção do 

Bacharelado. 

 Entretanto, a criação de uma nova modalidade dentro de um mesmo curso 

não garante a diferenciação efetiva na formação, bem como no perfil dos(as) 

novos(as) egressos(as). No caso específico da UFMG, a matriz curricular das duas 

modalidades era muito semelhante (MENDES, 1999). Segundo Isayama (2002), um 

dos fatores que leva a uma não diferenciação é a falta de compreensão de 

alguns(as) professores(as). O(A) docente que ministra uma disciplina na licenciatura 

e, com um enfoque diferenciado, no bacharelado acaba por desenvolver as mesmas 

vivências e conteúdos nos dois programas. Assim,  

vários cursos de Educação Física no Brasil, apesar de oferecerem as duas 
modalidades, não conseguiam diferenciá-las nas grades curriculares 
propostas. Isto é, mesmo os/as alunos(as) tendo em seus diplomas os títulos 
de licenciado(a) e bacharel(a),  o currículo escrito dessas duas modalidades 
era bastante similar, quando não iguais. (MENDES, 1999, p. 41)  

 
 Como se não bastassem as divergências e disputas acirradas de poder entre 

bacharéis e licenciados(as), garantindo entre outras coisas uma reserva de mercado 

aos(às) egressos(as) da Educação Física, o lazer é visto muitas vezes esgueirando-

se entre uma e outra modalidade. Embora esteja presente tanto no domínio escolar, 

quanto fora dele por meio da vivência lúdica de manifestações culturais, o lazer 

estabeleceu liames nesta área com o custo de compreensões equivocadas a seu 

respeito. Entre elas: 

a) um entendimento funcionalista das atividades de lazer, fundamentalmente 
dedicadas a corrigir os problemas da civilização contemporânea e adaptar o 
individuo à nova ordem social em vigor; b) uma tendência à redução das 
atividades de lazer a um de seus interesses, os físicos; c) a desconsideração 
com as especificidades e peculiaridades das atividades de lazer, misturando-
se em uma mesma discussão o âmbito escolar e o não-escolar; d) uma 
carência de compreensão teórica aprofundada, responsável inclusive pelos 
problemas anteriores. (MELO, 2003, p. 65) 

 

 Compartilhando com a opinião acima, observa-se que a carência teórica pode 

ser considerada um ponto de destaque dos problemas dos(as) profissionais da 



 

 

46 

Educação Física que atuam no campo do lazer. A partir de um conhecimento 

distorcido e parcial, refletido numa atuação limitada e pautada no senso comum, 

reduz-se as possibilidades de contribuição à sociedade. O lazer compreendido como 

dimensão da cultura requer, tanto no contexto da atuação como no da formação, 

uma abordagem diferenciada, devido suas peculiaridades e possibilidades de 

abrangência. 

Não se pode reproduzir, no âmbito das atividades de lazer, as mesmas 
compreensões e ter os mesmos objetivos do que se tem na escola ou no 
esporte de competição. Existem referenciais teóricos próprios que devem ser 
considerados na formulação e na execução de qualquer proposta de lazer. 
(MELO, 2003, p. 65) 

 
 Na licenciatura, por exemplo, a Educação Física escolar é considerada, assim 

como todas as outras disciplinas/matérias escolares também deveriam ser (pois a 

escola como um todo deveria eleger a educação para o lazer como tarefa nobre e 

importante),28 como espaço privilegiado de educação para o lazer, devido à 

dimensão lúdica presente em seu objeto (BRACHT, 2003). 

 Confirmando a necessidade de uma educação para o lazer, Marcellino (1996, 

p. 50) afirma que “para o desenvolvimento de atividades no tempo disponível, de 

atividades de lazer, quer no plano da produção, quer no do consumo não-

conformista e crítico-criativo, é necessário aprendizado”. Além disso, “a educação 

para o lazer pode ser entendida, também, como um instrumento de defesa contra a 

homogeneização e internacionalização dos conteúdos veiculados pelos meios de 

comunicação de massa, atenuando seus efeitos” através do desenvolvimento da 

criticidade (MARCELLINO, 1996, p. 51). 

 Vale lembrar que há a possibilidade de um duplo processo educativo, onde se 

encontra a educação para e pelo lazer, ou seja, ele é tanto veículo como objeto de 

educação. Nos campos de atuação predominantes do bacharelado, busca-se 

também a educação para o lazer, mas, sobretudo, pelo lazer. Ainda segundo este 

autor, 

tratando-se do lazer como veiculo de educação, é necessário considerar 
suas potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos 
indivíduos. Tanto cumprindo objetivos consumatórios, como o relaxamento e 

                                                 
28

 Nas palavras de Bracht (2003, p. 164): “A tese que gostaria de defender é a que não 
responsabilizemos exclusivamente uma ou outra disciplina escolar pela educação para o lazer (a 
Educação Física e a Educação Artística por exemplo), mas que a escola como um todo assuma a 
educação para o lazer como tarefa nobre e importante, o que implica em colocar em questão as 
próprias finalidades sociais da instituição escolar. Isso implicaria em uma razoável mudança naquilo 
que poderíamos chamar de cultura escolar que, diga-se logo, não envolve apenas os saberes e 
práticas escolares, mas também, o tempo e o espaço.” 
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o prazer propiciados pela prática ou pela contemplação, quanto objetivos 
instrumentais, no sentido de contribuir para a compreensão da realidade, as 
atividades de lazer favorecem, a par do desenvolvimento pessoal, também o 
desenvolvimento social, pelo reconhecimento das responsabilidades sociais, 
a partir do aguçamento, pelas oportunidades de contatos primários e de 
desenvolvimento de sentimentos de solidariedade. (MARCELLINO, 1996, p. 
50)  

 

 Em seus estudos, Isayama (2002) percebeu a forte relação de poder nos 

currículos de muitos cursos de graduação em Educação Física no país; a luta de 

forças entre as disciplinas biológicas e esportivas com as disciplinas ditas 

pedagógicas, vinculadas às Ciências Sociais e Humanas. É justamente com essas 

últimas, no âmbito da cultura, que o lazer se relaciona com maior familiaridade. 

 Desse modo, torna-se necessário observar o currículo do curso de graduação 

em Educação Física da UFMG, para, analisando-o, tentar compreender como o 

lazer vem se inserido e sendo tratado dentro deste curso. Contudo, é também 

inegável a maneira como a Educação Física volta sua face para os conteúdos físicos 

e esportivos, atribuindo ao lazer uma faceta, distinta, específica desta área. O que 

não difere dos demais cursos analisados, pois possivelmente, a Fisioterapia e a 

Terapia Ocupacional também devem conferir ao lazer uma outra roupagem, lidando 

com ele numa outra configuração. É o que será abordado nos próximos tópicos 

deste capítulo. 

 

 

 2.2 Fisioterapia e Terapia Ocupacional: Das origens comuns à distinção 

das formações 

 

 

 Juntamente com a Educação Física, pertencendo à grande área da saúde, a 

Fisioterapia e a Terapia Ocupacional também emergem atreladas ao saber médico, 

submissas também, no que diz respeito à atuação. Esta intervenção com técnicas 

médicas, terapêuticas, de reabilitação, com ênfase na patologia vem se modificando 

lenta e gradativamente no meio dessas duas profissões, sobretudo, no campo da 

Terapia Ocupacional. Em ambas, observa-se que a ocorrência do lazer não é tão 

regular quanto na Educação Física, embora seja ainda um pouco mais aparente na 

Terapia Ocupacional. 
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 Comparativamente, foi maior a quantidade de trabalhos que tratam da gênese 

e desenvolvimento da área da Educação Física, que analisam currículos de cursos 

de graduação e a temática da formação de profissionais. Isso se reflete no número 

de periódicos, monografias de graduação e pós-graduação, dissertações e teses 

defendidas que abordam o tema da história dos cursos de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional no país, que analisam o currículo desses cursos e a formação dos(as) 

profissionais egressos(as). Tal constatação foi feita, principalmente, a partir das 

buscas na Biblioteca da EEFFTO e no sistema de bibliotecas da UFMG. No campo 

da Terapia Ocupacional, um dos destaques foi, relativamente, a expressiva 

quantidade encontrada de trabalhos de Drummond, pesquisadora das temáticas do 

currículo e da formação do Terapeuta Ocupacional e suas interfaces com o Lazer 

(DRUMMOND, 1999, 2000; DRUMMOND; MAGALHÃES, 2001; DRUMMOND; 

RODRIGUES, 2004; DRUMMOND; COSTA, no prelo). Neste capítulo serão 

abordadas partes dos processos que, concomitantemente, constituíram a 

Fisioterapia e a Terapia Ocupacional como áreas de intervenções e campos de 

estudos acadêmicos, além de possíveis aproximações com a temática do lazer. 

 

 

 2.2.1 Fisioterapia como campo de estudos voltado para a reabilitação 

 

  

 No início do século XX, em meio às grandes guerras mundiais, cresce a 

demanda por profissionais que auxiliassem os médicos29 nos processos de 

reabilitação para os incapacitados advindos dos campos de batalha. Era urgente o 

reaproveitamento das forças de trabalho num momento de tantas perdas, sobretudo 

econômicas. Principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, mulheres 

começam a ser recrutadas para lidar com os soldados que chegavam dos conflitos, 

mas também, com crianças e mulheres proletárias. As “profissionais” que iam sendo 

recrutadas não precisavam de nenhum conhecimento técnico especializado. 

Bastava serem dóceis, amáveis e caridosas (LOPES, 1993). 

                                                 
29

 O termo “médicos” é utilizado majoritariamente no masculino, pois no final do século XIX e início do 
século XX, a profissão era constituída quase exclusivamente por homens (Lopes, 1993; Drummond, 
1999). 
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 Com o aparecimento e o desenvolvimento de técnicas médicas, como 

exercícios com e sem carga, massagens, uso do frio e do calor, da luz, de banhos e 

alguns recursos eletroterápicos, para o tratamento e a reabilitação de pacientes em 

meados do século XIX,30 tem-se o início do campo para a fisioterapia (CÂMARA, 

2006). Os médicos passam a delegar essas funções às auxiliares que vão se 

especializando nessas funções e aprimorando tais recursos. Tem-se início a 

passagem do eixo vocacional, missionário para um trabalho mais técnico, 

especializado. Pode-se ver assim o início marcante do atrelamento da Fisioterapia 

ao saber médico. Saber que conduziu a formação do profissional da área até os dias 

atuais e ainda baliza a maioria das ações e estudos científicos do campo. 

 No final do século XIX, de acordo com Câmara (2006), surge no Brasil o 

Serviço de Eletricidade Médica e Hidroterapia na cidade do Rio de Janeiro, e na 

década de 1920, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é instalado o serviço 

de fisioterapia.  

Os médicos que trabalhavam nesses serviços eram conhecidos como 
médicos de reabilitação e, por algum tempo, houve a necessidade de 
técnicos no auxilio a esses profissionais, que se dava na aplicação efetiva 
das técnicas terapêuticas prescritas pelo médico. O técnico em fisioterapia 
recebia uma prescrição com a descrição da técnica a ser aplicada, seu tempo 
de aplicação e intensidade, etc. (CÂMARA, 2006, p. 36) 
 

 A partir do final da década de 1940, acontecimentos mundiais como 

epidemias de poliomielite e outras doenças incapacitantes, e, principalmente, a 

grande quantidade de sequelados oriundos das grandes guerras mundiais, incitaram 

as organizações de saúde a investirem no ramo da reabilitação. Dessa maneira, 

uma demanda elevada de profissionais começa a surgir. 

 Conforme aponta Foucault (2006), o poder se exerce por aparelhos e efeitos 

de poder. Estes, em determinados contextos, por determinadas razões e 

transformações diversas vão sendo construídos localmente para atender a 

demandas urgentes e particulares que ao longo do tempo vão se mostrando 

eficazes, úteis economicamente, lucrativas politicamente (ou não); a partir daí se 

impõem cada vez mais para consolidar o sistema. Isso se torna claro ao observar o 

surgimento de algumas áreas do conhecimento, de alguns campos de estudos e de 

algumas profissões, como no caso da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. 

Contudo, não só a demanda crescente influenciou a consolidação destes dois 

                                                 
30

 De acordo com Câmara (2006), o desenvolvimento de tais procedimentos no Brasil é estimulado 
após a criação das faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia na década de 1830. 
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campos de atuação, mas também a necessidade de qualificar a formação 

desses(as) profissionais. 

 Para suprir a demanda por técnicos(as), no ano de 1951 é criado o primeiro 

curso técnico de Fisioterapia no Hospital das Clínicas em São Paulo. O curso era 

ministrado por médicos dessa instituição. No ano seguinte, em Belo Horizonte, é 

criado um serviço no Hospital da Baleia direcionado ao tratamento de crianças com 

tuberculose óssea e poliomielite. Era grande a necessidade de pessoal para auxiliar 

os médicos, principalmente ortopedistas. Até então, as madres da Congregação 

Franciscana Missionárias de Maria, que já trabalhavam como enfermeiras, 

realizavam o trabalho, embora, com certa precariedade. Mesmo assim, o serviço de 

reabilitação oferecido por este hospital tornou-se referência no estado de Minas 

Gerais (CÂMARA, 2006).  

 A partir daí, os médicos envolvidos idealizaram um hospital de reabilitação, o 

Hospital Arapiara, instituição pioneira no Estado a ofertar cursos de formação de 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Isso se deu, segundo Drummond (1999), 

através de uma parceria firmada em 1969 entre este hospital e a Faculdade de 

Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG). Inicialmente, esse curso oferecia 20 

vagas distribuídas entre Fisioterapia e Terapia Ocupacional e era gratuito, mantido 

pela Fundação Arapiara, com o objetivo de “formar um profissional capaz de ajudar 

a curar uma doença ou lesão” e desenvolver as capacidades remanescentes do 

indivíduo (NASCIMENTO, 2004, p. 44). Fato interessante, de acordo com esta 

autora, é que a primeira seleção realizada nesta faculdade para os cursos de 

graduação em Fisioterapia e Terapia Ocupacional tinha como requisitos: trabalhar 

na profissão há mais de cinco anos ou ser professor(a) de Educação Física. Verifica-

se, assim, uma proximidade explicitamente considerada entre as áreas, 

provavelmente, por possíveis similaridades na formação desses(as) profissionais. 

 Através dos cursos técnicos de capacitação que se espalharam pelo país, a 

profissão foi ganhando importância e reconhecimento, apesar de ainda estar sob a 

tutela médica. Esses cursos foram reconhecidos pelo Parecer nº 388/63 elaborado 

pelo CFE, que além de estabelecer o período de duração dos cursos em três anos, 

atribuía aos(às) egressos(as) o nome de “técnicos em fisioterapia”. Conforme 

Câmara (2006, p. 40), “o termo técnico vem marcar a competência de auxiliar do 

médico.” Ainda de acordo com a autora,  
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questões relacionadas à denominação parecem ter dificultado a identificação 
profissional, como a rejeição do fisioterapeuta ao rótulo de massagista, 
denominação percebida como menos profissional. A definição das 
competências também trouxe conflitos internos e externos, mesmo porque 
não existia clareza quanto ao modelo a seguir. O desenvolvimento dessas 
competências foi-se dando ao longo do tempo pelos próprios conflitos entre 
profissionais. (CÂMARA, 2006, p. 42) 

 
 Esse parecer vigorou até 1969, quando pelo Decreto-Lei nº 938, de 13 de 

outubro de 1969, a Fisioterapia tornou-se reconhecida como uma profissão de nível 

superior e tornou exclusivos a ela métodos e técnicas específicas. Dois anos depois, 

em 1971, é reconhecido o curso de graduação em Fisioterapia da FCMMG. 

Instituição que desempenhou papel importantíssimo para o surgimento dos cursos 

de graduação da UFMG em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 10 anos depois, em 

1979. 

 De acordo com Drummond (1999), as duas áreas surgem juntas no exterior e 

no Brasil sob circunstâncias semelhantes, o que levou a um processo de 

implantação de cursos de graduação unificados. Nas palavras da autora:  

É importante salientar aqui que a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional 
surgiram juntas no exterior e no Brasil, sob circunstâncias semelhantes, 
regulamentadas e fiscalizadas conjuntamente pelos mesmos órgãos e, dali 
em diante, tiveram um processo de implantação dos cursos em conjunto na 
maioria das escolas brasileiras (DRUMMOND, 1999, p. 37). 
  

 Assim, passaram a ser regulamentadas e fiscalizadas pelos mesmos 

órgãos.31 Fato que fica evidente, ao se considerar a primeira graduação em 

Fisioterapia e em Terapia Ocupacional criada no estado de Minas Gerais, em 1969, 

pela FCMMG. Estes cursos influenciaram bastante a criação dessas duas 

Graduações na UFMG, tanto pelos(as) docentes, formados(as) pela FCMMG, 

quanto pelo currículo adotado, espelhado nesta faculdade.  

 Foi somente a partir do ano de 1977 que os(as) vestibulandos(as) passaram a 

optar por Fisioterapia ou Terapia Ocupacional antes do ingresso na faculdade. Até 

então os(as) alunos(as) escolhiam por uma das modalidades no decorrer do curso, 

evidenciando uma diferenciação mínima dos dois cursos, consequentemente, das 

duas áreas. Um empecilho, segundo Drummond (1999), para o reconhecimento 

social dessas duas profissões que emergiram no campo da reabilitação sob a tutela 

médica.  

                                                 
31

 Os órgãos regulamentadores das duas profissões são o Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (COFFITO) e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
(CREFITOs). 
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 2.2.2 Interfaces da Terapia Ocupacional com as ciências da saúde e as 

ciências humanas 

 

 

 Como tratado anteriormente, num mesmo contexto histórico e social onde 

surge a Fisioterapia, nasce a Terapia Ocupacional. A “reabilitação nasceu como uma 

tentativa de recomposição de perdas econômicas e como forma de amenizar os 

débitos sociais provocados por um período de guerra” (DRUMMOND, 1999, p. 33). A 

Terapia Ocupacional deveria ensinar às pessoas incapacitadas, provenientes das 

guerras, alguma ocupação para não deixá-las desocupadas.  

 

Pode-se dizer que o surgimento da Terapia Ocupacional no seio da 
reabilitação, de certa forma, deveu-se a um limite de atuação da classe 
médica, composta quase exclusivamente por homens, que não se 
apropriaram desse trabalho, mas organizaram a formação dessas 
profissionais sob o seu controle. [...] No entanto, como a saúde era de 
domínio dessa classe, caberia aos médicos a orientação dos serviços de 
Terapia Ocupacional. Dessa forma, houve desde o início da profissão, uma 
subordinação teórica, prática e, consequentemente, salarial dos terapeutas 
ocupacionais a classe médica. (DRUMMOND, 1999, p. 34) 

 

 Ainda segundo a autora, desde o período do Brasil Império, já se usava no 

tratamento médico-psiquiátrico várias atividades laborais, como o cultivo de hortas, 

canteiros e jardins. Era extremamente vantajoso para as instituições ter como mão-

de-obra no cultivo de suas hortas e lavouras, no cuidado e manutenção local, entre 

outras tarefas, os(as) próprios(as) pacientes. Além disso, era objetivo das 

instituições distraírem os(as) pacientes com alguma atividade para que estes(as) 

não tivessem tempo, consequentemente oportunidade, de planejar coisas que 

causassem tumultos (DRUMMOND, 1999).  

 Porém, foi nas décadas de 1940 e 1950 que determinadas instituições 

psiquiátricas passam a operar nesse sentido com algum embasamento teórico. Tais 

teorias continham grande influência dos Estados Unidos, país que a partir da década 

de 1940 passa a se armar de um arsenal teórico, objetivando deixar a tutela médica 

que a área se encontrava. Com isso a Terapia Ocupacional começa a ganhar status 

e receber certa autonomia profissional; não só ela, mas também a reabilitação física, 

onde a Fisioterapia se estabelecia. Segundo Lopes (1993, p. 30), 
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a tutela médica é percebida nos currículos dos cursos, nas “falas”, nos 
congressos e encontros, no vocabulário usado na ação prática – diagnóstico, 
tratamento, patologia, doenças – e em seu método. É através dela que se 
busca o reconhecimento científico. [...] Premidas pela necessidade de 
reconhecimento científico e “status” profissional, as “pioneiras” terapeutas 
ocupacionais alinham-se aos padrões médicos. 
 

 Junto a isso, em muitos países abalados pelas guerras mundiais cresciam as 

campanhas internacionais por direitos e seguros sociais. Com expressivo destaque 

internacional, e exercendo grande influência, o Movimento Internacional de 

Reabilitação recebeu apoio até mesmo da Organização das Nações Unidas (ONU), 

que elaborou projetos de Centros de Demonstração de Técnicas de Reabilitação 

espalhados pelo mundo. Desencadeando assim não só o surgimento de serviços de 

reabilitação em níveis públicos e beneficentes, mas também, a demanda por cursos 

de formação de profissionais aptos(as) a atuarem na área (DRUMMOND, 1999). 

 Em 1957, na USP, surge o primeiro curso superior de Terapia Ocupacional e 

ao longo da década de 1960 e 1970 outros cursos foram criados no país, sobretudo 

na rede privada de ensino. Num contexto nacional mais amplo, nesse período 

começaram alguns questionamentos (assim como aconteceu com a Educação 

Física) por parte da natureza/objetivos da Terapia Ocupacional. Passou-se a indagar 

se ela estava mais ligada à área da saúde ou das ciências humanas. Até aquele 

momento, a Terapia Ocupacional era pautada com base nos conhecimentos e 

técnicas da Fisioterapia. Esta por sua vez, assim como toda a reabilitação tida na 

época, enquanto campo de intervenção consistia basicamente em tratamentos de 

membros e partes do corpo, recuperá-los e “colocá-los em movimento, utilizando-se 

do trabalho para endireitar e adestrar corpos e mentes em consonância com 

propostas coercitivas de várias instituições de saúde” (DRUMMOND, 1999, p. 54). 

 Ao analisar as normas editoriais da Revista Brasileira de Fisioterapia observa-

se isso mais claramente:  

 

A REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA publica relatos originais de 
pesquisa concernentes ao objeto principal de estudo da Fisioterapia e ao seu 
campo de atuação profissional, veiculando estudos básicos sobre a 
motricidade humana e investigações clínicas sobre a prevenção, o 
tratamento e a reabilitação das disfunções do movimento.

32
 

 

 Este relato confere certo destaque à disfunção, à doença, objeto principal de 

estudo da Fisioterapia, de acordo com os editores desse periódico. A ênfase fica por 

                                                 
32

 Disponível em: <http://www.crefito3.org.br/revista/rbf/rbfv9n3/pdf/normas.pdf>. Acesso em: 11 jun. 
de 2009. 

http://www.crefito3.org.br/revista/rbf/rbfv9n3/pdf/normas.pdf
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conta de tratamentos e da reabilitação das disfunções, ou seja, de patologias, e não 

de pessoas, de indivíduos. 

 Com a crescente demanda de docentes para os novos cursos e a qualificação 

deste pessoal, muitos(as) professores(as) se qualificaram inclusive “em programas 

de pós-graduação na área de Ciências Humanas, em que se exige em geral, uma 

reflexão mais profunda sobre aspectos sócio-político-econômicos” (DRUMMOND, 

1999, p. 63). 

 Verifica-se, assim, que profissionais e docentes passam a adotar uma postura 

mais crítica e questionar a falta de produção teórica contextualizada à realidade do 

país e a “neutralidade” quanto às propostas de trabalho da Terapia Ocupacional. 

Desde 1964, com a vigência do primeiro currículo mínimo vigente, a formação era 

estritamente técnica, mas, não só a do(a) terapeuta ocupacional, como também a 

do(a) fisioterapeuta. Ambos(as) ainda “exerciam a função de „ajudantes‟ 

subordinados a categoria médica” (DRUMMOND; MAGALHÃES, 2001, p. 36).  

 Na busca pela autonomia do campo e consequente liberação da tutela 

médica, o foco dos estudos da Terapia Ocupacional passou a ser as patologias, 

seus mecanismos físicos e psicológicos, na tentativa de fundamentar teoricamente 

as práticas realizadas. A partir de então, pode-se constatar alguns conflitos sobre as 

singularidades e o papel dessa profissão, que se voltava para os aspectos 

neurológicos, ortopédicos, anatômicos, sensoriais e psíquicos presentes no campo 

de atuação da profissão. De acordo com Drummond e Costa (no prelo), foi a partir 

da década de 1970, ao considerar as ocupações humanas de uma forma geral que a 

Terapia Ocupacional passa a problematizar atividades diversas do cotidiano como o 

trabalho, o estudo, o brincar e as denominadas Atividades de Vida Diária (AVDs), 

entre outras, inclusive o lazer.  

