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RESUMO 

 
Esse artigo tem por objetivo compreender como uma disciplina que tematiza os Fundamentos 
do Lazer no curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física numa universidade 
pública se efetiva frente às experiências cotidianas discentes, às teorias, conceitos e 
metodologias de ensino - considerando o contexto da pandemia da Covid-19. A metodologia 
utilizou-se de análise documental de relatórios de avaliação dos discentes de graduação e dos 
relatórios de Prática Docente dos discentes pós-graduandos. Os resultados demonstram que 
com o formato colaborativo da disciplina atuando por meio de táticas pedagógicas pautadas 
sobre o cotidiano dos estudantes, a diversidade das atividades propostas e o diálogo nas aulas, 
promoveu uma disciplina produtiva e sensível ao contexto de todos e todas, radicalmente 
afetado pela pandemia da Covid-19. Além disso, por considerar as potencialidades individuais 
e o contexto ao qual todas estão inseridas, os discentes demonstraram aprendizagens de 
crescimento pessoal e no âmbito familiar, compartilhando os conhecimentos adquiridos com a 
sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As universidades são instituições chamadas a atender às necessidades da sociedade 

articulando cultura, política e economia; desenvolvendo pessoas e conhecimento científico a 

partir da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão (PAINI, COSTA, 2016). 

A partir deste tripé universitário é que essas instituições possibilitam a co-criação de 

saberes e tecnologias para a transformação social, sempre vinculadas às realidades nas quais 

atuam, a partir do ensino e atuação extensionista crítica, que permite uma interação com a 

sociedade, na busca pela emancipação social (ARAÚJO, 2012). 

O contexto da pandemia do novo coronavírus fez com que muitas instituições de ensino, 

especialmente no âmbito público, se organizassem para oferecer a modalidade de aulas remotas, 

que até então não era predominante em parte significativa dos processos de ensino-

aprendizagem. Todavia, a necessidade do distanciamento social obrigou a todos os envolvidos 

no processo, gestão universitária, docentes, discentes e demais servidores, a adaptar os meios 

para desenvolver os cursos nesse contexto. 

Na Universidade Federal do Paraná (UFPR), a modalidade remota de ensino para os 

cursos presenciais foi adotada a partir do segundo semestre de 2020. Compreendendo as 

dificuldades dos discentes da graduação, não somente decorrentes dos riscos de contágio, mas 

também sobre acolhimento e inclusão digital, a Universidade desenvolveu uma proposta de 

calendário com um programa remoto, permitindo que discentes e docentes pudessem escolher 

em continuar ou não as atividades de ensino, bem como promoveu ações de incentivo financeiro 

e tecnológico via edital específico para estudantes que necessitavam de apoio. 

Estas medidas contribuíram para a tomada de decisão em ofertar a matéria de 

Fundamentos do Lazer para estudantes do curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação 

Física do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. 

Concomitantemente, a docente responsável por essa disciplina, também docente do Programa 

de Pós-graduação em Educação da UFPR, abriu vagas para disciplina de Prática Docente, 

visando compartilhar essa experiência nesse contexto e contribuir com a formação profissional, 

conectando discentes de ambas as etapas do Ensino Superior no desafio que se apresentava. 
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Nesse cenário, a disciplina de Prática Docente, enquanto parte do percurso nos cursos 

de pós-graduação stricto sensu, emerge não somente enquanto possibilidade de 

desenvolvimento profissional de docentes para interagir com/na sociedade, como também 

espaço de troca de experiências entre discentes e docentes diante do contexto singular vivido, 

ambos correspondendo entre si para o desenvolvimento mútuo, cujo objetivo é contribuir com 

a evolução da sociedade, a partir da sua prática profissional em todas as instâncias da Educação. 

Para Ingold (2012) essa correspondência pode ser compreendida enquanto fluxos de forças de 

resposta e reação entre elementos vivos e não-vivos para constituir-se, adaptar-se às 

necessidades para sobrevivência no ambiente. 