 Apesar da intensa formação biomédica, vê-se o esforço da Terapia 

Ocupacional por debruçar-se em outros aspectos que compõem a vida humana 

inserida num determinado contexto, tais como sociológicos, antropológicos e 

econômicos (DRUMMOND; MAGALHÃES, 2001). Assim, o lazer assume posições 

pontuais nos currículos dos cursos de Terapia Ocupacional, com uma diversidade de 

teorias e concepções confirmando seu caráter multidisciplinar. Contudo, o lazer tem 

sido visto, principalmente, enquanto atitude, como um estado de espírito do 

indivíduo, independente da atividade, do tempo e do lugar (DRUMMOND; COSTA, 

no prelo). 



 

 

55 

 Após a contextualização das áreas de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional realizada neste capítulo, buscando possibilidades de interfaces com o 

lazer, o próximo tópico tratará especificamente do contexto da EEFFTO.  

 

 

2.3 A instituição pesquisada: De “Escola de Educação Física” a “Escola 

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional” 

 

 

 Como visto, o caráter médico-tecnicista presente nas áreas da Educação 

Física, da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional é fruto de processos históricos que 

fizeram, e fazem parte, da constituição destas áreas. Junto com os militares (no caso 

da Educação Física, por exemplo), de acordo com Foucault (2006), os médicos 

tornaram-se os primeiros administradores de espaços públicos. Isso fica evidente ao 

observarmos o corpo docente das duas primeiras escolas superiores de Educação 

Física de Belo Horizonte, e também do Estado de Minas Gerais: a Escola de 

Educação Física do Estado de Minas Gerais e a Escola de Educação Física das 

Faculdades Católicas, ambas criadas em 1952. De acordo com Campos (2007), o 

corpo docente era formado por pessoas do meio médico ou militar, principalmente 

por indivíduos próximos a Juscelino Kubitschek, então governador do Estado. Daí a 

grande influência das concepções médico-higienistas na formação profissional da 

época. 

 No ano seguinte, 1953, as escolas se fundem e passam a ser reconhecidas 

como Escola de Educação Física de Minas Gerais. E após 16 anos, com graves 

dificuldades financeiras, dentre outros motivos, a escola foi federalizada e agregada 

à UFMG.33 Desse modo, em 1969,34 surge a Escola de Educação Física da UFMG. 

Ao longo, aproximadamente, dos 10 anos seguintes, desenvolveu-se o projeto de 

criação dos cursos de graduação em Fisioterapia e Terapia Ocupacional nesta 

universidade. 

                                                 
33

 Sousa (1996) e Kanitz Júnior (2003) apresentam uma análise detalhada dos processos de criação, 
constituição e federalização da Escola de Educação Física de Minas Gerais. 
34

 O ano de 1969, além de marcar o início dos primeiros cursos de Graduação em Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional do Estado pela FCMMG, assinala o reconhecimento destes profissionais como 
sendo de nível superior pelo Decreto-lei 938 de 13 e outubro de 1969 (DRUMMOND, 1999). 



 

 

56 

 Criados oficialmente em 1977, estes dois cursos foram alocados nessa 

unidade no ano de 1979, pois, segundo Drummond (1999, p. 39), entendia-se “que 

havia uma proximidade da Fisioterapia com a Escola de Educação Física, no que se 

refere às lesões decorrentes dos esportes, e uma relação da Terapia Ocupacional 

com a Educação Física na perspectiva da recreação e do lazer.” Entretanto, a autora 

também ressalta que nessa época não havia trabalhos expressivos da Terapia 

Ocupacional com a Educação Física que justificassem essa aliança, embora a 

Fisioterapia, sobretudo em outros países, estabelecesse com maior frequência tais 

associações. Outro ponto destacado seria o fortalecimento da Escola na área da 

saúde com a instalação destes dois cursos, dando assim maior destaque àquela 

unidade, ainda sem muita projeção universitária na UFMG. 

 Segundo Drummond (1999), instalados na Escola de Educação Física sem a 

consulta a docentes e profissionais das três áreas envolvidas, os cursos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional logo se viram em intensos embates políticos para 

exercer poder nessa unidade. Em 1978 foi criado um único Colegiado para estes 

dois cursos e, somente em 1987, ele foi desmembrado.  Em 1982, criou-se o 

Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Escola e este foi dividido 

apenas no ano de 1998 (DRUMMOND, 1999). Essa dificuldade de manterem-se 

independentes reflete as dificuldades enfrentadas por estes dois cursos quando da 

sua implantação pelas fragilidades de uma área em consolidação. 

 Com um crescente número de embates políticos, lutas por espaços físicos, 

nas decisões e nas ações administrativas da Unidade,35 a Congregação desta 

solicitou a desvinculação dos cursos de graduação em Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da Escola de Educação Física. Apesar de continuarem vinculados 

institucionalmente à Escola, a partir de 1988 estes dois cursos deixaram a unidade, 

tendo suas disciplinas ofertadas em várias outras unidades e prédios espalhados da 

UFMG. Somente em 2005, com a construção de um espaço próprio, anexo à antiga 

Escola de Educação Física, os cursos são instalados numa sede definitiva 

(CÂMARA, 2006). 

 É possível perceber, dessa maneira, que a EEFFTO não tem conseguido 

promover, efetivamente, a interdisciplinaridade entre os seus cursos de graduação. 

                                                 
35

 Em conversas informais pela EEFFTO com docentes e funcionários que vivenciaram esse período 
é revelado o clima de tensão decorrido desse processo de separação dos cursos de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da sede da unidade. 
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A articulação almejada e prevista no início da criação e implantação dos cursos de 

graduação em Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Escola de Educação Física da 

UFMG, e que envolveria os três cursos, não ocorreu na prática, infelizmente se 

perpetuando até os dias atuais. 

 A Escola de Educação Física da UFMG, após resolução do Conselho 

Universitário da universidade, se tornou Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional. Além dos cursos de graduação, a EEFFTO oferta em nível de 

pós-graduação lato sensu, cursos de Especialização nas áreas de: Lazer – sob 

responsabilidade do Departamento de Educação Física; Educação Física 

(Treinamento Esportivo, Musculação e Atividade Física-Saúde Mental) – oferecidos 

pelo Departamento de Esportes; de Fisioterapia (Fisioterapia em Ortopedia 

Esportiva, Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia em Neurologia e Fisioterapia em 

Geriatria e Gerontologia) – ofertados pelo Departamento de Fisioterapia; e de 

Terapia Ocupacional (Desenvolvimento Infantil, Gerontologia, Saúde e Trabalho e 

Saúde Mental) – oferecidos pelo Departamento de Terapia Ocupacional. Em termos 

de pós-graduação stricto sensu, oferece o Curso de Mestrado e Doutorado em 

Ciências do Esporte; Mestrado em Lazer; Mestrado e Doutorado em Ciências da 

Reabilitação. 

 Nesse contexto, acredita-se que existam possibilidades de ações 

interdisciplinares entre os três cursos por meio do lazer. Fenômeno que permeia as 

atividades destes cursos de graduação: seja no ambiente escolar, esportivo, nas 

políticas públicas, nos tratamentos e intervenções terapêuticas. 

 

 

 2.4 Possibilidades e contribuições da interdisciplinaridade 

 

 

Temas como o Lazer são, além de amplos, complexos. E como qualquer 

objeto, permite múltiplos olhares e interpretações. Morin (2005) afirma não existir 

objeto isolável do sujeito, de sua lógica, sua cultura, sua sociedade. Sendo assim, 

destaca-se a necessidade de se analisar as possíveis contribuições fornecidas pela 

interdisciplinaridade no processo formador não apenas de profissionais, mas da 

subjetividade geral do ser humano presente no mundo. Pois segundo Fazenda 
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(2003), a interdisciplinaridade nos leva a compreender as diferentes formas do ser 

humano conhecer.  

Entende-se no presente estudo a formação profissional, mais especificamente 

no âmbito do lazer, de maneira ampla, concordando com Isayama (2005), que 

considera a importância da unidade entre teoria e prática, da característica 

multidisciplinar do lazer, de uma sólida formação teórica e cultural e da necessidade 

de continuidade constante desse processo como meio de constante 

desenvolvimento profissional. Contudo, como visto no primeiro capítulo, assim como 

o lazer é influenciado e marcado pelas regras existentes e postas na sociedade, por 

exemplo, o consumo de bens, de serviços e de entretenimento que busca um 

hedonismo “alienado”, o processo formador no âmbito do lazer também está à 

mercê desses ditames.  

Uma formação que busque apenas a rentabilidade econômica, atraída por 

uma oportunidade lucrativa oferecida pelo mercado está sujeita, segundo Werneck 

(1998, p.52), a ignorar a importância do lazer como possibilidade de busca de 

qualidade de vida, o que requer o “enfrentamento dos limites socioculturais 

históricos de nossa realidade”. Tal processo acaba por comercializar a formação, 

tornando-a alienada, quando se ensina aos(às) discentes técnicas de como “fazer 

por fazer” e receitas de atividades ditas “recreativas” seguindo um modelo empirista 

baseado em experiências. De acordo com Isayama (2005) a preocupação central 

nesse caso é com a instrumentalização técnica e com o domínio de procedimentos 

metodológicos, tornando o(a) profissional um(a) “simples” técnico(a). 

Esse tecnicismo, enraizado no modelo “positivista” de ciência, faz com que 

um(a) profissional que se submete a lidar com problemas humanos, se torne mero(a) 

instrumentalizador(a) de métodos e meios “corretos” para se chegar a determinados 

fins, sem considerar o caráter moral, político e social do fim. Essa racionalidade 

técnica, ao comprometer a práxis, para Gómez (1997), raramente possibilita uma 

visão ampla e crítica da realidade para possíveis problematizações e resoluções de 

questões que surgem na prática, contribuindo para a reprodução de valores 

hegemônicos, mitos, vícios, preconceitos e estigmas. 

Em contraposição ao modelo positivista que tem como legítima a linguagem 

livre de contexto, impessoal, precisa, científica, e que seja passível de 

generalizações, onde a principal opção é a análise lógico-matemática, outras formas 



 

 

59 

de se pensar a ciência dão origem, de acordo com Fazenda (2006), às propostas 

que encaminharam os estudos interdisciplinares. 

 Sommerman (2006) aponta no século XIV o início da elaboração do conceito 

atual de disciplina. De acordo com o conceito proposto por Japiassu (1976), 

disciplina diz respeito a uma área ou domínio homogêneo de estudo com fronteiras 

estabelecidas por sua contingência histórica, por seus objetos de estudo, seus 

conceitos, teorias e métodos. Indo ao encontro deste conceito, Sommerman (2006, 

p.25) considera disciplina como sendo o “aprendizado ou o ensino de uma ciência, 

seguindo as regras e métodos da ciência a que corresponde”. As ciências “técnicas”, 

até então chamadas de artes, passaram a ser denominadas de disciplinas, para 

enfatizar a necessidade de ser disciplinado no processo de aprendizagem. Ou seja, 

da necessidade de submeter-se às regras específicas de determinada ciência. 

 O autor ainda considera que através das rupturas “cosmológicas, 

antropológicas e epistemológicas” que ocorreram ao longo dos séculos XII até o XVII 

na epistemologia tradicional,36 em grande parte causada pela entrada da razão 

aristotélica, surge o Racionalismo no século XVII. Deste, originar-se-ia o Empirismo 

que, fundado no pensamento positivista de Augusto Comte, é hegemônico até os 

dias de hoje. Nesse caminhar histórico da epistemologia da ciência, os diferentes 

saberes vão sendo fragmentados aos poucos, e a partir do século XX, pelo 

crescimento exponencial do volume e da complexidade dos conhecimentos e da 

multiplicação e sofisticação das tecnologias tem-se a hiperespecialização das 

disciplinas. Nas palavras do autor: 

 
Pois mesmo se, desde o século XVII, quando nasce a ciência moderna, o 
saber começa a ser fragmentado, devido às metodologias científicas 
propostas pelas epistemologias racionalistas e empiristas, até o século XVIII 
todos os grandes pensadores tinham uma formação universal. Newton, 
Pascal, Descartes e Leibniz escreviam tanto sobre a matemática e a 
geometria como sobre a teologia e a graça (SOMMERMAN, 2006, p. 22). 
 

 Segundo alguns autores37 a interdisciplinaridade surge como uma demanda 

natural que a superespecialização disciplinar começa a requerer. De acordo com 

Martinez Rubio (2003), com o desenvolvimento histórico das ciências e a crescente 

necessidade destas de contribuir com os problemas sociais cada vez mais 

                                                 
36

 Segundo Sommerman (2006) a Epistemologia Tradicional é pautada numa perspectiva 
multidimensional da visão do cosmo e do ser humano apoiada na cultura judaico-cristã e na filosofia 
Platônica. 
37

 Japiassu (1976), Fazenda (2006) e Sommerman (2006) realizam uma revisão histórica detalhada 
da interdisciplinaridade. 
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complexos da sociedade, a interdisciplinaridade vem promover um debate mais 

amplo, mais crítico e criativo a respeito dos problemas que surgem e que existem na 

sociedade. 

 Nas palavras de Fazenda (2003, p.43) a “interdisciplinaridade é uma 

exigência natural e interna das ciências no sentido de uma melhor compreensão da 

realidade que elas nos fazem conhecer”. A excessiva especialização 

científica/disciplinar dos nossos dias tem gerado um número crescente de 

especialistas que detêm um conhecimento cada vez mais extenso de um conteúdo 

cada vez mais restrito. Isso contribui para que a interdisciplinaridade, uma vez que 

permite releituras da realidade, torne não só uma demanda da sociedade como da 

comunidade científica em geral. Exemplo disso é o fato de que a 

interdisciplinaridade é uma das quatro diretrizes da Extensão na UFMG, além de 

outros documentos, delineadas pelo Fórum Nacional de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, do qual a Pró-Reitoria de Extensão (Proex – UFMG) é 

membro.38 

 No Brasil, os estudos interdisciplinares têm início aproximadamente nas 

décadas de 1960 e 1970, sobretudo, a partir dos trabalhos de Hilton Japiassu e Ivani 

Fazenda. Segundo estes autores não há uma definição, ou sentido único do termo 

interdisciplinaridade. Porém há certa convergência conceitual referente às relações 

entre disciplinas, em diversos graus de intensidade, trocas e interações. Na menor 

interação entre elas, onde não haveria trocas, tampouco benefícios para qualquer 

das áreas envolvidas, estaria a multidisciplinaridade. Numa escala crescente de 

interações esta seria a primeira, sucedida em seguida pela pluridisciplinaridade. 

 Nesta fase, de acordo com Martinez Rubio (2003), há uma justaposição de 

disciplinas, com certo grau de intercâmbio e cooperação entre elas. Em seguida, 

aparece a interdisciplinaridade, onde as relações entre as disciplinas possibilitam 

interações que gerem um enriquecimento recíproco para as disciplinas envolvidas. 

Nesse processo, ocorrem transformações metodológicas devido à presença de um 

marco único integrador. 

 “Um programa que configure disciplinas isoladas, incomunicáveis, não tem 

sentido, é vazio” (FAZENDA, 2003, p. 39). Desse modo, a interdisciplinaridade não 

está preocupada com a verdade isolada de cada disciplina, mas com a verdade do 

                                                 
38

 As diretrizes da Extensão na UFMG podem ser consultadas no site 
<http://www.ufmg.br/proex/politicas.php>. 
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ser humano enquanto ser do mundo; do contrário temos a multidisciplinaridade. Não 

que esta seja vazia em si, sendo importante para processos iniciais de interação 

entre disciplinas e áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade se preocupa com 

os problemas globais da sociedade, como por exemplo, com as relações que vão 

sendo estabelecidas com suas necessidades. Entre elas, a de lazer, que, como visto 

no primeiro capítulo, pode ser desenvolvida e orientada no âmbito da cultura pelas 

relações simbólicas de poder. 

 Além da interdisciplinaridade, há também a transdisciplinaridade. Nesta 

perspectiva, não haveria fronteiras nítidas entre as disciplinas, atingindo um grau 

superior de integralização de saberes. Apesar de a transdisciplinaridade ser uma 

meta a alcançar, sabe-se da importância de antes, estabelecer e fundamentar 

epistemologicamente a interdisciplinaridade. Segundo Gusdorf,39 uma epistemologia 

da complementaridade, da convergência, que deva por sua vez substituir a da 

dissociação. Entretanto não há limites estanques entre a multi, pluri, inter e 

transdisciplinaridade. Dependendo do grau de interação entre as disciplinas 

envolvidas em determinado projeto, caminhamos por/para alguma dessas formas. 

 Para a concretização da interdisciplinaridade é preciso atentar para alguns 

obstáculos. Dentre eles, um dos principais é o modismo interdisciplinar que surge 

juntamente com o reconhecimento da importância da integralização de 

conhecimentos. Em consequência têm-se ações desestruturadas, com uma 

comunicação deficiente que não favorece o diálogo, com metodologias e teorias não 

dominadas pelos sujeitos envolvidos, fadadas ao fracasso. Estas ações muitas 

vezes não apresentam um rigor, uma profundidade e uma criticidade que ajudem no 

processo de construção do conhecimento. As austeras críticas feitas a modelos 

interdisciplinares por Jantsch e Bianchetti (2001) nos servem de alerta ao 

pensarmos nossos próprios trabalhos. Tais projetos não podem apresentar-se como 

“soluções mágicas”, “nostalgias”, partindo de objetivos “ilusórios” e “inatingíveis”. 

 Outro obstáculo a ser superado é o da rigidez da formação fragmentária de 

docentes, com raízes positivistas, voltada para a especialização excessiva em 

determinadas áreas. Tais professores(as) vêem na interdisciplinaridade o risco de 

perda de autonomia enquanto pesquisadores(as), prestígio e informações, e 

questionam a legitimidade do conhecimento produzido no processo. Talvez este seja 
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 Georges Gusdorf, autor do prefácio da obra de Japiassu (1976) escrito em Strasbourg, 3 de 
dezembro de 1975. 
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o principal desafio a ser superado pelo lazer, como área emergente, e que vem se 

aproximando do campo da saúde, uma vez que ainda há preconceitos a respeito da 

“seriedade” e “cientificidade” do campo, sobretudo, de sua produção teórica. 

 Além desses entraves, destaca-se também a departamentalização das 

instituições. Tal divisão e organização fragmentárias, do ponto de vista desta 

pesquisa, encerram por isolar áreas de conhecimentos, grupos de estudos, de 

extensão e pesquisa, desmobilizando possíveis ações docentes interdisciplinares. A 

autonomia conquistada por cada disciplina acaba por inibir as parcerias fazendo com 

que cada uma lute por si mesma e siga seu rumo sem que realizem pesquisas 

interdisciplinares, elementos cruciais para consolidação da interdisciplinaridade. 

Esse me parece, também pode ser um obstáculo a ser superado pelos cursos da 

EEFFTO. Principalmente se considerarmos o histórico conflituoso entre os 

departamentos e colegiados dos cursos, marcado pelos embates e conflitos 

políticos, o que resultou em 17 anos de afastamento da Fisioterapia e da Terapia 

Ocupacional desta unidade.  

 Segundo Severino (2001), a superação dessa fragmentação, causada pela 

primazia do aspecto administrativo ante o pedagógico, só será possível por meio de 

ações coletivas portadoras de valores previamente explicitados e assumidos em 

propostas e planos fundados em uma intencionalidade. Ainda segundo o autor, esta 

intencionalidade impede que os interesses pessoais sobrepujem os interesses 

coletivos em jogo.  

O projeto educacional cria um campo de forças, como se fosse um campo 
magnético, no âmbito do qual as ações isoladas, autônoma, diferenciadas, 
postas pelos agentes da prática educacional, encontram sua articulação e 
convergência em torno de um sentido norteador (SEVERINO, 2001, p. 170). 

 

 Desse modo, aponta-se a necessidade de se considerar os estudos do lazer 

de forma interdisciplinar, reconhecendo limitações, buscando derrubar barreiras e 

nos abrir às contribuições de outras disciplinas e áreas do conhecimento, próximas 

ou não do campo do Lazer. Marcellino (2006), comentando a atuação de novos(as) 

profissionais que lidam com lazer, destaca que estes(as) profissionais precisarão se 

engajar em equipes pluri e multidisciplinares, buscando um trabalho interdisciplinar, 

e que essas ações, além de estimular a participação, também deverão fomentar 

novas competências, novas habilidades. 
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 Não existe especialidade ou disciplina que consiga dar conta de um objeto 

completamente, pois a cultura, a sociedade, o conhecimento, são dinâmicos. É 

admirando as múltiplas realidades por meio do pensar crítico que o indivíduo vai 

apreendendo a temática do conhecimento, que não é fixa assim como a relação 

homem-mundo (FAZENDA, 2003). 

 Voltada para a necessidade de desenvolvimento sócio-político nos âmbitos de 

formação, sobretudo no contexto da Terapia Ocupacional, Lopes (1993, p. 32) 

denuncia um  

amesquinhamento progressivo do ser humano. No campo profissional, a 
ultra-especialização, desenraizada da necessária globalização do 
conhecimento, leva-o à impossibilidade de compreender criticamente os 
objetivos do seu próprio trabalho, sua inserção tanto no âmbito das relações 
produtivas, como em todos os demais. No campo pessoal, esse seu 
desconhecimento profundo do próprio papel na sociedade, determinado por 
uma lógica que lhe é completamente alienígena, acaba por impedir que 
possa, ele mesmo, transformá-lo, através da ação política consciente, 
transfigurando sua face material e moralmente opressora, 
caracteristicamente impingida pelo modo capitalista de produção, em luta 
alternativa por um humanismo libertário, realizável concretamente a partir do 
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural. 

 

 Em face dessas ponderações iniciais, é importante verificar como o lazer vem 

sendo abordado nos currículos dos cursos de graduação em Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, tendo em vista possibilidades 

interdisciplinares. Concordando com Drummond e Magalhães (2001), as análises 

curriculares permitem compreender as forças que atuam na produção, seleção, e 

organização de seus conteúdos num determinado momento histórico. 

Considerando um constante confronto de forças e relações de poder, de lutas 

pelos significados sobre currículo e sobre o lazer, no próximo capítulo serão 

realizadas algumas considerações sobre currículo e, em seguida, analisados os 

currículos dos três cursos pesquisados. 
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CAPÍTULO 3 – OS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 

EEFFTO/UFMG: BUSCANDO POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO 

 

  

 Além do lazer como uma dimensão da cultura, o currículo é aqui considerado 

como uma prática social e cultural. No mesmo sentido, Paraíso (no prelo) considera 

que  

as práticas de lazer, assim como um currículo (qualquer que seja ele) são 
textos culturais; são textos que produzem sentidos e significados sobre o 
mundo, e que suas narrativas e significados nos ensina, nos forma e nos 
constitui como sujeitos de determinados tipos. 

 

 Forjado e produzido social e culturalmente, a partir de objetivos, sentidos, 

valores e expectativas. Pois o currículo sempre quer modificar alguma coisa em 

alguém. Para isso, pessoas excluem e selecionam conteúdos, conhecimentos, que 

por sua vez, deverão interferir e servir de guia para o processo de formação dos 

sujeitos que estão sendo demandados. 

 Este capítulo, inicialmente, procura apontar alguns aportes teóricos 

curriculares que auxiliam no entendimento do funcionamento de um currículo. Assim, 

compreende-se como currículo, “um texto cultural que é uma prática de significação 

produtiva; um artefato sempre envolvido com relações de poder; um texto que 

governa condutas e que produz sujeitos de determinados tipos” (PARAÍSO, no 

prelo). Esse currículo não apenas forma profissionais, mas também é formado por 

eles(as). A partir dessas considerações iniciais sobre currículo, o capítulo avança no 

sentido de compreender como o lazer vem sendo tratado atualmente nos cursos de 

graduação da EEFFTO, percebendo como ele é abordado ao longo do processo de 

formação desses(as) profissionais. 
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 3.1 Refletindo sobre Currículo  

 

 

O papel de formar sujeitos que questionem a realidade e interfiram nela, 

pessoas que problematizem as verdades que são criadas e as (re)construam, é 

atribuído, dentre outros espaços, à universidade, que tem como função, também, 

discutir e refletir sobre as questões polêmicas e as triviais presentes no cotidiano da 

sociedade. Para isso, são selecionados, delimitados, hierarquizados os 

conhecimentos e saberes a serem transmitidos e discutidos, (re)organizando os 

conteúdos que serão desenvolvidos; várias vezes de forma isolada e desconectada 

das demais disciplinas. De acordo com Goodson (1995), esse processo se dá num 

contexto histórico que reflete os padrões anteriores de conflito e poder, uma vez que 

essa seleção de saberes passa por relações de poder e hierarquias sociais.  

Partindo desses pressupostos, é essencial considerar os estudos sobre 

currículo. Silva (1999a) avalia como questão central de qualquer teoria sobre 

currículo a de saber qual conhecimento deve ser ensinado, tornando o currículo um 

resultado de processos de seleção. Depois de selecionados os conhecimentos e os 

saberes, as teorias do currículo buscam justificar essas escolhas. Tais teorias são 

definidas pelos conceitos por ela empregados para perceber a realidade. “Os 

conceitos de uma teoria dirigem nossa atenção para certas coisas que sem eles não 

„veríamos‟ [...] organizam e estruturam nossa forma de ver a realidade” (SILVA, 

1999a, p. 17). Está, pois, o currículo, sempre no cerne (bem como rodeado) de 

relações de poder, de disputas. 

A configuração que se dá dos conhecimentos selecionados segundo Forquin 

(1996) é chamada de currículo formal ou currículo oficial. Entretanto, Paraíso e 

Santos (1996) fazem uma pequena distinção, e consideram o currículo oficial como 

sendo a produção de documentos curriculares, livros pedagógicos, etc., oriundos de 

órgãos oficiais do Estado, como, por exemplo, Secretarias de Educação. Portanto, 

segundo as autoras, o currículo formal, numa perspectiva mais abrangente, poderia 

ser composto, entre outros, pelo currículo oficial. 

Porém, esse processo de seleção de saberes, de conteúdos, vai além do 

conhecimento a ser lecionado, pois é geralmente marcado por tensas relações de 

poder, uma vez que está sujeito, ao mesmo tempo em que revela e reflete, aos 

valores e significados de mundo e de sociedade dos sujeitos envolvidos. E assim, 
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dentro de cada ambiente de ensino específico se constitui o currículo real, ou 

currículo em ação, toda a parte passível de ser descrita e inventariada do currículo e 

que é realmente tratado durante as aulas, que se pode conhecer por observação ou 

por pesquisa direta com professores(as) e alunos(as) (FORQUIN, 1996). 

A partir daí nota-se certa autonomia do(a) professor(a) dentro das salas de 

aula e demais espaços de ensino, pois será no currículo real que ele abordará os 

temas prescritos pelo currículo formal. Este, muitas vezes lhe é imposto sem sua 

participação direta na construção e elaboração, como acontece, por exemplo, na 

elaboração de apostilas de ensino, livros didáticos, entre outros. No entanto, no 

currículo real há possibilidades de se desenvolver os conteúdos que lhe fazem 

sentido, que têm significado e que vão ao encontro de seus valores e concepções de 

mundo e de sociedade. É o momento em que ele poderá empregar métodos de 

contestação da ordem social vigente e influenciar diretamente práticas culturais e 

modos de pensamento que predominam em seu contexto/ambiente de ensino. 

Assim, dentro do currículo real, ou do currículo em ação, Paraíso e Santos 

(1996) destacam a existência do currículo explícito, a parte descritível, constatável 

do aprendizado, fruto de relações pedagógicas de ensino intencionais. As autoras 

ainda apontam a ocorrência do currículo vazio, ou currículo nulo, considerando 

aquele conteúdo que não é trabalhado, que não se problematiza, que é silenciado 

durante as práticas curriculares. 

Contudo, acredita-se que o(a) docente não deva ficar na “solidão”. Não deva 

trabalhar isolado(a), mas que com a necessidade – cada vez maior – de troca de 

experiências e saberes que ora surjam, ele(ela) desenvolva a interdisciplinaridade, e 

estabeleça diálogos com seus pares e com os(as) estudantes para que enriqueçam 

suas ações, sua prática. Como ressalta Fazenda (2003, p.70), “o sentido de um 

trabalho interdisciplinar estaria na compreensão e na intencionalidade da efetivação 

de novas e melhores parcerias”. Ainda segundo a autora, projetos interdisciplinares 

revelam projetos pessoais de vida, o que faz com que um projeto interdisciplinar seja 

mais do que um encontro de disciplinas, seja um encontro de indivíduos.  

Como apontado no capítulo anterior, uma das dificuldades identificadas nas 

instituições de ensino diz respeito ao processo de departamentalização. De acordo 

com Severino (2001), a supremacia administrativa ante a pedagógica pode acarretar 

em ações docentes, atividades técnicas e intervenções administrativas sem 
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integração, sem convergências e sem diálogo. Cada disciplina luta e consegue sua 

autonomia e segue seu caminho nesse espaço de conflitos políticos e ideológicos. 

E em meio às possibilidades de se apreender novas teorias, ideias, códigos 

de conduta e simbolismos por parte de estudantes em formação – fato que 

apresenta reciprocidade na relação mestre-aprendiz, pois o(a) professor(a) também 

adquire e incorpora novos modos de pensar durante a convivência com os(as) 

estudantes – é manifestado o currículo oculto. Este adquire uma ideia de que é 

invisível e implícito (FORQUIN, 1996; SILVA, 1999a), e representa aquilo que não 

pode ser mensurado e caracteriza a ideologia latente dos conteúdos de ensino. 

O currículo oculto vai desde a ritualização e codificação de atividades e 

normas escolares para uma padronização de comportamentos, à produção de 

verdades. Além de uma ocultação, dissimulação e mistificação constantes na 

dinâmica escolar que contribua para a perpetuação de formas de alienação e 

exercício majoritário de poder de determinados grupos sociais. Afinal “o poder pode 

ser tão eficaz, que mesmo tendo uma multiplicidade de pessoas para gerir, controla 

as pessoas como se fossem uma só; individualmente” (FOUCAULT, 2006, p. 214). 

Como forma de “desarmá-lo”, ressalta Silva (1999a), é preciso desocultá-lo, tomando 

consciência dele e assim tornando-o menos eficaz no ensino do conformismo, da 

obediência alienada e do individualismo.  

Estas situações, que podem corroborar com as desigualdades e injustiças 

sociais, de acordo com Silva (1999a), também podem ser vistas nas teorias 

tradicionais de currículo.40 A teorização tradicional sobre currículo surge no início do 

século XX com a institucionalização da educação das massas, buscando responder 

questões básicas e cruciais desse processo, que estava voltado, a priori, para a 

economia e o desenvolvimento econômico. Desse modo, caracterizam-se pela 

aceitação, ajuste e adaptação. Além disso, as teorias tradicionais apresentam um 

cunho humanista, baseado num conceito conservador de cultura, onde esta é fixa, 

estável e herdada. Apresentam também a ideia do conhecimento como um fato, 

como uma informação, além de uma visão baseada numa perspectiva conservadora 

da função social e cultural da escola e da educação.  

Em contrapartida, as teorias críticas, que despontam, principalmente no 

Brasil, sobretudo, a partir da década de 1970, têm orientações marxistas e 
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 Silva (1999a) realiza uma ampla revisão acerca das principais teorias curriculares. Em outra obra 
(SILVA, 1999b), o autor traz um pequeno esboço sobre as características de cada uma delas. 
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neomarxistas. Estão baseadas numa análise da escola e da educação como 

instituições voltadas para a reprodução das estruturas de classe da sociedade 

capitalista, sendo o currículo reflexo e produtor dessa estrutura. Portanto “as teorias 

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical” 

(SILVA, 1999a, p. 30). Colocam em questão os arranjos educacionais e sociais não 

se preocupando a priori com técnicas de como fazer o currículo e sim com o que o 

currículo faz, deslocando a ênfase dos conceitos pedagógicos de ensino e 

aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder, uma vez que selecionar 

também é uma questão de poder. Faz parte da luta pela hegemonia, pelo 

predomínio que busca fixar posições de sujeito específicas, fixar relações 

hierárquicas e assimétricas particulares na produção de identidades sociais (SILVA, 

1999b). 

Entretanto, essas relações de poder que permeiam o currículo, assim como 

as demais práticas culturais, não se dão sem conflitos e resistências. Por intermédio 

de lutas em torno de valores sociais, significados e propósitos sociais se dão 

algumas formas de oposição no campo social e cultural em que o currículo está 

inserido. Concordo com Silva (1999a) quando ele diz que no fundo das teorias do 

currículo está uma questão de “identidade” e de “subjetividade”. 

Recorrendo a etimologia da palavra currículo, do latim curriculum, “pista de 

corrida”, pois é nesta corrida, nesse processo contínuo e dinâmico de formação que 

vamos sendo (trans)formados(as), que nos tornamos o que somos. Nesse sentido, 

grupos formados pelas chamadas “minorias” sociais, tidos como excluídos, 

marginalizados – grupos étnicos e raciais (negros(as), índios(as), etc.), feministas, 

grupos etários (crianças, jovens, idosos(as), etc.), homossexuais, entre outros – 

passaram a ganhar força em suas lutas sociais. A cultura e o multiculturalismo 

passam a ser evidenciados. Nesse contexto vai-se configurando uma outra vertente 

teórica de currículo: a teorização pós-crítica. 

As teorias pós-críticas retomam e reformulam alguns pontos da teoria crítica, 

enfatizando o currículo como prática cultural e como prática de significação (SILVA, 

1999b). A partir dos estudos pós-críticos passa-se a perceber e destacar a presença 

de currículos em muitas outras instâncias, em outros espaços que vão além do 

âmbito escolar, da esfera das faculdades, das universidades, e das políticas 



 

 

69 

curriculares. Com o auxílio dos Estudos Culturais41, a ênfase recai sobre as 

questões presentes na conexão entre cultura, significação, identidade e poder. De 

acordo com Paraíso (no prelo), os Estudos Culturais representam um elo importante 

na união dos estudos curriculares com o tema do lazer, uma vez que ambos se 

propõem a analisar artefatos (jogos, brinquedos, revistas, programas televisivos, 

etc.), manifestações culturais (esportes, brincadeiras, danças, festas, etc.) e as 

relações de poder ali presentes. 

O currículo em ação nas escolas, os documentos curriculares, além de livros, 

jogos eletrônicos, programas televisivos, filmes, músicas entre outros, podem ser 

objetos de análise dos Estudos Culturais (PARAÍSO, 2004). Os objetos analisados 

passam a ser caracterizados como artefatos culturais, ou seja, são resultados de um 

processo de construção social. “A partir dos Estudos Culturais, podemos ver o 

conhecimento e o currículo como campos culturais, como campos sujeitos à disputa 

e à interpretação, nos quais os diferentes grupos” tentarão estabelecer sua 

hegemonia (SILVA, 1999a, p. 135). 

Sob a perspectiva pós-crítica, como mostra Paraíso (no prelo),  

um currículo desloca-se, desdobra-se, materializa-se e acontece também 
nas salas de aula, nas bibliotecas, nos museus, nas propostas político-
pedagógicas, nas diferentes formações, na pesquisa educacional, na 
internet, nos jogos, nas brincadeiras, na mídia, no cinema, na música, na 
cultura, no cotidiano, nas práticas de lazer... 

 

A partir das teorias curriculares pós-críticas, as relações de identidade, de 

gênero, alteridade, diferença e subjetividade, multiculturalismo, saber-poder, 

significação e discurso, dentre tantas outras, passaram a ser mais evidenciadas, 

indo além das questões de classes. Parte-se do pressuposto que o conhecimento, 

bem como o discurso não só representam uma realidade, mas eles também a 

constroem ao produzirem verdades. São resultados de processos de criação e 

interpretação sociais. Assim, o currículo é caracterizado como um espaço de poder, 

um campo de lutas. Por isso, entendo ser fundamental para esta pesquisa buscar 

identificar as disciplinas e os projetos de extensão que apresentam interfaces com o 
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 Os Estudos Culturais tem início na Inglaterra, na década de 1960, com um pequeno grupo de 
intelectuais da universidade de Birmingham, reunidos em torno de estudos sobre cultura. Nunca se 
filiou a algum campo disciplinar específico, mas apropriou-se da Antropologia, da Sociologia, 
Filosofia, História, etc. Após anos de teorias marxistas como referência, atualmente há um predomínio 
das correntes pós-estruturalistas, com referências de autores como Derrida e Focault. Alguns dos 
conceitos centrais para o campo dos Estudos Culturais são: cultura, identidade, diferença e 
representação. Para uma analise mais detalhada, ver Paraíso (2004) e Silva (1999a). 
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lazer, para, em seguida, analisar o enfoque que é dado à temática. Uma vez que o 

currículo também é lugar de produção de significados e de subjetividades, a possível 

abordagem do lazer pode ocorrer de diversas formas. 

No currículo, o conhecimento passa a ser compreendido não somente como 

“aquilo que põe em xeque o poder”, mas torna-se “parte inerente do poder” (SILVA, 

1999a, p. 149). Ainda de acordo com o autor, toda teoria curricular se preocupa com 

quatro questões centrais: a questão do conhecimento e da verdade; a questão do 

sujeito e da subjetividade; a questão do poder; e a questão dos valores. Assim torna-

se essencial, sobretudo para as teorias pós-críticas, entender a relação das pessoas 

– que selecionam e excluem os conteúdos – com os conteúdos selecionados e 

excluídos. Isso, a partir de uma demanda de sujeitos que se quer formar, do 

conhecimento, do comportamento e da verdade que se deseja que os(as) 

egressos(as) adotem: quem nós queremos que as pessoas se tornem? Quem elas 

são? Pois “todo currículo „quer‟ mudar alguma coisa em alguém, o que supõe, por 

sua vez, alguma concepção do que é esse „alguém‟ que deve ser modificado” 

(SILVA, 2009, p. 3).  

Por último, procura-se perceber e compreender os confrontos de forças, as 

relações de poder em meio às lutas por significados sobre lazer e sobre currículo. 

Pergunta-se: “Por que esse conhecimento e não outro, por que essa concepção de 

verdade e não outra?” (SILVA, 2009, p. 3). “Em vez, pois, de perguntar „o que é?‟, 

perguntar „o que faz com que seja o que é?‟” (SILVA, 2009, p. 10). 

Significa, portanto, que o conhecimento que está no centro de um currículo é 

apenas uma versão, uma interpretação dentre muitas outras possíveis, produzidas. 

Por isso, o currículo “é sempre uma imposição de sentidos, de valores, de saberes, 

de subjetividades particulares” (SILVA, 2009, p. 14).  

“Não há realidade intrinsecamente verdadeira, pois os enunciados tomados 

como verdades são construídos discursivamente segundo um regime ditado por 

relações de poder” (COSTA, 2003, p. 42). De acordo com esta autora, a descrição, a 

explicação, a narração, ou a interpretação de algum fenômeno, objeto, ou de 

alguém, em si constitui uma produção de verdade. Nesse mesmo sentido, a respeito 

das práticas de significação, Silva (1999b, p. 23) diz que significar, em última 

análise, “é fazer valer significados particulares, próprios de um grupo social, sobre 

os significados de outros grupos, o que pressupõe um gradiente, um diferencial de 

poder entre eles.” 
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Desse modo, destaca-se a complexidade das questões curriculares que ora 

se apresentam. Neste estudo, entende-se que um currículo não deve ser visto 

apenas como grade de disciplinas, ou como simples meio de transmissão de 

conhecimento. Conforme afirma Silva (1999b), o currículo está envolvido também 

naquilo que somos, naquilo que nos tornamos e no que nos tornaremos. O currículo 

está sempre produzindo. Afinal, o currículo nos produz. 

Assim, tomando como base a teorização pós-crítica, neste estudo entende-se 

que os currículos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, principalmente no âmbito do lazer, possam, e devam ser capazes de 

minimizar o entendimento (talvez ainda) restrito deste tema. Possam, também, 

ultrapassar a mera informação e o simples desenvolvimento de métodos e técnicas.  

De acordo com Isayama (2005), deve-se pensar encaminhamentos mais 

humanos, participativos e inclusivos, não apenas no campo do lazer, mas nas 

demais esferas da vida, como também em todos os seus momentos e para todas as 

idades. A seguir, esta pesquisa tentará compreender como o lazer vem sendo 

tratado atualmente no currículo dos cursos de graduação da EEFFTO, percebendo 

como ele é abordado ao longo do processo de formação desses(as) profissionais. 

Ao analisar elementos integrantes dos currículos dos três cursos de 

graduação aqui investigados, é importante destacar as considerações de Corazza 

(2001), que afirma ser um currículo um dispositivo de saber-poder-verdade de 

linguagem. Assim, não será abordado “o currículo”, seja da Fisioterapia, da 

Educação Física, ou da Terapia Ocupacional, mas “um currículo” dessas áreas. 

Amparada em perspectivas curriculares pós-críticas, a presente pesquisa focalizou 

um currículo local, específico, escolhido para ser investigado numa temporalidade 

local. Considerando que diferentes concepções de lazer podem fazer com que se 

estabeleçam diversas relações subjetivas, relações de poder envolvendo a temática 

do lazer. Nas palavras da autora,  

a operação de pesquisa pós-crítica define-se pela máxima: - Aquilo de que 
não se pode saber, é preciso pesquisá-lo. Não que a pesquisa pós-crítica 
seja „imperfeita‟. Não que pertença a uma ordem de imperfeição, que uma 
pesquisa mais aplicada, mais sistemática, de mais tempo, permitiria 
preencher. Mas, porque funciona como a própria forma de saber pós-crítico: 
um saber que não permite saber tudo (CORAZZA, 2001, p. 18).  

 

Com base em Minayo (2004), a etapa de análise tem como finalidades 

estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os 
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pressupostos da pesquisa e/ou responder as questões formuladas inicialmente, e 

ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o com o contexto 

do qual faz parte. Portanto, nos próximos tópicos deste capítulo será feita uma 

contextualização dos currículos desenvolvidos pelos três cursos de graduação da 

EEFFTO, tendo em vista analisar os programas das disciplinas e das ações 

realizadas nos âmbitos do ensino e da extensão da instituição pesquisada. 

Nessa perspectiva acredita-se que o indivíduo em processo de formação tem 

a oportunidade de adquirir, praticar, produzir, interpretar e reinventar conhecimentos. 

Ao se verificar dados e documentos, não, simplesmente, são reveladas verdades, ou 

quem sabe, sentidos neles ocultos. Mas sim, são criados novos significados, pois, o 

processo de análise está intimamente ligado ao de interpretação. “De hábito, fazem-

se paralelamente, conjuntamente, em uma operação em que a fronteira entre as 

duas é muitas vezes impossível de traçar com precisão” (LAVILLE; DIONNE, 1999, 

p. 197). 

Silva (2009) demonstra que a ação de interpretar não se trata de descobrir 

verdades, e sim de produzi-las. Interpretações são atividades produtivas, resultados 

de inúmeros processos diferentes de significação, de diferentes pontos de vista, 

diferentes perspectivas, de diferentes posições. Destarte, conhecer como a temática 

do lazer vem sendo tratada nos currículos desses cursos de graduação não se trata 

apenas de descobrir ou revelar verdades “ocultas”. Embora possa se configurar 

como uma necessidade humana, o lazer é vivenciado, estudado e conhecido sob 

diferentes aspectos e perspectivas. Afinal, “conhecer é atribuir sentido, dar peso, 

valorar” (SILVA, 2009, p. 5). 

Portanto, são apontados alguns limites e possibilidades contidas nas análises 

documentais. Mesmo porque, não foi possível acessar os programas de todas as 

disciplinas ofertadas pelos cursos, principalmente as optativas, muitas vezes 

oferecidas sem uma periodicidade regular. As disciplinas de departamentos de 

outras unidades não foram consideradas nesta pesquisa porque o foco de análise foi 

direcionado para as ações desenvolvidas na e pela EEFFTO.42 Também não foi 

                                                 
42

 Apesar de que nos ementários, enviados pelos colegiados dos cursos de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional, constam as disciplinas da grade curricular oferecidas por outras unidades da UFMG. 
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possível ter acesso a alguns dos projetos de extensão oferecidos pelo CENEX da 

EEFFTO, dos inúmeros existentes.43  

 

 

 3.2 Analisando os programas das disciplinas ministradas no curso de 

Educação Física 

 

 

No intuito de evitar uma visão parcial e limitada dos documentos analisados 

nesta investigação (programas de disciplinas, projetos político pedagógicos e 

projetos de extensão), antes de tratar especificamente dessas atividades 

curriculares desenvolvidas no contexto de cada curso da EEFFTO, será apresentado 

um panorama geral dos resultados obtidos encontrados na pesquisa documental. 

Reitera-se que a referência básica que norteou as buscas foram algumas palavras-

chave: lazer, recreação, lúdico(s), jogo(s), brinquedo(s), brincadeira(s) e alguns 

termos correlatos, como lúdicas, recreacional, recreativo(a), recreation e leisure.  

O quadro abaixo lista todas as disciplinas da EEFFTO, em ordem alfabética, 

cujos programas explicitam algum(s) dos termos buscados, e, por este motivo, foram 

selecionadas, totalizando 37 disciplinas com temáticas relacionadas ao lazer, 

ministradas nos currículos dos três cursos estudados. Nos tópicos que se seguem, 

essas disciplinas serão tratadas, a princípio, no contexto de cada curso para que se 

possa ter uma análise mais detalhada dos enfoques dados à temática do lazer 

nessas áreas, buscando interfaces, tendo em vista a importância deste 

encaminhamento para a presente investigação. 

 

Quadro 1 – Disciplinas selecionadas e departamento/curso responsável 

DISCIPLINA RESPONSABILIDADE TERMO ENCONTRADO 

Antropologia e Educação Física Departamento de Esportes Lúdico 

Atividade e desenvolvimento 
humano I 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Recreação; brincar; 
brinquedos; jogos 

Atividade e desenvolvimento 
humano II 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Atividades lúdicas; jogos; 
brincadeiras 

Cinesioterapia – Terapia 
Ocupacional 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer; brincando 

Educação Física A Departamento de Fisioterapia Lazer; recreação 

                                                 
43

 É válido lembrar que após as solicitações entregues em cada local específico (colegiados, 
departamentos, etc.), contou-se exclusivamente com a colaboração das(os) funcionárias(os) 
responsáveis que disponibilizavam (ou não) os documentos requeridos. 
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Educação Física e Lazer Departamento de Educação Física Lazer 

Educação Física, Lazer e 
Juventude 

Departamento de Educação Física Lazer 

Ensino de Basquetebol Departamento de Esportes Jogo 

Ensino de danças 
contemporâneas 

Departamento de Educação Física Lazer 

Ensino de Handebol Departamento de Esportes Jogo; brincando 

Ensino de jogos, brinquedos e 
brincadeiras 

Departamento de Educação Física Brincadeiras; brinquedos; 
jogos 

Ensino do Voleibol Departamento de Esportes Jogo 

Fisioterapia aplicada à Pediatria II Departamento de Fisioterapia Brincar; brincadeiras 

Formação e atuação profissional 
na Educação Física 

Departamento de Educação Física Lazer 

Formação e atuação profissional 
no lazer 

Departamento de Educação Física Lazer 

Fundamentos de Terapia 
Ocupacional 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer 

Futebol e Cultura Departamento de Educação Física Lazer 

Ginástica Departamento de Esportes Brincadeiras lúdicas 

História da Educação Física Departamento de Educação Física Lazer 

Introdução à Recreação e 
estudos do Lazer 

Departamento de Educação Física Lazer; recreação 

Metodologia do Ensino da 
Educação Física 

Departamento de Esportes Atividades físicas e 
recreativas 

Movimento e desenvolvimento 
humano I 

Departamento de Fisioterapia Lazer 

Movimento e desenvolvimento 
humano II 

Departamento de Fisioterapia Lazer; brinquedo; 
brincadeiras 

Psicologia do Esporte Departamento de Esportes Esporte recreativo 

Questão afetiva e social da 
Educação Física 

Departamento de Educação Física Brincar 

Recursos Terapêuticos I Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Atividades lúdicas; 
brinquedos 

Recursos Terapêuticos II Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer; jogos 

Sociologia do Esporte Departamento de Esportes Tempo Livre (Lazer) 

Teoria da Atividade Física 
Adaptada 

Departamento de Esportes Lazer; recreacional; 
recreation 

Teoria de Jogos Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer; lúdico; recreação; 
brincar 

Teoria e prática dos esportes I Departamento de Esportes Jogo 

Teoria e prática dos esportes II Departamento de Esportes Jogo 

Terapia Ocupacional aplicada à 
saúde mental e à psiquiatria 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Brinquedo; jogo 

Terapia Ocupacional aplicada ao 
desenvolvimento A 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer 

Terapia Ocupacional aplicada ao 
desenvolvimento B 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer 

Terapia Ocupacional aplicada às 
disfunções neurológicas 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer 

Terapia Ocupacional aplicada às 
disfunções orgânicas gerais 

Departamento de Terapia 
Ocupacional 

Lazer 

 

 

Deste total de disciplinas que trabalham com temáticas relacionadas ao lazer, 

10 são ministradas pelo Departamento de Educação Física e 11 pelo Departamento 



 

 

75 

de Esportes, que são aqueles diretamente responsáveis pelo curso de graduação 

em Educação Física na UFMG, embora outros departamentos de outras Unidades 

também colaborem com a formação do licenciado e/ou bacharel nesta área. 