Vale ressaltar que os estudos sobre o fenômeno do lazer envolvem questões sensíveis e 

afetos, principalmente em tempos de isolamento social em que o imperativo que se propagou 

para evitar a proliferação do vírus foi: “fique em casa” para o lazer, ou seja, quem puder, isole-

se com suas famílias em suas casas quando não estiverem trabalhando (NECA, RECHIA, 

2020). 

Nesse cenário, a problemática que emerge é compreender como uma disciplina que 

tematiza os Fundamentos do Lazer se efetiva frente às experiências cotidianas discentes, às 

teorias, conceitos e metodologias de ensino - considerando o contexto da pandemia da Covid-

19? 

Assim, refletiremos ao longo desse artigo sobre as estratégias educacionais adotadas 

para essa disciplina ocorrida durante o período pandêmico na modalidade remota, visando 

descrever e analisar experiências educacionais e seus reflexos nas aprendizagens discentes. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Visando atingir o objetivo proposto, esse artigo analisou os relatórios finais de prática 

docente produzidos pelos discentes da pós-graduação e os relatos de avaliação dos discentes da 

graduação participantes da disciplina.  

A disciplina de Fundamentos do Lazer analisada neste trabalho foi ofertada para 

discentes do curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física do Departamento de 
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Educação Física da UFPR, durante o período especial remoto no 1º Semestre de 2021 

(representando o 2º semestre de 2020, considerando a redefinição dos prazos do ano letivo de 

2020), com carga horária total de 60 horas.  

Essa disciplina, em contexto não pandêmico, é ofertada presencialmente em duas aulas 

semanais com duração de 2 horas cada ou, ainda, em um encontro semanal de 4 horas, 

dependendo da organização da grade curricular para o semestre por parte da coordenação do 

curso.  

Nesse sentido, para o contexto remoto via plataformas virtuais, uma das primeiras 

medidas adotadas foi a redução da carga horária de aulas síncronas, isto é, 2 horas-aula foram 

ministradas de modo síncrono e as outras 2 horas de aula foram destinadas para a realização de 

tarefas assíncronas propostas semanalmente, as quais o estudante poderia desenvolver no tempo 

que dispusesse. As aulas síncronas foram gravadas, disponibilizadas na plataforma Microsoft 

Teams®, possibilitada pela Universidade e poderiam ser assistidas a qualquer momento pelos 

discentes. 

Os discentes pós-graduandos que cursaram a Prática Docente acompanhando esta 

disciplina ficaram responsáveis por ministrar alguns de seus conteúdos7, com preferência aos 

temas mais sensíveis às suas pesquisas, sempre sob a supervisão da professora responsável pela 

disciplina. Durante os comentários dos discentes a professora constantemente complementava 

a fala com exemplos de pesquisas do campo do lazer, e vice-versa, os discentes também tinham 

a abertura de trazer exemplos de suas próprias pesquisas concluídas e em andamento, bem como 

de sua prática profissional e experiências pessoais. Além dessa participação durante o horário 

da aula, esses discentes tiveram a oportunidade de atuar ativamente na criação da proposta da 

disciplina para o período remoto, na adaptação do cronograma programático e avaliativo, na 

elaboração dos planos das aulas síncronas, materiais didáticos de apoio e organização das 

presenças e notas finais, bem como prestaram apoio on-line de modo assíncrono atendendo às 

demandas e dúvidas dos estudantes. 

_______________  
 
7 Além dos coautores deste artigo estiveram também em Prática Docente os seguintes pós-graduandos dos cursos 

de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Federal do Paraná, aos quais agradecemos às 
contribuições durante a disciplina de Fundamentos do Lazer: Wallace Kassio de Lima Ramos, Clóvis Jacob 
Martins, Amanda Correia dos Santos, Gabriela Cardoso Resende, Gabriela Ingrid de Lima e Vanessa Ascenção 
Monteiro 
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3 O CONTEXTO UNIVERSITÁRIO NA PANDEMIA: DA MOLDURA QUE 

CIRCUNSCREVE AO ESPAÇO DAS POSSIBILIDADES 

 

Diante do contexto que nos impeliu a pandemia da Covid-19, as universidades não se 

desmobilizaram. Na UFPR, após período de suspensão do calendário (UFPR, 2020), houve a 

retomada via Ensino Remoto Emergencial (ERE).  