Atualmente, na UFMG, o curso de graduação em Educação Física conta com 

grupos de estudo e pesquisa já consolidados no âmbito do Lazer, entre eles o PET- 

Educação Física e Lazer e o CELAR, citados anteriormente na Metodologia desta 

investigação. Em 2005 foi criado o Núcleo da Rede CEDES (Centro de 

Desenvolvimento do Esporte e do Lazer), por convênio firmado com o Ministério do 

Esporte. Seu objetivo é a produção e divulgação do conhecimento relativo ao 

“esporte recreativo” e ao lazer, compreendidos como direitos sociais e como 

patrimônios culturais. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão articulados com o 

CELAR, o CEMEF (Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer) 

e o Pró-EFE  (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar).44 

Desde 2006, o curso de Educação Física vem passando por reformas 

curriculares, tanto na modalidade Licenciatura quanto no Bacharelado. Este último, 

de acordo com o coordenador do curso, ainda passa por reformulações no seu 

projeto político pedagógico. Até 2005, o currículo que vigorava obedecia a 

Resolução n. 03/87, do então Conselho Federal de Educação, implementado em 

1990 e 1991. Conforme consta no documento analisado (Projeto Político 

Pedagógico da Licenciatura), após a avaliação de uma comissão de avaliação do 

MEC em março de 2000, o projeto pedagógico do curso de Educação Física da 

UFMG em vigor sofreu várias críticas, dentre as quais, podem ser citadas: 

 

 Um dos aspectos marcantes detectados após análise dos documentos 

recebidos e das entrevistas realizadas com dirigentes, professores e alunos é 

a inexistência de definição e de clareza acerca do(s) objetivo(s) geral(is) do 

Curso e, consequentemente, do perfil do profissional que o curso pretende 

formar. 

 

 Diversidade de compreensão sobre a Educação Física, presente no currículo, 

aliada à falta de discussão sobre essa diversidade e suas implicações. Isso 

leva à falta de clareza sobre o perfil do profissional a ser formado. 

                                                 
44

 De acordo com o Projeto Pedagógico de Licenciatura, Graduação Plena, em Educação Física. 
Aprovado pela Congregação da EEFFTO da UFMG, Belo Horizonte, MG, em 22 de maio de 2006. 
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 Ênfase, na maioria dos currículos estudados, nas disciplinas técnicas que 

oferecem orientações para atividades e nos conteúdos das ciências 

biológicas, principalmente naqueles relacionados ao campo esportivo de alto 

rendimento. 

 

 Compreensão tradicional de currículo, entendido apenas como rol de 

disciplinas, e que, muitas vezes, acabam sobrepondo conteúdos, 

demonstrando nítida falta de discussão e interação entre disciplinas, 

professores, etc. 

 

Esses problemas apontados pela comissão de avaliação mostram algumas 

dificuldades enfrentadas pelo curso de Educação Física da UFMG a partir de sua 

proposta curricular. Se os objetivos e o perfil do(a) profissional não estão claros para 

dirigentes, professores(as) e estudantes, o currículo poderá conter muitas 

fragilidades, com risco de incoerências em suas múltiplas atividades acadêmicas. 

Também, a partir do entendimento que o poder não se dá, não se troca e não se 

retoma, uma vez que ele se exerce, só existe em ação, para entronizar um saber 

será preciso menosprezar outro (FOUCAULT, 2006). Então, se há ênfase 

privilegiada em disciplinas técnicas e na abordagem biológica durante a graduação 

em Educação Física, outros conteúdos, como o lazer, por exemplo, provavelmente, 

serão negligenciados, excluídos e negados. Além disso, se a compreensão de 

currículo presente o entende como rol de disciplinas e sobreposição de conteúdos, 

poderá haver um comprometimento da interação entre conteúdos, disciplinas e 

professores(as). 

Entretanto, recentemente, tanto o Projeto Pedagógico Institucional de 

Licenciatura (Graduação Plena), aprovado em maio de 2006, quanto o Projeto 

Pedagógico da Graduação (Bacharelado) em Educação Física, apresentado à 

Congregação da EEFFTO em março de 2007, buscam solucionar os problemas 

apontados. Ambos se pautaram nos documentos produzidos pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e que orientam a formação superior e fornecem 
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diretrizes curriculares.45 A base curricular da licenciatura foi então constituída por 

sete dimensões: 

I – Formação Específica, que é composta de cinco eixos: Conhecimento 

sobre a Sociedade (CS), Conhecimento sobre o Ser Humano (CSH), Conhecimento 

Científico-tecnológico (CCT), Conhecimento da Educação Física (CEF) e 

Conhecimento Pedagógico da Educação Física na Educação Básica (CPEF). 

II – Formação Complementar   

III – Formação Livre 

IV – Prática como Componente Curricular 

V – Estágio 

VI – Trabalho de Conclusão de Curso 

VII – Atividades Acadêmicas-Científicas-Culturais  

Essas atividades totalizam a carga horária da Licenciatura em Educação 

Física de 3.045 horas e um total de 203 créditos (Projeto pedagógico da 

Licenciatura, 2006). 

Já a estrutura curricular do Bacharelado se divide, até então, em seis 

dimensões, compostas pelas mesmas da Licenciatura, com exceção da Formação 

Livre. E, por sua vez, a Formação Específica se difere em seus desdobramentos: 

Relação ser humano-sociedade, Biológica do corpo humano, Produção do 

conhecimento científico e tecnológico e Formação específica: conhecimento - 

identificadores da Educação Física. 

Tais atividades compõem a matriz curricular da Graduação em Educação 

Física, ainda em construção, em vias finais de elaboração, e totalizam as 3.210 

horas e os 214 créditos a serem cumpridos (Projeto Pedagógico da Graduação em 

Educação Física, 2007). 

O curso de graduação em Educação Física da UFMG atualmente é 

desenvolvido, na EEFFTO, por dois departamentos: o Departamento de Esportes e 

o Departamento de Educação Física. O primeiro forneceu 42 programas de 

                                                 
45

 Para maiores detalhes ver as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação 
Básica em Nível Superior (Parecer n. 009/2001, de 08/05/2001; Resolução CNE/CP 1/2002, de 
18/02/2002; Resolução CNE/CP 2/2002, de 19/02/2002) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Graduação em Educação Física (Parecer CNE/CES 0138/2002, de 03/04/2002; Parecer CNE/CES 
0058/2004, de 18/02/2004; Resolução CNE/CES, n. 7, de 31/03/2004). 
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disciplinas e o segundo enviou 23, num total de 65 programas de disciplinas 

ofertadas pelos dois departamentos, entre obrigatórias e optativas.46  

Nos programas das disciplinas enviadas pelo Departamento de Esportes, 

foram selecionados 10 que explicitavam os termos adotados como referência para a 

busca de dados, seja na ementa, nos conteúdos programáticos ou na bibliografia. 

 Na disciplina Teoria da Atividade Física Adaptada, o termo recreacional 

aparece na ementa, ao citar os “âmbitos de atuação” do profissional em Educação 

Física que lida com atividades adaptadas: escolar, esportivo, recreacional e de 

reabilitação; na bibliografia, três referências47 apresentam as palavras lazer e 

recreation. Em Psicologia do esporte, encontra-se o termo “esporte recreativo” na 

ementa, ao especificar as áreas de atuação da Educação Física. Metodologia do 

ensino da Educação Física propõe em sua ementa a reflexão sobre os fundamentos, 

estrutura e efeitos do ensino de atividades físicas e recreativas. No programa da 

disciplina Ginástica são apresentadas como um de seus conteúdos as brincadeiras 

lúdicas de aquecimento. Antropologia e Educação Física também tem como 

conteúdo o esporte e o elemento humano (lúdico, rendimento e superação). Na 

disciplina Ensino de handebol encontra-se o termo jogo nos conteúdos e na 

bibliografia, além de uma obra cujo título traz a palavra brincando48. Teoria e Prática 

dos Esportes I apresenta a terminologia jogo no objetivo, no conteúdo e na 

bibliografia. Já Teoria e Prática dos Esportes II, o termo é explicitado na ementa, no 

objetivo, nos conteúdos e na bibliografia. Em Ensino de Basquetebol, tem-se a 

palavra jogo nos conteúdos e na bibliografia e na disciplina Ensino do Voleibol, o 

termo surge como um dos conteúdos.  

Entretanto, considerando essas 10 disciplinas, apenas Teoria da Atividade 

Física Adaptada apresentou como proposta na ementa, discutir os âmbitos de 

atuação do profissional em Educação Física que lida com atividade física adaptada, 

como o esportivo, o escolar, a reabilitação e o “recreacional”, e trouxe na bibliografia 

trabalhos que se propõem abordar os temas da recreação e do lazer para pessoas 

com deficiência.  

                                                 
46

 As disciplinas do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), como Fisiologia Humana, Bioquímica e 
Anatomia Humana, e da Faculdade de Educação (FAE), como Psicologia da Educação e Sociologia 
da Educação, não foram solicitadas e, portanto, não tiveram seus programas analisados. 
47

 AUXTER, D.; Pyfer; J.; Huettiig, C. Principles and Methods of Adapted Physical Education and 
Recreation. St. Louis, Missouri: Mosby, 1997. SESI-DN/Ministério do Esporte e Turismo. Lazer, 
Atividade Física e Esporte para Portadores de Deficiência. Brasília, 2001. SHERILL, C. Adapted 
Physical Activity, Recreation and Sport: Crossdisciplinary and Lifespan. MCB/McGraw-Hill, 1998. 
48

 MELHEM, A. Brincando e aprendendo Handebol. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 
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Nos demais programas das disciplinas analisadas não foi possível perceber 

nenhuma ênfase ao tema do lazer, embora em algum momento eles explicitem as 

palavras brincadeiras, atividades recreativas, lúdicas, etc49. Tais experiências, 

levando em conta os programas das disciplinas como um todo – documentos 

analisados nesta pesquisa – não constituem o foco principal das ações 

desenvolvidas. 

 Os objetivos da maioria das disciplinas do Departamento de Esportes estão 

relacionados e voltados para o ensino de modalidades esportivas e para os 

processos de treinamento dessas modalidades, em seus aspectos técnicos, táticos e 

psicológicos. O termo jogo, por exemplo, na maioria das vezes é utilizado como 

sinônimo de esporte, ou das atividades de ensino e prática de determinada 

modalidade esportiva. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, nestas citações de 

ementas de alguns programas de disciplinas: ”Comportamento básico da defesa e 

ataque no jogo com marcação individual” (Ensino de Basquetebol); “História; 

técnicas; fundamentos do jogo; processos de aprendizagem” (Ensino do Voleibol) e 

“História; Processos de ensino-aprendizado-treinamento da área formal e não formal 

do Esporte Handebol” (Ensino de Handebol). 

Debortoli (2004) esclarece que toda brincadeira consiste num jogo, no sentido 

de construção e instauração de certas regras e de uma dinâmica coletiva de 

significação. Todavia, nem todo jogo é uma brincadeira. “Nem todo jogo se expressa 

como possibilidade de reconstrução e ressignificação da realidade” (p. 20). 

 Já os termos lúdico, brincadeira, ou brincar, são utilizados, aparentemente, 

como elemento motivacional, prazeroso e minimizador do caráter maçante de 

exercícios repetitivos para a aprendizagem e treinamento. Dois exemplos disso são: 

uma referência da disciplina Ensino de Handebol (MELHEM, A. Brincando e 

aprendendo Handebol. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.) e um tópico dos 

conteúdos da disciplina Ginástica: “Brincadeiras lúdicas de aquecimento”. De acordo 

com Debortoli (2004), as brincadeiras pedagógicas são aquelas que se esforçam 

para dar um tom mais agradável àquilo que se quer ensinar. Tal discurso carrega 

consigo o paradoxo de que o que se tem para fazer, para se conhecer e aprender é 

tão monótono que é preciso outra roupagem para se tornar mais agradável.  

                                                 
49

 Por exemplo, nas disciplinas Ensino de Handebol, Ginástica, Teoria e Prática dos Esportes I e 
Teoria e Prática dos Esportes II. 
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Assim, percebe-se que o tema lazer possui pontos de intercessão com outras 

temáticas, como já dito, o lúdico, o brincar, entre outras. Embora o lazer não apareça 

como conteúdo principal, nem secundário, nos programas dessas disciplinas, 

poderia ser desenvolvido sob diversos aspectos e contextos. Talvez, o que não 

tenha sido visualizado nos programas aconteça no currículo real, mas fica 

evidenciada a ênfase no aspecto esportivo na maioria dessas disciplinas. Seja nas 

salas de aula, seja nos demais (inúmeros) espaços de aprendizagem e ensino da 

Educação Física, uma vez que o conteúdo esportivo é algo extremamente 

disseminado e vivenciado durante experiências de lazer do cotidiano. 

As atividades físicas de uma maneira geral, incluindo os mais diferentes 

esportes, integram, por sua vez, os chamados conteúdos físico-esportivos do lazer. 

Estes fazem parte de uma classificação elaborada por Dumazedier (1999) na 

segunda metade do século XX, quando o autor, dividiu algumas atividades, ou 

manifestações culturais consideradas atividades de lazer, em cinco categorias de 

interesses culturais:  

 lazeres físicos (envolvendo os esportes, as ginásticas, “os jogos com 

bola”, etc.); 

 artísticos (como espetáculos, teatro e cinema, televisão, etc.);  

 práticos (atividades manuais, artesanais, como jardinagem e “trabalhos 

com agulha”, ou seja, tricô, crochê, bordados, etc.);  

 intelectuais (um exemplo é a leitura de livros e jornais);  

 sociais (como reuniões familiares, entre amigos (as) ou em grupos de 

convivência). 

Ao analisar alguns problemas de classificação, presentes na Sociologia do 

Lazer, Dumazedier (1999, p. 97) lembra que “como a definição do lazer, a 

classificação das atividades de lazer é objeto de controvérsias. Toda classificação é, 

antes de mais nada, resposta a um problema. Ela não é dada, ela é construída.” 

Nesse sentido, Isayama (2007) assinala que tal classificação não deve ser 

observada de forma rígida, mas servir de referencial para a complexidade presente 

no campo de estudos e intervenção do lazer. Confirmando essa visibilidade dada 

pela Educação Física aos conteúdos físico-esportivos, o autor afirma que tais 

atividades constituem uma das possibilidades de práticas culturais mais difundidas 
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em nosso meio na atualidade. Seja praticando as atividades, seja consumindo, 

assistindo, como público espectador. 

Outras disciplinas, que tiveram seus programas analisados, abordam 

assuntos bem específicos, como é o caso de Introdução à Estatística e Teoria do 

Treinamento. Têm-se também os estágios, em esportes coletivos, em gestão e 

políticas públicas, com notada ênfase em empreendedorismo, e em saúde, tendo 

como foco o contexto hospitalar. Todas, do ponto de vista formal (documentos), sem 

nenhuma relação com a temática do lazer.  

Porém, embora não apresente nenhum dos termos pesquisados, a disciplina 

de Seminário de Orientação de TCC I (Trabalho de Conclusão de Curso) possibilita 

o estudo de qualquer temática relacionada à Educação Física, entre elas, o lazer. 

Nos últimos três anos (2006, 2007 e 2008) foram cadastradas na biblioteca da 

EEFFTO 212 monografias de conclusao do curso de graduação em Educação Física 

da UFMG.50 Destas, tendo como base os títulos dos trabalhos, foram produzidas 14 

monografias com o tema do lazer e quatro sobre o brincar, indicando que a temática 

ainda vem sendo estudada, modestamente, pelos(as) acadêmicos(as) da Educação 

Física. 

Antropologia e Educação Física e Sociologia do Esporte apresentam 

possibilidades profícuas de abordagem (e talvez de discussão) do fenômeno do 

lazer. Além de a primeira ter como conteúdo o lúdico em um de seus tópicos – 

“Esporte e elemento humano (Lúdico / rendimento / superação)”, ambas se propõem 

a discutir temas como culturas, diversidade cultural, sociedade, emprego, mercado 

de trabalho, consumo e tempo livre. 

Como discutido no primeiro capítulo, os momentos de lazer, também 

chamados de “tempo livre”, são vistos, na sociedade contemporânea, muitas vezes 

como sinônimos de momentos de consumo, oportunidades de adquirir artefatos, de 

consumir lugares, bens e seus valores. Assim, por meio da produção de desejos, 

criam-se motores de ação da população (FOUCAULT, 2008). O que acaba por 

pautar muitas das relações do sistema cultural. O consumo, então, vai muito além da 

satisfação de “necessidades” materiais, pois perpassa também as necessidades 

                                                 
50

 A listagem das monografias de Graduação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional disponível na 
biblioteca da EEFFTO trazia apenas 41 trabalhos desenvolvidos nos três anos (2006, 2007, 2008), 
sendo 38 do curso de Graduação em Fisioterapia e três de Terapia Ocupacional. Esse número 
pequeno, segundo uma funcionária da biblioteca, se deve ao fato de que a elaboração de 
monografias nesses cursos não é obrigatória para os discentes. Além disso, nenhum desses estudos 
apresentava no titulo os termos lazer, brincar, brincadeiras ou lúdico. 
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simbólicas, entre elas, de lazer. Pois neste tempo, o de lazer, segundo Baudrillard 

(1995), há uma produção de valor: valor de distinção, valor de prestígio, valor 

estatutário. 

A própria terminologia “tempo livre” é uma expressão que passa a ser 

disseminada no campo do lazer no Brasil, sobretudo por influência da sociologia, a 

partir de estudos produzidos no início do século XX (MIRANDA, 1941; SUSSEKIND, 

1958; FERREIRA, 1959). Segundo Gomes (2004a), o lazer era compreendido como 

uma fração de tempo: 

Era entendido como um fenômeno decorrente das conquistas trabalhistas, 
materializado na forma da limitação da jornada de trabalho, das férias e fins 
de semana remunerados, que constituem ainda hoje os períodos de tempo 
institucionalizados para os descansos, passatempos e diversões (GOMES, 
2004a, p. 120).  

 

Com a influência dos estudos de Dumazedier, o termo “tempo livre" se reforça 

no campo do lazer no país, pois segundo o sociólogo, o lazer poderia ser definido 

como “um conjunto de ocupações às quais o individuo pode entregar-se de livre 

vontade [...] após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 

familiares ou sociais” (DUMAZEDIER, 1973, p. 34). 

Porém, esta terminologia tratada pela disciplina Sociologia do Esporte, 

também vem sendo discutida e problematizada por estudiosos(as) do lazer 

(MARCELLINO, 1996; BRAMANTE, 1998; CAMARGO, 1998; GOMES, 2004a, 

GOMES, 2008) mais recentemente, sendo revista algumas vezes. Tais autores(as), 

ao abordarem o termo “tempo livre”, produziram novas expressões, com novos 

significados, como “tempo disponível” das obrigações e “tempo conquistado” pelo 

sujeito ou grupo social. Marcellino (1987, p. 29) considera que “tempo algum pode 

ser considerado livre de coações ou normas de conduta social”. 

Apesar de essas disciplinas apresentadas até aqui terem um elevado índice 

de ocorrências dos termos pesquisados foi possível perceber a baixa relação direta 

com a temática do lazer. Como citado anteriormente, sabe-se que as atividades 

físicas e esportivas, nas mais diferentes formas e tipos de práticas ou de consumo, 

fazem parte das atividades de lazer com maior visibilidade e disseminação em nossa 

sociedade (ISAYAMA, 2007). Todavia, o foco principal da maioria dessas disciplinas 

analisadas está em outras possibilidades de abordagem. Entre elas, as de ensino e 

de treinamento de aspectos técnicos e táticos referentes às modalidades esportivas 

desenvolvidas. 
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Dos 23 programas de disciplinas ofertadas no último ano, enviados pelo 

Departamento de Educação Física selecionou-se 10, descartando os demais. 

Mesmo que o título variasse de uma disciplina para outra, algumas vezes a Ementa, 

e/ou os Objetivos, e/ou os Conteúdos Programáticos eram os mesmos. Esse 

departamento, de uma forma geral, é o departamento onde são alocadas, no curso 

de Educação Física, as disciplinas que se propõem a estudar prioritariamente o 

lazer. Ele conta atualmente com dois professores e uma professora que se dedicam 

especialmente à temática, desenvolvendo diversas ações nos âmbitos da pesquisa,  

do ensino e da extensão no campo do lazer. 

Portanto há disciplinas que abordam o lazer nos mais diversos âmbitos. Que 

relacionam, por exemplo, a Educação Física e o lazer: Educação Física e Lazer;51 

introdutórias ao tema e aos estudos do lazer: Introdução à Recreação e estudos do 

Lazer; que tratam da formação profissional no lazer: Formação e atuação 

profissional no lazer52 e Formação e atuação profissional em Educação Física. 

 Em praticamente todas essas disciplinas que abordam diretamente a temática 

do lazer encontram-se na bibliografia, referências que também subsidiam esta 

dissertação. Entre elas, Alves Junior e Melo (2003), Carvalho (2005), Gomes 

(2004a), Gomes e Faria (2005), Gomes e Melo (2003), Isayama (2007), Marcellino 

(1987, 1996, 2003) e Werneck, Stoppa e Isayama (2001). Tais programas 

apresentam como objetivos53 discussões acerca dos significados do lazer, das 

                                                 
51

 Tanto a disciplina Educação Física e Lazer, quanto Introdução à Recreação e estudos do Lazer, 
apresentaram em seus programas a mesma Ementa, provavelmente pelo fato da primeira ter 
substituído a segunda no currículo recentemente implantado na EEFFTO. A ementa dessas 
disciplinas é apresentada da seguinte maneira: “O lazer como um campo de estudos e intervenção da 
Educação Física. Estudos sobre relações e significados de Recreação, Lazer, Ludicidade e Educação 
Física, considerando diferentes perspectivas que vêm influenciando o planejamento, a vivência e a 
avaliação de conteúdos culturais do lazer.” Entretanto, apresentam objetivos diferentes, 
possivelmente em decorrência da atualização da nova disciplina, Educação Física e Lazer, em 
comparação com a anterior que foi substituída – Introdução à Recreação e estudos do Lazer. A 
primeira traz como objetivos: discutir e ampliar a compreensão dos graduandos em Educação Física 
sobre as diferentes concepções e significados de recreação, lazer e lúdico; compreender a formação 
do profissional de Educação Física, a partir de suas possibilidades de atuação no âmbito do lazer; 
refletir sobre a possibilidade de vivência dos diferentes interesses culturais que o lazer engloba. A 
segunda tem como objetivos: analisar relações e significados de Recreação e Lazer; discutir o Lazer 
a partir de suas dimensões histórico-sociais, culturais, educacionais e políticas; realizar vivências 
teórico-práticas acerca de diferentes conteúdos culturais do Lazer. 
52

 A ementa desta disciplina diz o seguinte: “Conceitos e significados de recreação e de lazer, 
considerando os diferentes conteúdos culturais e as barreiras socioculturais e econômicas em nosso 
contexto. A formação e ação do profissional do lazer, suas características e possíveis locais de 
atuação, tendo em vista a busca de competência técnica e científica específica e o compromisso 
político-pedagógico do profissional, bem como o caráter multidisciplinar do lazer.” 
53

 A disciplina Introdução à Recreação e estudos sobre Lazer traz como seus objetivos: analisar 
relações e significados de Recreação e Lazer; discutir o Lazer a partir de suas dimensões histórico-
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práticas culturais, relacionando o lazer com os mais diversos contextos e situações. 

Um exemplo disso são os conteúdos trabalhados na disciplina Introdução à 

Recreação e estudos do Lazer:  

 Tempo livre e Lazer: dimensões histórico-sociais. 

 Lazer na sociedade atual, cultura e conteúdos culturais. 

 Lazer: dimensões culturais.  

 Concepções de Recreação, Lazer e Lúdico.  

 Lazer e meio ambiente. 

 Lazer e formação profissional. 

 Lazer e atuação profissional em diferentes espaços. 

Esta disciplina, do antigo currículo, deu lugar à outra disciplina no currículo 

implantado em 2006, que também trata de forma bastante ampla o tema: Educação 

Física e Lazer. Seus conteúdos programáticos são: 

 Conceitos e significados de lazer, recreação e lúdico. 

 Lazer, Cultura e Conteúdos Culturais. 

 Interesses físico-esportivos e suas relações com o lazer. 

 Lazer, Saúde e Qualidade de Vida. 

 Lazer, Educação e Escola. 

 O Campo de Estudos do Lazer. 

 Políticas Públicas de Esporte e Lazer. 

 Lazer e Grupos Sociais. 

Por meio de toda essa diversidade é possível observar a abrangência do lazer 

na sociedade atual, o que corrobora com a ideia de lazer como uma necessidade 

humana fundamental. Necessidade que acaba por permear o campo da educação, 

das políticas públicas, da saúde, da cultura, do meio ambiente, entre outros. 

Também, é possível destacar o aspecto multidisciplinar da temática, uma vez que 

ela dialoga com distintas áreas do conhecimento. Todavia, a grande quantidade de 

conteúdos sugeridos em um mesmo programa, aponta para uma abordagem 

                                                                                                                                                         
sociais, culturais, educacionais e políticas; realizar vivências teórico-práticas acerca de diferentes 
conteúdos culturais do Lazer. 
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introdutória dos temas, uma vez que a carga horária54 seria insuficiente para 

trabalhar todos com profundidade. 

Outras disciplinas parecem trabalhar o lazer de forma tangencial, como a 

História da Educação Física, Educação Física, Lazer e Juventude, Futebol e Cultura, 

Ensino de danças contemporâneas. Todas trazem o tema do lazer, ou no conteúdo 

programático,55 ou na bibliografia indicada.56 

As demais disciplinas,57 como, Questão afetiva e social da Educação Física, 

Educação Física e Velhice, Ensino de Jogos Brinquedos e Brincadeiras, Estágio de 

Licenciatura, Ensino da Educação Física na Educação Infantil, Ensino da Educação 

Física no Ensino Fundamental e Médio, não trazem em seus programas uma 

abordagem direta a respeito do lazer, mas tratam de outras temáticas mais 

específicas, como os jogos, a ludicidade, o brincar, os brinquedos e as brincadeiras, 

a diversão, etc. Debortoli (2004, p. 20) afirma que termos como brincar e brincadeira 

são mais do que simples conceitos, “materializam-se como concepções e princípios 

profundamente complexos”. É necessário atentar, portanto, para o uso que se faz de 

tais conceitos e atividades. 

Alguns discursos correntes transformam o brincar, o brinquedo e a brincadeira 

em artefatos de reprodução de estruturas, padronizados para comportamentos 

futuros. Na tentativa de dar estatuto de importância ao brincar, toma-se como 

referência aquilo que é considerado importante, por exemplo, o trabalho, a ciência, 

conhecimentos como os da matemática, da leitura e escrita, ou ainda, 

comportamentos disciplinados considerados como adequados. Ainda de acordo com 

o autor, a brincadeira, enquanto princípio e concepção lembra a riqueza, a 

diversidade e as múltiplas maneiras de produção dos sentidos, da história e da 

humanidade. 

                                                 
54

 Apesar de se aumentar os conteúdos na reelaboração da disciplina Introdução à Recreação e 
estudos do Lazer para o novo currículo, a nova disciplina, Educação Física e Lazer, manteve a 
mesma carga horária semestral de 45 horas. 
55

 Na disciplina História da Educação Física há um tópico intitulado “Educação Física e Lazer: 
articulações”. 
56

 A disciplina Futebol e Cultura traz como uma de suas referências: REIS, Leôncio José de Almeida; 
CAVICHIOLLI, Fernando Renato. Lazer à laser: os jogos eletrônicos no século XXI. Disponível em: 
http://www.uspleste.usp.br/eventos/lazer-debate/anais-leoncio-fernando.pdf.pdf. 
57

 Um fato interessante é o aparecimento da disciplina Fisiologia do Exercício aplicada à Fisioterapia, 
a única disciplina que não faz, aparentemente, nenhum tipo de relação com o lazer. No entanto, é 
uma disciplina que, pelo desenvolvimento de seu programa, possa se aproximar mais de processos 
interdisciplinares na EEFFTO. Uma vez que é ofertada pelo Departamento de Educação Física aos 
discentes da Graduação em Fisioterapia, e está aberta para a construção coletiva, a partir da 
possibilidade, dada pelo professor responsável, da escolha em conjunto dos conteúdos e das formas 
de avaliação da disciplina. 

http://www.uspleste.usp.br/eventos/lazer-debate/anais-leoncio-fernando.pdf.pdf
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Nesse sentido, observa como a Educação Física, enquanto campo 

privilegiado de discussão do lazer vem possibilitando o tratamento dessa temática, 

também, por intermédio de temas relacionados, como jogos, lúdico, brincar, 

brinquedos e brincadeiras. Será que estas abordagens e enfoques do lazer também 

integram as disciplinas que compõem os currículos dos cursos de graduação em 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da EEFFTO/UFMG? Os próximos tópicos serão 

dedicados a essa questão. 

 

 

3.3 Enfoques dados ao lazer no contexto das disciplinas que integram o 

currículo da Graduação em Fisioterapia da EEFFTO 

 

 

 Considerando o curso de graduação em Fisioterapia da UFMG, o colegiado 

enviou o ementário, contendo o programa completo de 52 disciplinas, obrigatórias e 

optativas, organizadas na matriz curricular de 2003. O colegiado do curso informou 

que uma reforma curricular está sendo discutida e que, futuramente, o currículo será 

modificado. O Projeto Pedagógico atual do curso comprova tal afirmação. 

Entretanto, este documento não problematiza a situação atual da área e/ou do curso 

com profundidade, deixando a ênfase para aspectos do desenvolvimento histórico 

do curso dentro da universidade. Assim, a parte teórica trata basicamente da criação 

da UFMG e do curso de Fisioterapia na universidade, sendo este último tópico 

subdividido em Criação do curso, Reestruturação do curso e Amadurecimento do 

curso, num período que vai aproximadamente até o ano 2005. 

 Segundo esse documento, o novo currículo irá se adequar as novas diretrizes 

curriculares em vigor na UFMG, contemplando três dimensões: Formação 

Específica, Formação Complementar e Formação Livre. Atualmente, o maior 

destaque do currículo é dado às disciplinas que abordam os aspectos relacionados 

ao tratamento de patologias e às técnicas de reabilitação, realces que ajudam a 

caracterizar a área. Fato que, aparentemente, não mudará com a implantação do 

novo currículo. O Projeto Pedagógico do curso de Fisioterapia (s/d, p. 12), ao 

apontar escopos da nova proposta curricular a ser adotada, ressalta que é objetivo  

formar profissionais da saúde dentro dos princípios da integralidade na 
atenção e no cuidado à saúde e da prática baseada em evidências, 
favorecendo a articulação dos conhecimentos e o trabalho em equipe 
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multiprofissional, além de promover atividades práticas ao longo de todo o 
curso e em todos os tipos de unidades de saúde (Ênfase acrescentada). 

 

Nas buscas realizadas, foram encontradas algumas disciplinas se dispondo a 

tratar do tema do lazer, ora de forma direta, ora o fazendo indiretamente. A disciplina 

Educação Física A se propõe a tratar do significado e da importância da recreação e 

do lazer. Interessante destacar que esta disciplina é ofertada pelo Departamento de 

Educação Física para os cursos de Fisioterapia, em caráter obrigatório, e para a 

Terapia Ocupacional como disciplina optativa. A partir dos objetivos listados no 

programa,58 percebe-se a semelhança com os objetivos da Educação Física 

desenvolvida no nível Básico da educação.59 

Além de se tentar garantir o ensino da Educação Física em todos os níveis, 

séries e turnos60 da Educação Básica, a partir do momento em que ela também é 

ensinada no ensino superior por meio de disciplinas,61 a área ganha visibilidade e 

campos de atuação. Do ponto de vista aqui adotado, pode-se perceber que o fato de 

se garantir a obrigatoriedade da disciplina de Educação Física na educação superior 

representa, também, uma manobra de poder. No Brasil, essa área manteve estreitos 

                                                 
58

 “Objetivo: Dar oportunidade ao aluno de: Praticar atividades físicas e esportivas de forma 
supervisionada; conhecer os fundamentos, objetivos e importância da prática de atividades físicas e 
esportivas regulares, para melhoria da sua qualidade de vida pessoal, profissional e social; adquirir 
conhecimentos técnico/táticos, científicos e pedagógicos sobre as atividades físicas e esportivas; 
optar por uma prática consciente e contínua de atividades físicas e esportivas durante sua vida.” 
59

 Dentre as finalidades da Educação Física, de acordo com o Centro de Referência Virtual do 
Professor, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, destacam-se: aprender a viver 
plenamente sua corporeidade, de forma lúdica, tendo em vista a qualidade de vida, promoção e 
manutenção da saúde e educar para o lazer. Disponível em: 
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?token=0E79FA4E-C91E-4CEF-A2AF-
50A9030C9829&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38763&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Propost
a%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-
%206%BA%20a%209%BA&n4=Educa%E7%E3o%20F%EDsica&b=s&ordem=campo3&cp=999999&
cb=mef. 
60

 Embora haja tais tentativas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
n. 9.694/96), o ensino de Educação Física fica facultativo, tanto às escolas quanto a estudantes de 
cursos noturnos da Educação Básica. 
61

 Além da disciplina Educação Física A, obrigatória, tem-se na mesma grade curricular a disciplina 
optativa Educação Física B. Para o curso de Graduação em Terapia Ocupacional ambas estão como 
optativas. No entanto, no programa desta disciplina não foram encontrados os termos buscados na 
pesquisa que tem relação com o lazer. As disciplinas apesar de terem a ementa e os objetivos 
parecidos, são diferentes: “Objetivo: Esta disciplina visa dar oportunidade ao aluno de: Adquirir 
conhecimentos teórico-práticos sobre a prática de atividades físicas e esportivas. Analisar os 
aspectos filosóficos, educativos, fisiológicos, técnicos, sociais, político, culturais que envolvem a 
prática de atividades físicas e esportivas em nossa sociedade. Discutir acerca do significado e da 
aplicação dos conhecimentos adquiridos relacionando-os à sua vida. Sensibilizar-se para a prática de 
atividades físicas e/ou esportivas dentro e fora da escola e por toda vida. Conhecer o seu corpo, 
aprimorar os seus gestos e técnicas esportivas e sociabilizar-se. Praticar a atividade esportiva de seu 
interesse.” 

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?token=0E79FA4E-C91E-4CEF-A2AF-50A9030C9829&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38763&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-%206%BA%20a%209%BA&n4=Educa%E7%E3o%20F%EDsica&b=s&ordem=campo3&cp=999999&cb=mef
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?token=0E79FA4E-C91E-4CEF-A2AF-50A9030C9829&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38763&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-%206%BA%20a%209%BA&n4=Educa%E7%E3o%20F%EDsica&b=s&ordem=campo3&cp=999999&cb=mef
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?token=0E79FA4E-C91E-4CEF-A2AF-50A9030C9829&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38763&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-%206%BA%20a%209%BA&n4=Educa%E7%E3o%20F%EDsica&b=s&ordem=campo3&cp=999999&cb=mef
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?token=0E79FA4E-C91E-4CEF-A2AF-50A9030C9829&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38763&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-%206%BA%20a%209%BA&n4=Educa%E7%E3o%20F%EDsica&b=s&ordem=campo3&cp=999999&cb=mef
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?token=0E79FA4E-C91E-4CEF-A2AF-50A9030C9829&usr=pub&id_projeto=27&id_objeto=38763&id_pai=38679&tipo=txg&n1=&n2=Proposta%20Curricular%20-%20CBC&n3=Fundamental%20-%206%BA%20a%209%BA&n4=Educa%E7%E3o%20F%EDsica&b=s&ordem=campo3&cp=999999&cb=mef
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vínculos com a ditadura militar, preocupada com a constituição de corpos fortes e 

disciplinados. 

A Educação Física foi introduzida no ensino superior com a reforma 
universitária promovida pelo regime militar, em 1968, com o notório objetivo 
de tentar desmobilizar politicamente os estudantes, procurando distraí-los 
com a prática de esportes (SOUSA; VAGO, 1997, p. 21). 

 
Entretanto, atualmente, após mais de 40 anos, os objetivos dessas duas disciplinas 

que já foram obrigatórias para todos os cursos de graduação da UFMG, e que ainda 

lutam pela permanência nos currículos após as reformas curriculares, caminham no 

sentido de destacar as contribuições da Educação Física para a formação humana. 

Como na LDB (LDB n. 9.694/96), não há menção ao ensino de Educação Física no 

ensino superior, a partir do Parecer n. 376/97 do CNE torna-se facultativo às 

instituições de ensino superior o ensino da Educação Física. Mas, ao participar dos 

currículos dos cursos de nível superior, consequentemente, a Educação Física, 

enquanto área, pode receber status e importância. Não só da sociedade, mas 

também, e talvez principalmente, do meio acadêmico, da sociedade científica. Além 

disso, pode-se promover os cuidados com o corpo e com a saúde de uma forma 

geral, objetivando, por exemplo, os ganhos em qualidade de vida. Também, 

estimular a prática e o consumo de atividades culturais, físicas e de lazer que 

valorizem a corporeidade, discutindo acerca dos riscos, benesses, contradições e 

possibilidades das mesmas.  

Como mostra Foucault (2006), uma das formas de o poder se estabelecer e 

funcionar é através da produção, acumulação, circulação e funcionamento do 

discurso que o produz e que o reproduz. E já se sabe, o currículo constrói 

identidades e subjetividades. A partir da abordagem e do ensino de uma 

determinada temática, seja a educação física, o lazer, ou qualquer outra, um 

conteúdo biomédico, bem como pela exclusão desses saberes, espera-se (re)formar 

determinado indivíduo. Em currículos, sobretudo de formação profissional, é possível 

moldar interesses, perspectivas e atitudes. “Junto com os conteúdos das disciplinas 

escolares, se adquirem na escola percepções, disposições e valores que orientam 

os comportamentos e estruturam as personalidades” (SANTOS; PARAÍSO, 1996, p. 

35). 

Outra disciplina a tratar da temática do lazer é Movimento e desenvolvimento 

humano I, dividida em módulos por faixas etárias (Primeiro Módulo: Adolescência; 

Segundo Módulo: Idade adulta; Terceiro Módulo: Velhice). Nos módulos em que são 



 

 

89 

abordados os conteúdos acerca da adolescência e da fase adulta, aparecem o lazer, 

o esporte e as atividades físicas, dentre outras atividades como conteúdos 

programáticos da disciplina. Na disciplina Movimento e desenvolvimento humano II 

aparecem, além dos temas citados na anterior, referências sobre o brincar e o 

brinquedo62. Aparições estas que, embora pontuais, permitem o estudo sobre o lazer 

e suas dimensões com a vida humana em diversos momentos, em diferentes 

idades.  

Fisioterapia aplicada à pediatria II é uma disciplina que apresenta como um 

de seus conteúdos programáticos o brincar e as brincadeiras, ambos, utilizados 

como recursos terapêuticos à pediatria, essa especialidade médica. Como dito nos 

objetivos63, a ideia é perceber as disfunções que devem ser tratadas a partir de tais 

atividades, consideradas “típicas das crianças”.  

Apesar de vários(as) autores(as),64 em diferentes campos do conhecimento, 

como a Psicologia, a Terapia Ocupacional e a própria Fisioterapia, trabalharem com 

o brincar e a brincadeira enquanto um comportamento observável, algumas 

considerações podem ser feitas. Com base nas ponderações de Debortoli (2004), o 

brincar, nessa perspectiva, pode deixar de ser usado como fonte de criação e 

produção do mundo passando a ser considerado a partir de atitudes e 

comportamentos padronizados e esperados. Dessa maneira, na prática terapêutica, 

o brincar pode correr o risco de perder parte importante de sua dimensão simbólica, 

de sua expressão como “linguagem e como processo de elaboração de significados 

e sentidos coletivos, contextualizados e enraizados no universo social que o 

legitima” (DEBORTOLI, 2004, p. 20). 

A prática terapêutica da Fisioterapia poderia ser repensada constantemente 

no sentido de humanizá-la, como apontam Blascovi-Assis, Peixoto e Reis (2001). 

Entretanto, uma das barreiras enfrentadas é a supervalorização dos conteúdos, 

numa concepção limitada de saúde, tidos como terapêuticos nos cursos de 

                                                 
62

 BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança - o brinquedo - a educação. São Paulo: Summuns, 1984; 
CUNHA, Nylse H. da Silva. Brinquedo, desafio e descoberta. FAE - Ministério da Educação, Rio de 
Janeiro, 1988; DIEM, Lisellot. Brincadeiras e esportes no jardim de infância. Rio de Janeiro: Ao Livro 
Técnico, 1982. 
63

 “Objetivo: Capacitar o estudante a reconhecer e avaliar disfunções de estruturas e funções do 
corpo e de atividades típicas da criança, decorrentes de condições que afetam os sistemas 
neurológico e musculoesquelético, propor intervenções para minimizar ou corrigir tais disfunções; ou 
ainda propor intervenções preventivas; analisar os resultados da intervenção fisioterapêutica e 
documentar a evolução do quadro clínico.” 
64

 Carvalho et al. (2005) apresenta uma série de estudos, contemplando diferentes abordagens do 
brincar e da brincadeira. 
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graduação da área da saúde em geral. A necessidade de manutenção da saúde e 

bem-estar da população, onde a saúde torna-se objetivo geral e dever de cada 

individuo, trouxe uma súbita importância para a medicina (FOUCAULT, 2006), e, 

posteriormente, para áreas que nasceram sob a influência médica. 

De acordo com Baudrillard (1995), a prática medical não tem perdido sua 

superioridade. “Apesar de „democraticamente consumida‟, a medicina nada perdeu 

do seu sagrado e da sua funcionalidade mágica” (BAUDRILLARD, 1995, p. 148). 

Isto pode ser constatado desde os períodos iniciais do surgimento das três áreas 

abordadas neste estudo, porém, talvez seja mais evidenciado, atualmente, no 

contexto da Fisioterapia, como pode ser percebido na ênfase privilegiada dos 

conteúdos biomédicos de seu currículo formal. 

Dessa maneira, pode-se observar o caráter curativo e reabilitador da 

formação do(a) fisioterapeuta. O que vai ao encontro da legislação vigente que 

regula a área, tanto no âmbito da formação, como, e principalmente, da sua atuação. 

No Decreto-Lei 938, art. 3º, encontra-se que  

é atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas 
fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade física do ciente.” Nesse sentido, o Parecer n° 388/63 destaca a 
participação dos, até então, denominados Técnicos em fisioterapia e terapia 
ocupacional, exclusivamente na aplicação de técnicas e exercícios 
recomendados pelos médicos, que busquem a cura e/ou a “recuperação 
dos parcialmente inválidos para a vida social. 

 

 “Os documentos oficiais relativos ao profissional de Fisioterapia, com 

exceção, talvez, do seu Código de Ética Profissional, parecem ter sidos elaborados 

sob a ótica da concepção saúde-doença”, conforme apontam Rebelatto e Botomé 

(1999, p. 63). Tais documentos, em nenhum momento, citam ou deixam 

transparecer “os diversos níveis, tipos ou âmbitos de atuação que esse profissional 

poderia ou deveria exercer ao atuar na „assistência‟ as condições de saúde de um 

individuo ou de uma comunidade”. Portanto, os autores afirmam que o ensino 

superior não pode ser apenas um espaço para o ensino de técnicas e capacidades 

para o auxílio a outros(as) profissionais. 

Numa concepção ampliada da relação saúde-doença, estão envolvidos de 

forma complexa diversos aspectos psicológicos, físicos, sociais e ambientais da 

condição humana e de atribuições de significado. Saúde e doença são fenômenos 

clínicos e sociológicos, pois são vividos culturalmente, experimentados e 

ressignificados pela sociedade. Assim, saúde e doença, “importam tanto pelos seus 
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efeitos no corpo como pelas suas repercussões sobre o imaginário: ambos são reais 

em suas conseqüências” (MINAYO, 2004, p. 16).  

Portanto, não é possível, como destaca esta autora, dissociar-se de qualquer 

forma de tratamento, de qualquer procedimento terapêutico, os aspectos subjetivos 

das pessoas, seus valores e suas crenças. Negligenciando, silenciando temas sócio-

culturais, como o lazer, no currículo, a Fisioterapia pode correr o risco de formar 

profissionais cada vez mais sob uma perspectiva médica tradicional. Há, portanto, 

para o currículo da graduação em Fisioterapia, perspectivas reais de uma maior 

humanização, e o lazer pode ser um dos caminhos possíveis. 

Em um conto de Walter Benjamin é possível visualizar outras possibilidades 

que vão além das técnicas curativas tradicionais do saber médico. 

A criança está doente. A mãe a leva pra cama e se senta ao lado. E então 
começa a lhe contar histórias. Como se deve entender isso? [...] Também já 
se sabe como o relato que o paciente faz ao médico no início do tratamento 
pode se tornar o começo de um processo curativo. Daí vem a pergunta se a 
narração não formaria o clima propício e condição mais favorável de muitas 
curas, e mesmo se não seriam todas as doenças curáveis se apenas 
deixassem flutuar para longe – até a foz – na correnteza da narração. Se 
imaginarmos que a dor é uma barragem onde se opõe à correnteza da 
narrativa, então vemos claramente que é rompida onde sua inclinação se 
torna acentuada o bastante para largar tudo o que encontra em seu 
caminho ao mar ditoso do esquecimento. É o carinho que delineia um leito 
para essa corrente. (BENJAMIN, 1994, p. 269) 
 

Abordando o tema do lazer em um ambiente hospitalar, Pinto (2009) destaca 

os diversos papéis que as atividades lúdicas podem adquirir num contexto de 

sofrimento. Dentre as várias possibilidades apontadas pela autora, ela percebeu, no 

caso específico do hospital, a ocupação do tempo, a liberação da dor, o 

relaxamento, a fuga do tédio, entre outras. Questões que, apesar de legítimas, 

considerando este contexto, podem ser ampliadas. Assim, todos esses aspectos 

podem ser complementares à ideia de ressignificação do lazer, de desenvolvimento 

pessoal e social. 

Não há problemas, obviamente, em se trabalhar o processo saúde-doença 

nas disciplinas e currículos dos cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O 

desafio é tratar deste processo de forma ampliada, por exemplo, reconhecendo o 

lazer como um dos determinantes da saúde. Essa compreensão é apontada por 

alguns documentos públicos, entre eles o artigo 3º da Lei nº. 8.080 (BRASIL, 1990), 

e a recente Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006). Tais 

documentos afirmam o lazer como um dos fatores determinantes e condicionantes 
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da saúde. Embora haja referências legais para a promoção do lazer no âmbito da 

saúde, Pinto (2009, p. 168) chama a atenção para o fato de que “a formação 

profissional em saúde pouco esclarece sobre a importância do lazer e sobre as suas 

contribuições para a vida das pessoas”. 

Nesse sentido, Blascovi-Assis, Peixoto e Reis (2001) apresentam um projeto 

de humanização no campo da Fisioterapia. As autoras mostram serem necessários 

novos perfis na formação universitária da Fisioterapia. A terapia deve ser um lugar 

agradável e não de desprazer. Um paciente motivado, além de não abandonar o 

tratamento, se envolve nele e recupera-se mais rapidamente. Segundo as autoras, 

“na graduação, algumas disciplinas relacionadas à formação educacional deste 

profissional acabam sendo pouco valorizadas pelos próprios docentes, ficando a 

grande ênfase naquelas que proporcionam um enfoque essencialmente médico” 

(BLASCOVI-ASSIS; PEIXOTO; REIS, 2001, p. 128). 

Estas autoras apontam o(a) fisioterapeuta como um(a) educador(a). Educa-

se, “os hábitos posturais, as rotinas de estimulação ao desenvolvimento, a 

disposição de mobiliários em indústrias ou em residências, o tipo de brinquedo, 

roupa ou acessório que facilita a independência no dia a dia.” Mas, nos currículos 

deste curso, “por estar caracteristicamente vinculado à saúde, pouca ênfase tem 

sido dada à sua formação enquanto educador” (BLASCOVI-ASSIS; PEIXOTO; 

REIS, 2001, p. 128). Olhando além de técnicas, tem-se um papel formador de 

pessoas mais capacitadas para tratar dignamente seus pacientes, atuando na 

comunidade como agentes educadores, quer voltados para a reabilitação, quer para 

a prevenção em diferentes níveis. 

Segundo Carvalho (2005), vivenciar a dimensão lúdica da vida, estimular a 

capacidade criativa e inventiva das pessoas e dos grupos – por meio das atividades 

esportivas, do teatro, das atividades artísticas e dos jogos – é investir na qualidade 

de vida e nas condições de saúde. Assim, seja na busca pelo brincar, pelo simples 

fato de brincar, pelas brincadeiras com um fim em si, pelas atividades com objetivos 

de desenvolver atividades críticas e/ou criativas; ou então, por intermédio dessas 

atividades, com o escopo de apenas minimizar uma dor ou uma deficiência 

qualquer, de contribuir para uma “aceitação” de determinada situação ou de um 

tratamento, o lazer se mostra possível. 

Dessa forma evidencia-se a amplitude e a complexidade do lazer, enquanto 

necessidade humana e dimensão da cultura caracterizada pela vivencia lúdica de 
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manifestações culturais. Uma formação qualificada, a partir de uma perspectiva mais 

crítica e mais inclusiva, preocupada, também, com aspectos históricos, culturais, 

sociais e políticos, facilitaria uma maior compreensão acerca do lazer, possibilitando 

outras abordagens curriculares para este tema no âmbito da saúde, indo além de 

uma perspectiva meramente utilitarista. 

 

 

3.4 Abordagens e enfoques dados ao lazer nos programas de disciplinas 

da Terapia Ocupacional  

 

 

Após a solicitação o colegiado do curso de graduação em Terapia 

Ocupacional enviou os programas de 53 disciplinas obrigatórias e optativas, 

ofertadas por diversos departamentos de cursos de graduação da UFMG. 

Analisando estes programas de disciplinas, evidenciaram-se oportunidades 

profícuas de relações com o lazer e temas correlatos. E, por isso, foi dada neste 

tópico uma ênfase privilegiada às discussões em torno das disciplinas que integram 

o currículo do curso de Terapia Ocupacional na UFMG. 

Os(As) estudantes de graduação em Terapia Ocupacional cursam disciplinas 

no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), na Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (FAFICH), no Instituto de Ciências Exatas (ICEX), na Faculdade de 

Medicina, além das ofertadas pela EEFFTO. Como falado anteriormente, de 1988 

até 2005, os cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ficaram impedidos de 

participar da Escola de Educação Física, atual EEFFTO, tendo suas aulas em outros 

prédios (CÂMARA, 2006). Apesar de considerar as ricas possibilidades 

multidisciplinares criadas pelo currículo do curso, percebe-se, ainda, uma certa 

descentralização das disciplinas ofertadas aos(as) estudantes em tantas outras 

unidades. 

Dessas disciplinas, muitas trazem a possibilidade de um estudo mais 

consistente sobre o lazer no currículo, como observado, também, no currículo da 

Educação Física. As disciplinas Terapia Ocupacional aplicada ao desenvolvimento A 

e Terapia Ocupacional aplicada ao desenvolvimento B, se propõem a apresentar e 

discutir, entre outros conteúdos, as possibilidades de lazer para grupos específicos 
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de pessoas. Um dos tópicos apresentados como conteúdo programático é: “O lazer: 

Formas e objetivos de lazer” (Terapia Ocupacional aplicada ao desenvolvimento A). 

Nestas duas disciplinas, uma ênfase considerável é dada, quando se aborda 

o tema do lazer, ao aspecto da “integração social” de indivíduos com algum tipo de 

deficiência, a saber: problemas cardíacos, amputados, com algum tipo de má 

formação, deficientes mentais, visuais e auditivos. Dentro dos conteúdos a serem 

desenvolvidos estão, também, algumas formas e objetivos do lazer (não 

explicitados) para tais grupos específicos. 

Outras disciplinas também seguem essa linha, porém, mais pontualmente, 

como é o caso de Terapia Ocupacional aplicada às condições sociais, Terapia 

Ocupacional aplicada às disfunções orgânicas gerais, Terapia Ocupacional aplicada 

às disfunções neurológicas e Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental e à 

psiquiatria. Um exemplo está em um dos conteúdos abordados: “Possibilidade de 

lazer e trabalho para o indivíduo amputado” (Terapia Ocupacional aplicada às 

disfunções orgânicas gerais).  

As disciplinas relacionadas com as disfunções, sobretudo a relacionada com 

a saúde mental, parecem abordar o lazer de maneira tangencial. A partir do estudo 

sistemático das disfunções é proposto o uso de atividades terapêuticas (algumas 

tidas como lúdicas, recreativas), ou a utilização de instrumentos, entre eles 

brinquedos, que fazem parte das ocupações humanas, entre elas, o lazer. Como 

exemplo de um conteúdo programático que evidencia a relação com o lazer, 

podemos citar o seguinte: “Recursos Terapêuticos: O brinquedo: funções e 

significado; A arte: funções e significado; O desenho: funções e significado; O jogo” 

(Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental e à psiquiatria). 

Os trabalhos, atividades e estudos desenvolvidos com pessoas com algum 

tipo de deficiência se apresentam como uma possibilidade de projetos em conjunto 

entre os cursos, de ações interdisciplinares. Vários estudos vêm demonstrando, por 

exemplo, a importância dessas atividades para as pessoas com algum tipo de 

deficiência mental. Tanto no campo do Lazer, como nos campos da Terapia 

Ocupacional, da Educação Física e da Fisioterapia (PIGNOLATO FILHO; GOMES, 

2001; XAVIER; FONSECA, 2007; BLASCOVI-ASSIS, 1997; LORENZINI, 1999). 

Todos os currículos dos três cursos aqui analisados (Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional) abordam o assunto da intervenção com pessoas 

com deficiência, seja ela física ou mental. Seja no âmbito do ensino, da pesquisa e 
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da extensão, com centros e/ou grupos de estudos e pesquisas e com laboratórios65, 

a EEFFTO apresenta possibilidades de intervenções e ações, estudos e pesquisas, 

tanto multi, como interdisciplinares. Um grande obstáculo para essas experiências 

se concretizarem, como aponta Severino (2001), faz parte do receio da perda de 

autonomia, o que inibe e, muitas vezes, impede a formulação de parcerias. Cada 

disciplina, projeto, segue seu rumo independente e autônomo. 

Do ponto de vista desta pesquisa, outras barreiras a serem superadas são a 

sobrecarga de atividades e a excessiva cobrança pela produção acadêmica imposta 

ao corpo docente. Dessa maneira, as oportunidades de trocas entre professores e 

professoras dos três cursos analisados se tornam cada vez mais escassas. Além 

disso, considerando o histórico de 17 anos de segregação dos cursos dessa unidade 

entre si, vê-se a dimensão do desafio a ser superado. 

Outra disciplina a abordar o tema, também pontualmente, é Fundamentos de 

Terapia Ocupacional, que tem como parte de seu conteúdo programático o 

desenvolvimento de aspectos conceituais da temática do lazer, sendo esta, 

considerada no programa como uma das atividades humanas, assim como o 

trabalho. No entanto, o programa desta disciplina não apresentou nenhuma obra 

específica sobre o lazer, ou sobre a relação trabalho-lazer.66 

Recursos terapêuticos I e Recursos terapêuticos II lidam com o tema do lazer 

e se propõem a fazê-lo diversificadamente.67 A partir da vivência e análise de 

atividades lúdicas, corporais e expressivas, além de atividades artesanais, 

industriais, agrícolas e as AVDs. Entre essas, são listadas uma série de experiências 

                                                 
65

 Alguns dos laboratórios e centros de estudos e pesquisas que se dedicam também a atender 
pessoas com algum tipo de deficiência são: Centro de Estudos do Esporte para portadores de 
Deficiência (CEPODE); Laboratório de Integração Sensorial (LAIS); Laboratório de Recursos 
Terapêuticos; Laboratório de Saúde Mental e Laboratório do Movimento, entre vários outros espaços 
ligados a esses três cursos. Nem todos ficam na EEFFTO, estando alguns localizados no campus 
Saúde, espaço que reúne as unidades dos cursos de Medicina e Enfermagem da UFMG. 
66

 Sobre a relação lazer e trabalho, ver, por exemplo, Gomes (2005 e 2008). 
67

 A seguir, na íntegra, as ementas das duas disciplinas – Recursos terapêuticos I: “Estudo dos 
diferentes conceitos de análise de atividades, de suas propriedades manifestas (tempo, espaço, 
procedimento, campo interpessoal, habilidades sensoriais, motoras, afetivas e cognitivas), suas 
propriedades adquiridas (papéis, significado real e cultural) e suas possíveis adaptações, bem como 
dos instrumentos e materiais nelas empregados. Objetiva capacitar o aluno para, através da vivência 
e análise de atividades lúdicas, corporais e expressivas, compreender sua utilização como recurso 
terapêutico.” Recursos terapêuticos II: “Conceituação, estudo e vivência de atividades artesanais, 
industriais, agrícolas, considerando suas prioridades manifestas (tempo, espaço, procedimento, 
campo interpessoal, habilidades sensoriais, motoras, afetivas e cognitivas), suas propriedades 
adquiridas (papéis, significado real e simbólico, coletivo e pessoal, sócio-econômico e cultural), suas 
possíveis adaptações e materiais e instrumentos nela empregados; objetivando capacitar o aluno 
para compreender sua utilização como recurso terapêutico.” 
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que, de acordo com os programas das suas disciplinas, poderão ser vivenciadas e 

analisadas pelos(as) estudantes como: tecelagem, tricô, crochê, costura, bordado, 

macramê, cestaria, marcenaria, pirografia, jardinagem, horticultura, culinária, jogos 

de salão e ao ar livre, jogos de mesa, jogos corporais, jogos pedagógicos, dança, 

música, teatro, modelagem, desenho e pintura. Além dos aspectos considerados, 

motores, sensoriais e cognitivos, observados em tais atividades, a disciplina se 

propõe a analisá-las em seus aspectos sócio-afetivos, oportunizando as 

considerações acerca das subjetividades presentes nas atividades, o que também 

pode ser constatado, tendo como base as 84 referências textuais utilizadas nas duas 

disciplinas;68 além das obras específicas que tratam da prática, ensino e 

aprendizagem das atividades sugeridas.69 

Tais atividades também estão presentes na classificação elaborada por 

Dumazedier (1999), como mencionado anteriormente, nos “lazeres” físicos 

(envolvendo os jogos), artísticos (músicas, teatro, etc.), práticos (jardinagem, 

trabalhos artesanais com agulha como o tricô, o crochê, os bordados, a tecelagem, 

etc.), intelectuais (desenhos e pinturas, por exemplo) e sociais (como as reuniões de 

grupos de convivência). A vivência dessas atividades, ou manifestações culturais, 

pode aproximar os campos de estudo do lazer e da Terapia Ocupacional. 

Em outra disciplina, Cinesioterapia – Terapia Ocupacional, dentre os 

movimentos e/ou atividades utilizados de maneira terapêutica como recursos 

cinesioterápicos, estão listados também entre os conteúdos programáticos a dança, 

a música e os passeios. Mais uma vez, vivenciados ou utilizados de uma forma 

terapêutica, ou seja, de tratamento, visando à melhora de um quadro 

caracterizadamente patológico. 

                                                 
68

 Algumas dessas referências contidas no programa são: BENOIST, L. Signos, símbolos e mitos. 
Belo Horizonte, Interlivros, 1976; CIRLOT, J. E. Dicionário de símbolos. São Paulo, Moraes, 1984; 
CUNHA, Nylse H. Silva. Brinquedo, desafio e descoberta. Rio de Janeiro: FAE/MEC, 1988; 
HUIZINGA, Johan. O jogo como elemento de cultura. São Paulo: Perspectiva, 1990; PIZZIGATTI, 
Clemência Percorari. Arte na formação do terapeuta ocupacional: contribuição ao ensino da arte-
educação para o curso de terapia ocupacional. Piracicaba: Universidade Metodista de Piracicaba, 
1990. 278 p. (Dissertação, mestrado em filosofia da educação). 
69

 Entre tantas referências, destacamos algumas: CHEMELLO, T. Brincando com madeira. 4ª ed. São 
Paulo, Global Editora, 1985; FAZER E LAZER. Ano I, no. 1, São Paulo, Editora Banas, 1981; FAZER 
E LAZER. Ano I, no. 2, São Paulo, Editora Banas, 1981; FAZER E LAZER. Ano I, no. 5, São Paulo, 
Editora Banas, 1981; FAZER E LAZER. Ano I, no. 10, São Paulo, Editora Banas, 1982; FAZER E 
LAZER. Ano II, no. 12, São Paulo, Editora Banas, 1982; FAZER E LAZER. Ano III, no. 23, São Paulo, 
Editora Banas, 1983; FAZER E LAZER. Ano IV, no. 32. São Paulo, Editora Banas, 1984; Andrade, 
G.E. Aspectos da Tapeçaria brasileira. RJ. Edições FUNARTE, 1978; THONSON, W.G. Tapeçaria. In: 
Enciclopédia Mirador Internacional, SP.,1995; Revista É Fácil fazer Arraiolos. Portugal: Moderna 
Editora Lavores, no.1, 1995. 
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O papel terapêutico das atividades constitui-se traço marcante (quiçá 

definidor) dessas áreas, principalmente no trato com o lazer. Tanto na Fisioterapia, 

como na Terapia Ocupacional, sendo mais notadamente destacado nesta última. 

Analisando o programa de disciplinas como Atividade e desenvolvimento humano I e 

Atividade e desenvolvimento humano II percebemos o caráter terapêutico, também, 

nas ações do brincar. Em tais disciplinas, o brincar enquanto ocupação humana 

pode ser mensurado e avaliado por meio de escalas, testes e avaliações. 

Respondendo a pergunta “Por que avaliar o brincar?”, Rezende (2008) 

considera que observar e fazer medições do brincar do indivíduo pode facilitar o 

tratamento, uma vez que fornece valiosas informações sobre as competências 

cognitivas, motoras e sociais, além de refletir o processo de desenvolvimento. 

Citando algumas formas de intervenções terapêuticas, a autora mostra que o brincar 

enquanto modalidade terapêutica é comum nos casos de atendimento de crianças 

com deficiência grave. Além disso, a atuação profissional também pode focar a 

habilidade de brincar quando a criança apresenta um pobre repertório de habilidades 

que podem comprometer seu desempenho.  

Com isso, segundo a autora, pode-se estimular e desenvolver, por exemplo, 

aspectos posturais, a coordenação motora, a concentração e a interação com 

pessoas e objetos. A partir daí, a Terapia Ocupacional propicia o auxílio no 

desenvolvimento ocupacional de crianças nas atividades de brincar. Segundo 

Rezende (2008), as crianças de uma forma geral respondem a estímulos 

ambientais, sociais, entre outros. Uma vez detectada alguma dificuldade nesse 

processo, sobretudo com crianças deficientes, estas podem “precisar de ajuda até 

para brincar” (REZENDE, 2008, p. 42). Essa atenção especial dada ao brincar, 

principalmente pela Terapia Ocupacional, revela a importância atribuída à 

“atividade”, o que, do ponto de vista desta pesquisa, corrobora com a ideia do lazer, 

na perspectiva do brincar, enquanto uma necessidade do ser humano. 

Apesar de se reconhecer a importância e a legitimidade de tais intervenções 

terapêuticas, enquanto especificidades da Terapia Ocupacional, como nos lembra 

Debortoli (2004), é preciso evitar o risco de anular o brincar enquanto expressão 

humana de significados. E isso pode acontecer ao se esperar em determinadas 

brincadeiras, e do brincar, atitudes e comportamentos prontos, pré-determinados, ao 

se abordar a criança como mero objeto de investigação. Ao buscar o lugar que o 

brincar pode assumir nesse contexto, o autor ainda pondera que é preciso 
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ressignificar a visão e o lugar ocupado socialmente pela criança: “sua formação e 

seu desenvolvimento, suas aprendizagens e compreensão do mundo”, sua 

expressão enquanto sujeito, constituído numa subjetividade completa e própria. Com 

“sua palavra, sua gestualidade, suas relações intersubjetivas, sua contraditoriedade, 

sua humanidade” (DEBORTOLI, 1999, p. 109).  

Todavia, Rezende (2008) pondera que no Brasil, ainda não é comum a 

utilização de instrumentos para a avaliação do brincar. A autora também ressalta 

que  

o terapeuta ocupacional deve escolher bem os instrumentos para avaliar o 
brincar sem desconsiderar os componentes que possam contribuir ou 
interferir no seu desempenho, seja na criança, no ambiente ou na demanda 
da tarefa” (REZENDE, 2008, p. 33). 
 

Discutindo a respeito de métodos de mensuração e avaliação, Foucault 

(2006) afirma que o poder se exerce a partir da formação, organização e circulação 

de saberes. Estes, por sua vez, são formados por métodos de observação, técnicas 

de registro, procedimentos de inquérito e pesquisa, aparelhos de verificação, que 

testam, inclusive, o brincar das pessoas. Assim, de uma forma geral, percebe-se que 

na busca pela legitimação, áreas do conhecimento, sobretudo da grande área da 

saúde, procuram se apropriar de meios e técnicas que as permitem obter algum 

controle sobre os corpos, porque desse modo, podem, de certa forma, controlar os 

indivíduos. Pois, afinal, as pessoas são julgadas, condenadas, classificadas, 

obrigadas a desempenhar tarefas e destinadas “a um certo modo de viver ou morrer 

em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de 

poder” (FOUCAULT, 2006, p.180). 

Por último, a disciplina Teoria de Jogos, se apresenta como uma disciplina 

que se propõe a estudar conceitos e atividades que permeiam o campo do lazer e, 

ao mesmo tempo são importantes para a temática70, como o próprio conceito de 

lazer, além dos conceitos de recreação, ócio, lúdico, jogo e brincar. Entretanto, sob 

uma perspectiva terapêutica, de tratamento. Isso se torna claro ao verificarmos na 

ementa, a proposta de se fomentar a formação de atitudes consideradas “lúdicas” 

para favorecer as relações de terapeutas ocupacionais com seus(as) clientes. Não 

somente desses(as) profissionais, mas também de fisioterapeutas. 

                                                 
70

 De acordo com a ementa, “esta disciplina estuda o conceito de Lúdico, as teorias dos jogos, o 
papel do brinquedo, o comportamento de brincar e as diversas manifestações lúdicas nas atividades 
humanas. Dará ênfase à formação de atitudes lúdicas para favorecer o relacionamento fisioterapeuta 
e terapeuta-ocupacional-cliente.” 
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 Esta disciplina se aproxima da disciplina ofertada pelo Departamento de 

Educação Física, Ensino de Jogos Brinquedos e Brincadeiras, onde também são 

abordados aqueles conceitos e atividades. Apesar de no programa enviado não 

conter a ementa desta disciplina, pode-se ver as relações a partir dos seus objetivos: 

compreender os jogos, os brinquedos e as brincadeiras como conteúdo de ensino da 

Educação Física na Educação Básica; elaboração e desenvolvimento de projetos de 

ensino circunscrito no tema jogos, brinquedos e brincadeiras; partilha e reflexão 

experiência de ensino de jogos, brinquedos e brincadeiras no cotidiano escolar; 

problematizar a importância dos conhecimentos sobre jogos, brinquedos e 

brincadeiras na formação do Licenciado em Educação Física. Tais objetivos, 

destinados prioritariamente aos(às) futuros(as) licenciados(as) em Educação Física, 

poderiam ser transpostos para futuros(as) terapeutas ocupacionais. 

Nesta perspectiva, de acordo com a Resolução 6/2002, de 19 de fevereiro de 

2002, no art. 5, a formação do Terapeuta Ocupacional tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 

competências e habilidades específicas: no parágrafo IX  

– identificar, entender, analisar e interpretar as desordens da dimensão 
ocupacional do ser humano e a utilizar, como instrumento de intervenção, 
as diferentes atividades humanas quais sejam as artes, o trabalho, o lazer, 
a cultura, as atividades artesanais, o auto-cuidado, as atividades cotidianas 
e sociais, dentre outras.  
 

No parágrafo XXVI – “conhecer, experimentar, analisar, utilizar e avaliar a 

estrutura e dinâmica das atividades e trabalho humano, tais como: atividades 

artesanais, artísticas, corporais, lúdicas, lazer, cotidianas, sociais e culturais”.  

A partir destes trechos, nota-se que a formação do(a) terapeuta ocupacional 

poderia ser ampliada. Uma formação preocupada com a totalidade do indivíduo, 

suas ocupações e necessidades, como o lazer, por exemplo, e não só com a sua 

patologia, deficiência ou limitação. A formação em Terapia Ocupacional necessitaria 

repensar as heranças reducionistas e tecnicistas deixados ao longo da constituição 

da área, e que tem como exemplo, a legislação que regulamenta a atuação dos(as) 

profissionais. De acordo com o Decreto-Lei 938, no art. 4º,  

é atividade privativa do terapeuta ocupacional executar métodos e técnicas 
terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, desenvolver e 
conservar a capacidade mental do paciente. 
 

Dessa maneira, como destaca Drummond (2000, p. 3), é possível observar a 

“inespecificidade acerca da definição do perfil, da atuação e da formação do 
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terapeuta ocupacional” presente nos documentos reguladores, tanto da formação 

quanto da atuação. “Parece que os saberes da Terapia Ocupacional estão 

fragilizados na medida em que os próprios profissionais se embaraçam ante o 

domínio de suas singularidades” (DRUMMOND, 2000, p. 3). A especificidade da 

Terapia Ocupacional se apresenta como um desafio, entre outras razões, pelas 

possibilidades de relações que ela pode fazer com outros campos, através das 

terapias e das ocupações. Portanto, ao lidar com a terapia, o campo estabelece 

relações com a medicina, a psicologia, a psiquiatria, etc. Ao lidar com as ocupações, 

a Terapia Ocupacional participa dos estudos econômicos, culturais, antropológicos, 

sociológicos, entre outros. 

Em estudo realizado com os currículos de cursos de graduação em Terapia 

Ocupacional no Brasil, Drummond e Magalhães (2001) perceberam uma formação 

extensa de conteúdos biomédicos. As autoras ressaltam a necessidade de um 

“arsenal teórico sobre a problemática da inserção socioeconômica-cultural das 

pessoas a que prestamos serviço, mas também de fundamentar a formação do 

terapeuta ocupacional nessa reflexão” (DRUMMOND E MAGALHÃES, 2001, p. 37). 

E, do ponto de vista desta pesquisa, acredita-se que seriam vantajosas para ambos 

os cursos, Educação Física e Terapia Ocupacional, algumas trocas, sobretudo no 

âmbito do ensino, entre o Departamento de Educação Física e o Colegiado de 

Terapia Ocupacional. Por intermédio de ações multi e interdisciplinares, e conteúdos 

que considerassem, por exemplo, o lazer enquanto uma ocupação e uma dimensão 

da cultura, em seus aspectos políticos, econômicos, sociais, etc.  

Pela análise do material consultado, percebe-se que é dada, ainda, uma 

pequena ênfase ao aspecto social do adoecimento nas disciplinas do currículo da 

Terapia Ocupacional. Embora tal ênfase ainda seja maior que a observada nas 

disciplinas do currículo da graduação em Fisioterapia. Corroborando com esse 

resultado, Drummond (2000), afirma não haver nos currículos dos cursos de 

graduação em Terapia Ocupacional, de uma forma geral, uma análise das condições 

históricas que desencadeiam o processo de exclusão dos indivíduos envolvidos no 

processo terapêutico ocupacional. Como também das relações de gênero, classe, 

etnia, raça, da construção das identidades sociais, dos direitos humanos expressos 

nas possibilidades legais, sociais, culturais e políticas de acesso a uma vida mais 

saudável. 
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Em qualquer ação de tratamento, prevenção ou planejamento, na relação 

saúde-doença, deveriam ser considerados os valores, atitudes e crenças dos grupos 

a quem a ação se dirige (MINAYO, 2004). Porém, na busca da valorização pela 

comunidade cientifica, muitas áreas de conhecimento e de atuação, sobretudo na 

grande área da saúde, apegam-se aos conhecimentos biomédicos em detrimento 

dos demais. Foucault (2006) nos mostra que para gerar efeitos de poder, é intenção 

menosprezar um sujeito ou um saber para que se possa entronizar outros, fato 

ocorrente, também, no âmbito das disciplinas. Assim, são deixados de lado alguns 

saberes e conhecimentos sócio-históricos, político-culturais, entre outros, que 

permeiam o universo das relações humanas em sociedade. Entretanto, “é preciso 

entender que, ao ampliar suas bases conceituais, as ciências sociais da saúde não 

se tornam menos „científicas‟, pelo contrário, elas se aproximam com maior 

luminosidade dos contornos reais dos fenômenos que abarcam” (MINAYO, 2004, p. 

16). 

Considerando os conhecimentos relacionados com o campo do lazer, já se 

sabe de sua ocorrência em várias áreas, como já citado anteriormente. Por exemplo, 

na atuação de profissionais em Terapia Ocupacional. Barros et al. (2002, p. 101), 

comentando essa atuação, destaca que  

ao analisarmos as estratégias e os recursos adotados para promover a 
inserção, a inclusão e a participação dos diferentes grupos sociais com os 
quais se trabalha, verificamos que as atividades (artesanal, artística, 
cultural, geradora de renda) se tornam o eixo organizador da intervenção. A 
sociedade as percebe como um recurso valioso, mas poucos terapeutas 
ocupacionais têm sido sensíveis a esta que se tornou um novo tipo de 
demanda. Vimos surgir novos profissionais como o educador de rua, o 
oficineiro, o agente cultural, demonstrando que as atividades foram 
assumidas como instrumento fundamental. 

 

A partir deste trecho, claramente o lazer, por meio de atividades e 

manifestações culturais, constitui um eixo fundamental de intervenção. Seja com 

objetivos terapêuticos, seja estabelecendo outras metas. Além disso, percebem-se 

oportunidades interdisciplinares de discussões tanto no âmbito da formação como 

no da atuação. A partir da problematização das atividades, ou seja, das 

manifestações culturais sugeridas em uma determinada intervenção, é possível 

abordar e discutir inúmeras questões. Respeitando as diferentes concepções, as 

especificidades e particularidades de cada área e de cada curso, construídas ao 

longo do processo de constituição de cada campo. Então, seja com fins 

terapêuticos, para o auxílio no tratamento e na reabilitação, para a minimização do 
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sofrimento; seja com fins educacionais por meio da educação para e pelo lazer, para 

o desenvolvimento de relações sociais, fins recreativos, de diversão, como o brincar, 

os brinquedos, os jogos e as brincadeiras, dentre tantos outros, as intervenções 

poderão ser enriquecidas numa perspectiva, tanto multi, quanto interdisciplinar. 

Mas para essa abordagem se efetivar nos currículos dos cursos de graduação 

em Terapia Ocupacional, assim como no de Educação Física e Fisioterapia, será 

preciso rever e reformular conceitos, além de reorientar sua práxis. Ainda segundo 

Barros et al. (2002), para tanto, seria preciso superar a concepção de Terapia 

Ocupacional vinculada exclusivamente à área da saúde, e seu paradigma de 

fundação que a vincula exclusivamente ao processo de mediação saúde-doença. No 

âmbito social, “o Terapeuta Ocupacional poderia atuar, desde que revisando seus 

conceitos e objetivos, contribuindo para o processo de transformação social em 

direção a maior equidade” (BARROS et al., 2002, p. 98). 

Para atender determinada população, os(as) terapeutas profissionais 

precisariam ser formados(as) e preparados(as) para atuar tendo em consideração 

aspectos subjetivos da historicidade social da pessoa, do grupo, daquela 

comunidade em questão. “Trata-se de não mais trabalhar com a atividade como uma 

abstração esvaziada de sentido concreto para aquele individuo, para o qual nossas 

ações devem buscar equacionar necessidades reais” (BARROS et al., 2002, p. 102). 

Poder-se-ia buscar a superação de dicotomias e dualismos comuns, que fazem a 

separação do indivíduo e seu meio, sua comunidade, consequentemente de seus 

valores, suas crenças e seus significados. Para tanto, se faz necessário repensar 

aspectos da atual formação. 

Sabe-se que em breve, provavelmente a partir do próximo ano, passará a 

vigorar um novo currículo, ou um currículo diferenciado, no curso de graduação em 

Terapia Ocupacional.71 Há indícios de que tais discussões ganhem mais espaço e 

visibilidade nesse novo currículo. Isso pode ocorrer por meio de mecanismos como a 

reformulação de ementas, de objetivos, de conteúdos programáticos de alguns 

programas de disciplinas, o aumento da carga horária de disciplinas que abordem 

temáticas sociais, como das disciplinas que discutam o tema do lazer, por exemplo, 

                                                 
71

 Esta informação foi fornecida pelo colegiado do curso, durante os primeiros contatos realizados 
para a solicitação dos documentos para esta pesquisa. De acordo com este colegiado, a nova 
proposta curricular da Graduação em Terapia Ocupacional já foi aprovada pela universidade. 
Entretanto, embora tenha sido solicitada, não a enviaram, impossibilitando acessá-la. 
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a inclusão de novas disciplinas, entre outros. Contudo, sabe-se da complexidade 

que gira em torno de uma disciplina, sua concepção e seu desenvolvimento. 

As disciplinas nascem e se organizam ao redor de uma problemática, 

segundo Sommerman (2006), agrupando uma série de questões e problemas 

teóricos e práticos. Em seguida, a disciplina passa a criar um conjunto de modelos e 

conceitos que são capazes de dar inteligibilidade ao objeto de seu estudo. Mas se 

ela não se renovar gradualmente, a partir da formulação de novos conceitos, a partir 

de seus modelos de base, ou até mesmo tomando emprestado de outras disciplinas, 

“com o passar do tempo ela se esclerosa” (SOMMERMAN, 2006, p. 24). 

Nesse mesmo sentido, Santos (1990, p. 27) pondera que  

 

o desenvolvimento de uma disciplina deve ser compreendido como 
resultante das contradições dentro do próprio campo de estudos, o qual 
reflete e mediatiza diferentes tendências do campo educacional, 
relacionadas aos conflitos, contradições e mudanças que ocorrem na 
sociedade. 

 

 Este desenvolvimento depende de inúmeros fatores, segundo esta autora, 

tais como o tempo de existência da área de estudos ou da disciplina, a tradição da 

área, o prestigio acadêmico conseguido; do nível de organização profissional da 

área, incluindo as associações, os grupos de poder, e os periódicos publicados; e 

finalmente das condições objetivas do lugar (região, país, etc.), como o regime 

político, administrativo e o sistema de ensino (SANTOS, 1990).  

Desse modo, se uma disciplina, relativamente recente, move-se no sentido de 

demarcar suas fronteiras, demarcar seus modelos, métodos, conceitos e técnicas, 

no decorrer do processo isso vai se modificando. Afinal, é necessário que ela se 

legitime na sociedade científica. Que ganhe status e importância, seja reconhecida e 

valorizada no meio acadêmico. Todavia, com o passar do tempo, a tendência é que 

cada vez mais ela possa se abrir, que “se aproxime das fronteiras de outras 

disciplinas, estabeleça diálogos pluri e interdisciplinares, intercambiando métodos, 

modelos e conceitos, e criando novas disciplinas” (SOMMERMAN, 2006, p. 24). 

Esta pesquisa evidenciou profícuos aspectos no sentido de desenvolver 

estudos, pesquisas, reflexões e ações interdisciplinares envolvendo a Educação 

Física, a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional, sobretudo, na UFMG, mas, com 

possibilidades, também, de estenderem-se a outras universidades. Seja no âmbito 

da saúde, ou da educação, a necessidade de equipes multidisciplinares que atuem 
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de maneira interdisciplinar é cada vez maior. Esta necessidade de se trabalhar em 

conjunto deve-se, sobretudo, à complexidade das questões atuais que se 

apresentam à sociedade. São problemas de cunho econômico, social, religioso, 

político, ético, moral, científico, entre inúmeros outros. E todos esses, percorrem e 

perpassam o lazer enquanto uma necessidade humana e, ao mesmo tempo, um 

fenômeno imerso na cultura. 

Como ressaltado por Fazenda (2003), um currículo com disciplinas isoladas, 

que não se correlacionam, não tem sentido, é vazio. E, considerando os pontos 

levantados e as discussões realizadas até aqui, percebe-se profícuas possibilidades 

de abordagens interdisciplinares por meio de atividades de ensino nos três cursos 

analisados. No próximo tópico, serão discutidos outros aspectos no sentido de 

colaborar com essa discussão, por meio da análise dos projetos de extensão 

realizados na EEFFTO. 

 

 

 3.5 Os projetos de extensão da EEFFTO: outras possibilidades de 

interação entre os três cursos 

 

 

Como parte constituinte do currículo desses três cursos, buscou-se analisar 

as atividades e os projetos de extensão realizados na EEFFTO, tais como cursos, 

programas e eventos; atividades produzidas para e pelos(as) estudantes. Segundo 

Saviani (apud SILVA, 1997)72, a extensão tem como uma de suas funções, fazer 

uma articulação entre a Universidade e a sociedade, de modo que o conhecimento 

produzido e aquilo que se difunde no âmbito do ensino não fiquem circunscritos ao 

seu próprio corpo docente e discente, mas seja compartilhado com a comunidade 

externa. Ao difundir e socializar a produção de conhecimentos, a universidade 

colabora para a transformação e possibilidade de acesso às culturas. 

Além disso, por meio da extensão os(as) futuros(as) profissionais têm a 

oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos e profissionais, colocando-

os em prática no contato com o público, com a comunidade. Nessa relação, são 
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 SAVIANI, Demerval. Extensão Universitária: uma abordagem não extensionista. Mimeog., s/d. In: 
SILVA, 1997.  
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trocados também saberes e valores. De acordo com a Proex- UFMG,73 a extensão 

fomenta a pesquisa e outras ações com base na realidade local onde a universidade 

se insere, apontando novos rumos e diretrizes à comunidade acadêmica. 

Nesse sentido, como mencionado na metodologia desta pesquisa, foram 

realizadas buscas no site SIEX Brasil. Em tais buscas, utilizaram-se como palavras-

chave os termos lazer e recreação. Este último foi empregado devido a sua 

presença ainda habitual em nomes de disciplinas, ementas, títulos de programas e 

projetos universitários, sociais e culturais, entre outros vários empreendimentos em 

nosso país (GOMES, 2003). 

Na tentativa de uma maior abrangência nos resultados das buscas, foram 

consideradas durante o levantamento, todas as atividades desenvolvidas (cursos, 

eventos, programas, projetos, publicações e serviços)74 por todos os departamentos 

da EEFFTO. Também, todas as instituições parceiras, bem como todas as linhas 

programáticas, áreas principais e secundárias, no tempo descriminado entre o 

primeiro dia de janeiro de 2006 até o dia 15 de março de 2009, período definido na 

coleta de dados para este estudo. 

Com a palavra lazer, encontrou-se 19 registros, mas, no entanto, vários 

diziam respeito a um mesmo projeto oferecido novamente a cada ano. Com o termo 

recreação, por exemplo, foram encontrados três registros, porém, todos eram 

referentes a um único projeto. Por isso, do total de 22 ocorrências, considerando 

ambos os termos, foram selecionados 12. 

Como o site SIEX não disponibilizava todos os textos dos projetos on line, 

contendo o(s) conteúdo(s) e a descrição, foi feito em seguida, um pedido formal ao 

CENEX da EEFFTO, solicitando todos aqueles que não foram possíveis acessar via 

link, além de outros projetos que pudessem ter relação direta com o tema do lazer, 

ofertados desde 2006. Entre cursos, atividades de extensão e eventos, foram 

entregues cerca de 21 projetos. Destes, foram descartados 12, pela falta, pelo 
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 Disponível em: <http://www.ufmg.br/proex/aextensao.php>. Acesso em: 19 ago. de 2009. 
74

 Segundo a Proex – UFMG, “as formas como a Extensão universitária se apresenta podem variar, 
por exemplo: oferta de cursos, palestras, conferências, ensino à distância, viagens de estudo, 
apresentações musicais, teatrais ou feiras, campanhas educativas e assistenciais, programas e 
eventos culturais e esportivos, escolas e hospitais itinerantes, dentre outros.” Disponível em: 
<http://www.ufmg.br/proex/aextensao.php>. Acesso em: 19 ago. de 2009. 

http://www.ufmg.br/proex/aextensao.php
http://www.ufmg.br/proex/aextensao.php
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menos aparente, de relações com a temática do lazer75 e, também, por se repetirem 

ou serem de anos anteriores. 

Desse modo, dos 43 registros encontrados, 22 apontados pelo SIEX e 21 pelo 

CENEX, o total de projetos e eventos analisados foram 21, dispostos no quadro 

abaixo em ordem alfabética pelo título. 

 

Quadro 2 – Projetos de extensão e de eventos 

Título Departamento 
Grande 

área 
Área 

principal 
Área 

secundária 
Linha 

programática 
  Ano Base 

Atividades 
Aquáticas 

Educação 
Física 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Educação 
Esporte e 

Lazer 
2007 

Atividade de 
Capoeira 

Esportes 
Ciências da 

Saúde 
Saúde Cultura 

Esporte e 
Lazer 

2007 

Atividade de 
Esgrima 

Educação 
Física 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Educação 
Esporte e 

Lazer 
2007 

Atividade de Jiu-
Jitsu 

Esportes 
Ciências da 

Saúde 
Saúde Cultura 

Esporte e 
Lazer 

2007 

Atividade de Karatê-
Do 

Esportes 
Ciências da 

Saúde 
Saúde * 

Esporte e 
Lazer 

2007 

Atividade de 
Musculação 

Esportes 
Ciências da 

Saúde 
Saúde Educação 

Esporte, lazer 
e saúde 

2008 

Educação Física 
para a 3ª Idade 

Educação 
Física 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Educação 

Atenção 
integral à 
Terceira 

Idade 

2008 

Escola de Dança e 
Ritmo Sarandeiros 

Educação 
Física 

Ciências da 
Saúde 

Cultura Educação Produção 
cultural e 

artística na 
área de 

música e 
dança 

2007 

Ginástica Olímpica Esportes * * * * 2008 

Guanabara Jovens 
em Senna 

Esportes * Educação Saúde 

Atenção 
integral ao 

adolescente e 
ao jovem 

2007 

IV Festa Junina 
Integrada na Escola 
de Educação Física 

da UFMG 

Educação 
Física 

* * * * 2007 

Núcleo de 
Assistência à Saúde 

do Adolescente 

Terapia 
Ocupacional 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Educação 
Infância e 

adolescência 
2007 

Programa de 
Atenção ao Idoso 

com Necessidades 
Especiais 

Terapia 
Ocupacional 

Ciências da 
Saúde 

Saúde * 
Atenção 

integral à 3 
idade 

2007 

Projeto Maioridade 
– Universidade 
Aberta para a 
Terceira Idade 

Terapia 
Ocupacional 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Educação 
Atenção 

integral à 3 
idade 

2007 

Sala de Espera – 
estimulação e 
recreação em 

crianças de risco e 
orientação a seus 

Terapia 
Ocupacional 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Educação 
Saúde 

humana 
2007 

                                                 
75

 Por exemplo, projetos de treinamento especializado em informática, informática para concursos, 
congressos das áreas de fisiologia, comportamento motor, entre outros. 
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pais 

V Seminário do 
CEMEF e II 

Seminário do GTT 
Memórias/CBCE: 

“Pesquisa histórica: 
Fontes e Narrativas” 

Educação 
Física 

* * * * 2008 

Vale a pena Viver 
Terapia 

Ocupacional e 
Fisioterapia 

* Saúde 

Promoção 
à saúde e 
qualidade 

de vida 

Atenção 
integral à 
Terceira 

Idade 

2007 

VI Seminário de 
Dança 

Contemporânea 

Educação 
Física 

* 
Educação 

Física 
Dança 

Saúde e 
qualidade de 

vida 
2007 

VII Seminário “O 
Lazer em Debate” 

Educação 
Física 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Educação 
Esporte, 
Lazer e 
Saúde 

2006 

Vivências Lúdicas 
no Hospital: 

Intervenção da 
Educação Física e 
do Turismo com 

crianças atendidas 
na Clínica de 
Hematologia 

Educação 
Física 

Ciências da 
Saúde 

Saúde Cultura 
Esporte e 

Lazer 
2007 

Water Bike Esportes * Saúde 
Qualidade 

de vida 
* 2007 

* Não especificado. 

 

Todos esses 21 projetos e eventos listados no quadro 2 permitem relações 

com o lazer, uma vez que desenvolvem propostas, em geral, consideradas 

experiências de lazer pelos(as) participantes, sendo elas associadas (ou não) a 

outras finalidades, tais como qualidade de vida e promoção da saúde. Alguns 

projetos tornam a relação com o lazer mais evidente, pois trazem como palavra-

chave, na descrição da proposta, o termo lazer, ou participam da linha programática 

Esporte e lazer como mostrado no Quadro 2. 

Mesmo tendo como principal referência a grande Área da Saúde, é possível 

perceber que muitos projetos apontam viés educacional, social e/ou cultural. 

Conforme detalhado no Quadro 2, vários projetos que tem como “Área principal” a 

Saúde tem como “Área secundária” a Educação ou a Cultura, mostrando não só a 

diversidade e a abrangência possíveis nestes cursos de graduação, como também a 

flexibilidade na atuação e, sobretudo, no processo de formação. Fica evidenciado 

que os cursos de graduação tratados aqui, principalmente na Educação Física e na 

Terapia Ocupacional, áreas que se debruçam mais sobre as questões sócio-

culturais, possibilitam um caminhar multi/interdisciplinar entre a saúde, a educação, 

a cultura, etc. Áreas que, nestes cursos, se entrecruzam em vários projetos de 

extensão. Dos 21 programas abordados, 16 são realizados pelos departamentos do 
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curso de Educação Física, os outros cinco são ofertados pelo Departamento de 

Terapia Ocupacional, sendo um deles, em parceria com o Departamento de 

Fisioterapia. 

No projeto Escola de Dança e ritmo Sarandeiros é destacada a 

interdepartamentalização, por envolver alunos(as), bolsistas e professores(as) de 

diversos departamentos de várias unidades, entre elas a EEFFTO, a FAFICH e o 

Colégio Técnico da UFMG (COLTEC). Também no projeto Guanabara: jovens em 

Senna, por apresentar projetos interdisciplinares, envolvendo diversas áreas, como 

a Educação Física, as Artes e a Educação, com o apoio à escolarização dos(as) 

participantes. Percebe-se, então, que há possibilidades de se superar a 

departamentalização, aspecto apontado por Severino (2001) como um entrave à 

interdisciplinaridade. Diferentes departamentos podem participar e contribuir em um 

mesmo projeto, atuando em conjunto, com seus saberes e suas especificidades. 

Em outros casos, é possível perceber o envolvimento com o lazer por meio 

das atividades desenvolvidas. Um exemplo é o projeto Núcleo de assistência a 

saúde do adolescente, que é realizado no Hospital das Clínicas da UFMG. Com a 

participação de alunas e profissionais, bolsistas e voluntárias, das áreas de 

enfermagem, nutrição, medicina e terapia ocupacional, são desenvolvidas várias 

atividades grupais como estratégias de atendimento e intervenção. Entre elas, o 

"Grupo de Teatro”, o "Grupo de Bate-Papo”, o “Grupo de Terapia Ocupacional”, com 

atividades artesanais e jogos, entre outros, “Grupo de Familiares”, além de contar 

com os espaços de “Sala de Espera” e “Biblioteca”.  

Outro exemplo nesse sentido é o do Programa de atenção ao idoso com 

necessidades especiais, que busca desenvolver ações interdisciplinares que 

envolvam atividades físicas, recreativas, sócio-culturais, etc. E tem como uma das 

propostas e objetivo, o estabelecimento de novas e significativas redes de relações 

sociais. Um exemplo que retrata com eficácia o enfoque interdisciplinar de vários 

desses projetos pode ser verificado no trecho a seguir: 

Torna-se necessário o trabalho interdisciplinar, buscando alternativas não 
farmacológicas complementares, que trabalhem no sentido educativo, na 
intensificação do cuidado específico, na prevenção de seqüelas de 
imobilização, na melhora do desempenho ocupacional, das relações sociais 
[...] (Programa de Atenção ao Idoso com Necessidades Especiais). 
 

Outro fato interessante é a abrangência etária atendida pelos projetos de 

extensão ofertados pelo CENEX da EEFFTO. Há projetos que atendem crianças 



 

 

109 

(desde recém nascidos prematuros), adolescentes, jovens, indivíduos adultos e 

pessoas idosas. Estas últimas possibilitam ações multi e interdisciplinares entre os 

três cursos analisados, uma vez que todos os três currículos se dedicam ao trato 

com essa parcela da população, assim como os demais grupos, seja pelo ensino, 

seja por intermédio de projetos de extensão. 

Acompanhando o envelhecimento populacional brasileiro, para o público 

idoso, há quatro projetos: o Programa de atenção ao idoso com necessidades 

especiais, citado anteriormente; o Projeto maioridade – Universidade Aberta para a 

Terceira Idade, que atende indivíduos com 60 anos ou mais, e entre as atividades, 

consideradas de caráter interdisciplinar, de “socialização”, estão viagens, atividades 

esportivas e sócio-culturais; o projeto “Vale a Pena Viver” – Uma proposta de 

promoção de saúde e qualidade de vida para idosos hígidos, que oferece passeios, 

excursões, jogos recreativos e brincadeiras; e o projeto Educação Física para a 3ª 

Idade, como citado no início, que oferece, por exemplo, atividades recreativas, 

esportivas, de dança, visitas a museus, festas, saraus, etc. 

 O expressivo crescimento demográfico da população idosa vem sendo 

acompanhado de novas demandas sociais, no sentido de políticas sociais, não 

somente em termos de saúde e bem estar, mas também de assistência social, infra-

estrutura urbana, lazer, turismo e serviços. Além da alta fecundidade em décadas 

passadas, o aumento da expectativa de vida da população tem sido apontado como 

um fator do envelhecimento populacional brasileiro. Aliás, a própria população idosa 

está envelhecendo, aumentando também o número de pessoas com mais de 80 

anos. Em 2000, esse grupo era responsável por 12,6% do total da população idosa. 

Cerca de 14,5 milhões de brasileiros atualmente têm mais de 60 anos de idade, o 

que corresponde a quase 10% da população brasileira. Para o ano de 2020 projeta-

se um contingente de aproximadamente 30,9 milhões de pessoas com mais de 60 

anos de idade (CAMARANO, 2004).  

 Essa parcela da sociedade vem crescendo a cada ano, portanto a estrutura 

etária do país está se modificando. Com essas mudanças há o aumento das 

preocupações com as necessidades que a pessoa idosa demanda, tanto em seus 

aspectos biológicos, como nos de cunho mais social e humano, demandando 

considerar essas questões na formação acadêmica de profissionais de diversas 

áreas do conhecimento. Essas inquietações partem do poder público, na busca de 

alternativas para melhorar a qualidade de vida na velhice, das empresas privadas, 
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que visam esse nicho de mercado em expansão no momento, e dos(as) 

estudiosos(as) que vêem na população idosa um campo de estudos e pesquisas 

crescente. O campo da Gerontologia, por exemplo, tem se dedicado a essa questão, 

mas verifica-se escassa consideração sobre o lazer (PINHEIRO, 2007), que 

representa um dos fatores básicos para o exercício da cidadania e também para a 

busca de uma vida com mais sentido e qualidade. 

Com o termo recreação encontramos 3 registros de um único projeto ocorrido 

nos três últimos anos da pesquisa: Sala de Espera - estimulação e recreação em 

crianças de risco e orientação a seus pais, desenvolvido pelo Departamento de 

Terapia Ocupacional em parceria com o Ambulatório da Criança de Risco (ACRIAR). 

Este projeto atende crianças desde o nascimento, e tem como ênfase a interação 

dessas com seus familiares por meio de atividades lúdicas e da valorização do 

brincar. 

A interdisciplinaridade, termo citado em quase metade dos projetos e eventos 

consultados é uma das diretrizes da Extensão na UFMG. Ela pode ser pensada, por 

exemplo, a partir das possibilidades de interação dos projetos Sala de Espera - 

estimulação e recreação em crianças de risco e orientação a seus pais76 do 

Departamento de Terapia Ocupacional e Vivências Lúdicas no Hospital: Intervenção 

da Educação Física e do Turismo com crianças atendidas na Clínica de 

Hematologia77 do Departamento de Educação Física, uma vez que eles têm 

objetivos em comum. Dentre os objetivos do primeiro, tem-se: o de buscar uma 

articulação entre brincar-criança-família, estimular, orientar e acompanhar o 

desenvolvimento neuropsicomotor e lúdico de crianças de risco, através do brincar 

entre pais e filhos, amenizando sentimentos de inquietação e ansiedade enquanto 

aguardam as consultas. Dentre os objetivos do segundo, verifica-se também a 

ampliação e diversificação das possibilidades de vivências lúdicas para as crianças 

que frequentam o ambiente hospitalar e o auxilio no tratamento das crianças, 

entendendo que o lúdico é um componente essencial para o desenvolvimento 

humano, que pode possibilitar o bem-estar social, a saúde das pessoas e a 

qualidade de vida. Ambos os projetos fazem parte do Programa de Humanização da 
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 A descrição do Projeto está disponível em: 
<http://www.siex.ufmg.br/siexBin/WebCollege.dll//SIEX_AtividadeDetalhes?Atividade=28526&TipoAtiv
idade=2>. Acesso em: 04 maio de 2009. 
77

 A descrição do Projeto está disponível em: 
<http://www.siex.ufmg.br/siexBin/WebCollege.dll//SIEX_AtividadeDetalhes?Atividade=28895&TipoAtiv
idade=2>. Acesso em: 24 ago. de 2009. 

http://www.siex.ufmg.br/siexBin/WebCollege.dll/SIEX_AtividadeDetalhes?Atividade=28526&TipoAtividade=2
http://www.siex.ufmg.br/siexBin/WebCollege.dll/SIEX_AtividadeDetalhes?Atividade=28526&TipoAtividade=2
http://www.siex.ufmg.br/siexBin/WebCollege.dll/SIEX_AtividadeDetalhes?Atividade=28895&TipoAtividade=2
http://www.siex.ufmg.br/siexBin/WebCollege.dll/SIEX_AtividadeDetalhes?Atividade=28895&TipoAtividade=2
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Assistência Hospitalar do Hospital das Clínicas (HC)/UFMG e poderiam ter ações em 

conjunto. 

Mais uma vez o brincar aparece como possibilidade de intervenção, além de 

ser uma temática tratada pelos três cursos analisados por meio do ensino e da 

extensão. Segundo Rezende (2005), para a Associação Americana de Terapia 

Ocupacional, a AOTA, o brincar é uma atividade livre, predominante na infância. A 

autora afirma que o brincar é, muitas vezes, “colocado como sinônimo de tudo que 

se faz no tempo livre, ou como lazer, recreação, atividade lúdica, jogo e até como o 

próprio brinquedo” (REZENDE, 2005, p. 51). De acordo com as teorias apresentadas 

pela autora, o brincar tem características específicas que o permitem ser dividido e 

classificado em categorias. Estas por sua vez, forneceriam instrumentos necessários 

para a observação, a avaliação e a futura intervenção profissional. 

Com certa divergência da perspectiva da Terapia Ocupacional, Debortoli 

(1999) problematiza o fato de a criança ser ainda vista sistematicamente como um 

ser imperfeito e dependente. Ela é abordada como um mero objeto de investigação. 

“É sempre colocada em relação ao mundo social do adulto, que „nessa criança‟ 

projeta seus ideais, desconsiderando-a como sujeito pensante e desejante, que se 

constrói historicamente no interior de uma cultura específica” (DEBORTOLI, 1999, p. 

108).  

Considerando a existência de variações conceituais, Debortoli (2005, p. 65) 

esclarece que o brincar vem sendo “enfatizado como a linguagem prioritária das 

crianças, como sua especificidade de participação na cultura como princípio de 

organização do cotidiano, das relações, dos conhecimentos, das metodologias, dos 

espaços e tempos” dedicados ao ensino e acompanhamento infantil. Tanto o brincar, 

a brincadeira, o gesto lúdico, são dimensões da construção da linguagem humana. 

São possibilidades de expressão, representação, (re)significação, e (re)interpretação 

da e na cultura. O autor esclarece que a ludicidade é a capacidade de se brincar 

com a realidade. “Por isso a linguagem lúdica ou gesto lúdico é a expressão do 

sujeito criador, capaz de ressignificar o mundo, ou até mesmo transformá-lo” 

(DEBORTOLI, 1999, p. 115). 

Gomes (2004b) destaca a importância de compreender e aprofundar 

conhecimentos sobre o lúdico, que constitui um aspecto fundamental do lazer. 

Concordando com Debortoli, a autora também entende a ludicidade como uma 

forma de linguagem, ou seja, como expressão humana de significados da/na cultura 
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referenciada no brincar consigo, com o outro e com o mundo, podendo se manifestar 

em todos os momentos da vida (não somente nos momentos de lazer) e a partir de 

múltiplas formas: escrita, oral, visual, artística, gestual, entre outras, num constante 

exercício de educação das sensibilidades. 

Retomando a temática no lazer no contexto dos projetos de extensão da 

EEFFTO, foram selecionados alguns eventos que contemplam um universo bastante 

amplo de formação: três seminários e uma atividade festiva. Entretanto, tanto o VI 

Seminário de Dança Contemporânea, como a IV Festa Junina Integrada na Escola 

de Educação Física da UFMG tiveram objetivos semelhantes. Ambos apresentam 

como um dos objetivos, o de reafirmar a EEFFTO como espaço de conhecimento, 

reflexão, discussão e prática da educação, da cultura e da arte. A festa junina foi 

organizada por estudantes dos cursos de Educação Física e de Artes Cênicas. 

Por meio do V Seminário do CEMEF e II Seminário do GTT Memórias/CBCE: 

“Pesquisa Histórica: Fontes e Narrativas”, o CEMEF realiza um evento importante 

para o campo do lazer, sobretudo, no que diz respeito às pesquisas que abordam as 

(re)construções de práticas e significados de lazer ao longo do tempo. O centro se 

propõe a recuperar, preservar e divulgar a memória e a história da Educação Física, 

do Esporte e do Lazer. Dentre as ações do CEMEF está a organização de um 

seminário anual. Pelo segundo ano consecutivo esse seminário foi realizado em 

parceria com o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), através do seu 

Grupo de Trabalho Temático (GTT) Memórias da Educação Física e Esportes. 

 Por último, é importante destacar o VII Seminário “O Lazer em Debate”, que 

teve como público-alvo acadêmicos(as) e profissionais de diferentes áreas, como 

Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Turismo, Serviço Social, 

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, dentre outras. Essa diversidade de possíveis 

interessados(as) aponte para o viés multidisciplinar do lazer. Por intermédio de 

conferências, mesas-redondas, mesas temáticas e sessões de pôsteres, buscou-se 

difundir, debater e aprofundar conhecimentos sobre o lazer na atualidade. 

 Além disso, era objetivo deste evento, ampliar o intercâmbio entre 

acadêmicos(as), profissionais e instituições interessadas no desenvolvimento de 

conhecimentos sobre a temática. Escopo este, que poderia ser mais explorado pela 

unidade e pela direção do evento, considerando as possibilidades de trocas entre os 

cursos, entre discentes e docentes da EEFFTO. Seja por meio de atividades 

acadêmicas de pesquisa, de ensino ou de extensão. 
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 Entretanto, qual terá sido a efetiva participação nesses eventos de docentes e 

discentes da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, especialmente aqueles(as) 

envolvidos(as) nas disciplinas e projetos de extensão aqui identificados? Este estudo 

pode apontar caminhos para se pensar uma maior participação e integração entre os 

cursos nessas ações com, teoricamente, ênfase interdisciplinar. Por exemplo, com a 

criação de mesas temáticas, mesas redondas, painéis de debate, palestras, entre 

outros, que tenham como base ações integradas desses três cursos, Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 Percebe-se que as ações realizadas no âmbito da extensão, que fazem 

relação com o tema do lazer, são majoritariamente desenvolvidas pelos 

departamentos diretamente responsáveis pelo curso de Educação Física. 

Provavelmente, como citado anteriormente, isso é devido ao fato de três docentes 

deste curso se dedicarem com exclusividade ao tema do lazer, desenvolvendo 

diversas ações nos âmbitos da pesquisa, do ensino de graduação e de pós-

graduação lato/stricto sensu, assim como da extensão. Obviamente, essa força de 

trabalho impulsiona o campo do lazer no currículo do curso de Educação Física 

desta universidade, sobretudo, por meio do Departamento de Educação Física. E, 

por essa razão, poderia ser ampliada no sentido de desenvolver outras ações 

comprometidas com o alargamento das fronteiras disciplinares por meio da 

concretização de projetos e atividades curriculares relacionadas à temática do lazer. 

 Marcellino (2006), contudo, chama a atenção para as fragilidades que 

permeiam a predominância dos estudos e das intervenções de lazer em segmentos 

da Educação Física. De uma forma geral, a extensão observada na EEFFTO busca 

a interdisciplinaridade como eixo estratégico de desenvolvimento das ações, o que 

talvez não se efetive na realidade de alguns projetos/eventos. Mesmo assim, podem 

servir de estímulo para ações em conjunto de professores(as) e estudantes de 

cursos diferentes, empenhados(as) em ampliar conhecimentos sobre a temática do 

lazer. 

 Como lembra Carvalho (2005), os esportes, as atividades esportivas, as 

atividades físicas de uma maneira geral, são bens culturais e direitos sociais, que 

por sua vez, podem constituir as vivências de lazer. Aspectos encontrados nos 

projetos de extensão vão ao encontro de fatores que precisam ser valorizados de 

acordo com essa autora. Nas atividades físicas, esportivas, deve ser valorizada 
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também a dimensão recreativa, o potencial sociabilizador, a capacidade aglutinadora 

e o sentido lúdico. 

 Considerando o esporte, Isayama (2007) mostra o quanto este fenômeno vem 

sendo considerado como um agente de socialização. Ao proporcionar espaços 

efetivos de encontro entre pessoas, há possibilidades de alargamento das redes de 

sociabilidade. Nestes espaços, indivíduos se encontram para contemplar, para 

aprender e experimentar suas habilidades, para conhecer outras pessoas e a si 

mesmos. 

 Além disso, destaca-se a concepção que admite os esportes e atividades 

físicas, de uma maneira geral, enquanto promotores de saúde; agentes de 

benefícios bio-fisiológicos advindos de práticas regulares. Noção que, além de 

constar nos projetos, também é evidente e bastante propagada em nossa 

sociedade. “É comum, em nossa realidade, o discurso de que a prática de atividades 

físicas e esportivas promove a saúde; certamente, essa ideia tem validade, mas 

precisa ser redimensionada” (ISAYAMA, 2007, p. 42). Deixando os aspectos e os 

marcadores estritamente biológicos, Carvalho (2001) aponta para a saúde como um 

resultado das inúmeras possibilidades relacionadas às condições de vida. Por 

exemplo, do acesso e das condições de trabalho, aos serviços de saúde, de 

educação, de moradia, de alimentação e de lazer ao longo da vida. Desse modo, a 

saúde pode ser alcançada também, ou não, por intermédio das (im)possibilidades e 

condições de escolhas e opções na vida.  

 Tais considerações, tanto no âmbito social quanto na saúde, podem ser 

constatadas também nos projetos de extensão analisados. Fazem parte de 

objetivos, sendo pretendidos, e possivelmente proporcionados, aos (às) 

participantes de muitos desses projetos oferecidos pelo CENEX da EEFFTO e que 

foram analisados neste trabalho. Marcellino (2003), considerando as vivências de 

lazer, observa que seria imensamente rico se as pessoas se envolvessem em 

atividades dos diferentes grupos de interesse. Que buscassem exercitar, no lazer, o 

corpo, a imaginação, o raciocínio, as habilidades manuais, os relacionamentos 

sociais, os intercâmbios e as trocas culturais e a quebra da rotina, ampliando, assim, 

o acervo de experiências. 

 Considerando algumas ações, por exemplo, no âmbito do currículo da Terapia 

Ocupacional, vê-se a ênfase dada ao aspecto lúdico e de valorização do brincar. O 

brincar, o jogo lúdico, de acordo com Pinto (2007), assim como os corpos, são 
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construções socioculturais históricas, que influenciam e/ou são influenciadas pela 

vida social e cultural mais ampla em que acontece. E essa vivência plural e 

significativa, tem como referência a humanização, participando da construção de 

memórias e identidades. “As pessoas que brincam juntas gostam de coisas 

parecidas, enfrentam problemas do mesmo tipo, festejam do mesmo jeito” (PINTO, 

2007, p. 180). 

 Por isso, de acordo com as características e especificidades de cada área 

tem-se uma dada ênfase no trato com o brincar, afinal, no interior de cada curso o 

currículo vai sendo construído sob relações de poder, jogos de interesse. Atividades 

de cunho terapêutico, atividades educativas, atividades de lazer, dentre outras, 

podem comportar o brincar, as brincadeiras e os brinquedos. Ainda de acordo com 

essa autora, o brincar revela que, nas brincadeiras, convive-se com pessoas que 

não vivem e não agem da mesma forma, mas que participam do mesmo processo 

de construção sociocultural vivido. Portanto, “o reconhecimento da pluralidade, ou 

seja, da diversidade das vivências lúdicas, abre um caminho educativo importante 

para a compreensão das diferenças entre os sujeitos” (PINTO, 2007, p. 180). 

 Seja por meio de qualquer manifestação cultural, a saber, as atividades 

físicas, esportivas, lúdicas, artísticas, etc., o lazer enquanto uma necessidade 

humana fundamental e como dimensão da cultura está presente nos projetos de 

extensão analisados. E de acordo com a área específica de formação/atuação – 

Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional – ele adquire características 

próprias, particulares. Ora um viés mais medicinal, ora mais sócio-educativo, e, às 

vezes, ambos parecem fazer parte de um mesmo contexto de estudo e/ou 

intervenção. 
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CONSIDERACOES FINAIS: RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DE AMPLIAR, 

POR MEIO DO LAZER, AS POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO NA EEFFTO  

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender de que maneira a 

temática Lazer perpassa e é abordada nos currículos dos cursos de Graduação em 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da EEFFTO da UFMG. A partir 

de leituras, análises e interpretações do material coletado foi possível discutir o lazer 

como uma necessidade humana e como dimensão da cultura, podendo ser 

vivenciado, usufruído e consumido conforme os contextos sociais, culturais e 

históricos que o constituem. Por ser um fenômeno cultural, o lazer é encontrado nas 

discussões de, praticamente, todos os âmbitos sociais, estabelecendo relações 

dialéticas com as múltiplas ações humanas, entre elas o trabalho e a educação. 

Desse modo, vem sendo considerado sistematicamente por diversas áreas da 

ciência, tornando-se objeto de estudo para diferentes campos do conhecimento. 

A Educação Física foi uma das áreas pioneiras nos estudos do lazer e de 

suas manifestações devido a sua atuação em espaços dedicados à recreação, às 

brincadeiras e aos jogos. Assim, vem ocorrendo sistematicamente o 

desenvolvimento de diversas abordagens dessas temáticas no interior do campo da 

Educação Física. A Terapia Ocupacional é uma área que também vem se dedicando 

ao brincar e a ludicidade. Estes temas têm sido cada vez mais privilegiados nas 

discussões deste campo. 

Analisando parte dos processos de criação dos três cursos por meio da 

pesquisa bibliográfica, foi possível notar algumas semelhanças entre eles. De 

origem médico-militar, a Educação Física, desde o início passa a incorporar 

atividades de recreação e lazer. A princípio, em instituições militares, e em seguida, 

em instituições de ensino. Já a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional, nascem dentro 

das clínicas e hospitais que foram se especializando em reabilitação. Surgem como 

auxiliares dos médicos, buscando, desde então, o reconhecimento para ambas as 

áreas.  

Numa tentativa de autonomia, as três áreas foram se constituindo enquanto 

campos autônomos, a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional mais recentemente, 

abordando distintos conhecimentos que as legitimassem, entre eles, os saberes 

médicos, biológicos, culturais e sócio-históricos, como a recreação e o lazer. Assim, 
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verificou-se que esta temática integra os currículos desses três cursos de graduação 

da EEFFTO, especialmente, sobre duas abordagens principais. 

Uma delas diz respeito aos benefícios sociais que podem ser gerados por 

meio das vivências/experiências de lazer no cotidiano. Entre eles, estão as 

possibilidades de inclusão/integração social, socialização, exercício de cidadania, 

desenvolvimento pessoal; possibilidades de experiências prazerosas, de 

brincadeiras, atividades lúdicas, utilizadas como meios e fins médicos/terapêuticos, 

como direito de cidadania, e pela atividade com o fim em si mesma. Assim fica 

evidenciada uma ênfase que é dada ao aspecto da atividade, enquanto 

vivência/experiência de lazer, presente nos cursos envolvidos. 

 A outra abordagem, com discussões mais específicas, trata do lazer como um 

objeto e campo de estudos fundamentados em questões sociais, históricas, 

políticas, educacionais, entre outras, sobretudo no contexto do curso de Educação 

Física, tanto no bacharelado, quanto na licenciatura. Dessa maneira, são abordados 

temas sobre aspectos históricos do lazer, sobre a atuação do(a) profissional que lida 

com o lazer, o mercado de trabalho, aspectos do seu processo de formação, as 

políticas públicas que envolvem a área. 

 Na pesquisa documental, foi possível constatar que tanto o curso de 

Educação Física, com seu currículo recentemente reformulado, quanto a Terapia 

Ocupacional que também está prestes a implantar uma nova proposta curricular, 

apresentam a primeira abordagem como característica marcante ao lidar com a 

temática do lazer. Ambos parecem buscar novas formas de se legitimarem, 

recorrendo a aportes teóricos sociais, históricos e culturais para constituir seus 

processos de formação que vão sendo reformulados ao longo do tempo. Na 

Educação Física, destaca-se a abordagem do lazer enquanto veículo de 

socialização/educação, por meio das atividades como os esportes e as atividades 

físicas de uma forma geral. Na Terapia Ocupacional, o lazer enquanto uma 

ocupação humana é enfatizado, principalmente, por meio do brincar e de atividades 

manuais, de artesanato, entre outras. O escopo maior é o de desenvolvimento de 

técnicas e habilidades possivelmente perdidas, em função de alguma doença/lesão, 

para a inclusão social do indivíduo. Este tem sido um diferencial produzido pela 

Terapia Ocupacional no intuito de, ao mesmo tempo, distinguir-se da Fisioterapia, 

onde até recentemente se amparava, e legitimá-la, conferindo-lhe identidade e 

autonomia. 
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 Já a Fisioterapia, que também passa por discussões para a implementação 

de uma nova proposta curricular, procurando se adequar às novas diretrizes 

curriculares da UFMG parece seguir um caminho diferenciado. Embora o lazer 

apareça em alguns programas de disciplinas, visto, por exemplo, sob a forma do 

brincar, o tema é tratado pontualmente no currículo. A intenção mais concreta de se 

discutir e problematizar a temática partiu de uma disciplina (denominada Educação 

Física A) ofertada pelo Departamento de Educação Física, e que possivelmente, na 

trilha das reformulações dos demais cursos da UFMG, deixará de ser desenvolvida a 

partir da nova proposta curricular a ser implantada em futuro próximo. 

 Desse modo, é possível perceber certa preocupação do curso de Fisioterapia 

em se especializar no campo da reabilitação. Nota-se o interesse em formar 

profissionais que conheçam as causas e consequências das doenças e/ou lesões 

que incapacitem indivíduos, e que empreguem as técnicas e recursos adequados 

para a recuperação do(a) paciente (Projeto Pedagógico do curso de Fisioterapia, 

s/d). Como o currículo é um campo de lutas (SILVA, 1999a), para se conseguir esse 

perfil esperado de egressos(as), serão selecionados/excluídos saberes e 

conhecimentos, e construídas/desprezadas disciplinas e projetos de extensão. 

Assim, principalmente, tendo em vista a área da Fisioterapia, corre-se o risco de que 

sejam eliminadas algumas temáticas, por exemplo, os conteúdos relacionados ao 

lazer, por este ser um campo mais frágil, ainda em consolidação. 

Algumas aparentes divergências entre essas três áreas estudadas podem 

dificultar o desenvolvimento e a implantação de possíveis processos 

interdisciplinares. No entanto, deveriam servir de fomento para tais ações. Acredita-

se que na diferença há possibilidades concretas de crescimento para as disciplinas. 

Como demonstrado por Sommerman (2006), estas precisam necessariamente 

alargar suas fronteiras dialogando com outras disciplinas, outros conhecimentos. 

Caso contrário, se elas não buscam estabelecer novas conexões, não se renovam, 

tendem a se tornar vazias, sem sentido, com risco de esclerosarem. 

Temas como lazer e processos de inclusão social, de socialização, lazer e 

trabalho, lazer e educação, lazer e saúde, lazer e pessoas com deficiência, lazer e 

infância, lazer e pessoas idosas, são abordados nos currículos desses cursos. 

Portanto, constituem uma gama de possibilidades de estudos e intervenções 

interdisciplinares nos currículos da EEFFTO, nos âmbitos do ensino, da pesquisa e 

da extensão. Por meio de disciplinas, de grupos de estudo, de projetos de pesquisa, 
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projetos de extensão, seminários e encontros que tenham como o eixo a temática do 

lazer, considerando as características específicas dos três cursos de graduação. 

Este trabalho pode fornecer subsídios para a implantação de futuras ações 

nesse sentido na EEFFTO, como a criação e/ou maior divulgação de grupos de 

estudos que trabalhem com temas em comum para os três cursos (brincar, lúdico, 

infância, juventude, velhice, deficiências, socialização). Também poderiam ser 

ofertadas disciplinas e atividades curriculares que abordem o lazer, na perspectiva 

destas temáticas, mas que buscassem estabelecer, na medida do possível, 

correlações com a Educação Física, a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional.  

Considerando essas três áreas, enquanto espaços de formação e atuação 

profissional, disciplinas poderiam ser pensadas com base em temas como o lazer na 

velhice, o lazer na infância e o lazer para pessoas com deficiência. Tais disciplinas 

poderiam, ou, precisariam ser elaboradas em conjunto, com a participação de 

docentes envolvidos(as) nos três cursos, que trariam para as discussões, novas 

concepções e abordagens. A partir de um esforço para se abrir a novos conceitos, 

novas ideias e perspectivas, são possíveis importantes avanços para o crescimento 

e desenvolvimento do lazer enquanto campo de estudos. 

Além disso, este estudo pode fomentar novas pesquisas, nos âmbitos dos 

três cursos, que investiguem, por exemplo, que sujeitos são demandados quando o 

tema é incorporado, ou não, nos currículos? Compreender se existem hierarquias 

entre as disciplinas, de um mesmo curso ou de cursos diferentes; entre os cursos de 

uma mesma unidade. Outra possibilidade de dar continuidade a esta pesquisa pode 

ser elaborada no sentido de analisar as ações que já são desenvolvidas nesses 

cursos por meio de diferentes estratégias metodológicas. Como também, pesquisas 

que considerem a abordagem da temática do lazer no currículo de outros cursos de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ou em cursos diferentes, como 

Turismo, Ciência Social, Pedagogia, Arquitetura, Administração, em diversos, níveis: 

técnico, graduação, pós-graduação stricto e lato sensu. 

Assim, espera-se que esta pesquisa seja mais uma contribuição para os 

estudos do lazer, bem como os estudos de currículo, trazendo ideias que promovam 

avanços teóricos e favoreçam a interdisciplinaridade na formação profissional e 

acadêmica desenvolvida pelos cursos de graduação em Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional – tanto na UFMG quanto em outras 

universidades.
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