Para regulamentar esse movimento, atendendo às especificidades da grande variedade 

de cursos promovidos pela instituição, foi criada a Resolução nº 22/21 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2021) que delineou o que 

podemos compreender como uma “moldura” para as disciplinas que por ela seriam regidas. 

Essa resolução estabeleceu pontos de referência e normativas que balizaram os limites nos quais 

as disciplinas precisariam estar condicionadas. Dessa forma, podemos compreender tais normas 

como estratégias da universidade frente ao contexto de necessárias adaptações. 

Compreendemos estratégia a partir do que anuncia Certeau: 

 
[...] cálculo (ou manipulação) das relações de forças que se tornou possível a partir do 
momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma 
cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. (CERTEAU, 2014, p.93). 

 

A universidade, na medida em que organiza o modo com que docentes e discentes 

poderão realizar disciplinas no ensino remoto, realiza esse cálculo e manipula como se darão 

as forças nesse momento. Esse sujeito de querer e poder, como nos fala Certeau, dispõe a 

moldura, dentro da qual a comunidade acadêmica precisou se adaptar para manter em 

movimento suas ações. 

Algumas normas que podemos citar são com relação à rotina acadêmica. Na Resolução 

nº 22/21, dentre várias orientações, é citada a necessidade de flexibilização com relação à carga 

horária semanal; aos procedimentos didáticos; ao número e as formas de avaliações, às 

modificações quanto às bibliografias básica e complementar, regulação no número mínimo de 

semanas de aula, a carga horária das disciplinas, o tempo máximo de atividades síncronas, entre 

outras providências. 
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Essa moldura que descrevemos circunscreve até onde podem ou não ir as proposições 

docentes, porém, vistas por outro ângulo, abrem espaços de possibilidades, os quais são 

preenchidos com diferentes traços, cores, pontilhados e texturas por todas as pessoas envolvidas 

no processo, para os quais damos foco neste artigo.  

No cotidiano da disciplina Fundamentos do Lazer, no segundo semestre do calendário 

de 2020, a partir do disposto nas resoluções da universidade, táticas foram forjadas e 

materializadas pela docente responsável pela disciplina, pelo grupo de pós-graduandos que 

esteve em Prática Docente e pelos discentes da graduação que percorreram em conjunto esse 

caminho.  

Nesse caso, em contraponto ao conceito de estratégia, “a tática não tem por lugar senão 

o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como organiza a lei de 

uma força estranha [...]” (CERTEAU, 2014, p. 94). O terreno imposto, nesse caso, são as 

normas regulatórias e necessárias para o período, já as táticas são as formas pelas quais o grupo 

apontado se apropriou dessas normas, ressignificando-as e encontrando, a partir delas, suas 

possibilidades de atuação. 

Umas das principais táticas do percurso foram as propostas de tarefas a serem realizadas 

pelos graduandos. Estas vinham suprir a carga horária semanal de 2 horas de atividades 

assíncronas e foram diversificadas, mobilizando diferentes linguagens e fazendo uso de 

procedimentos metodológicos variados na discussão dos conteúdos. Apresentamos no quadro 

a seguir suas descrições, objetivos e uma síntese do retorno dos estudantes: 

 

  



 
 

7 
 

QUADRO 1 – SÍNTESE DAS TAREFAS AVALIATIVAS  

 Descrição Objetivo Retorno dos alunos 

 Proporcionar e relatar  uma 
vivência lúdica para a sua 
família (membro ou grupo). 

Localizar aspectos/expressões  
corporais  do  participante  que 
identifique a presença ou 
ausência da ludicidade na 
prática realizada. 

A maioria das práticas relatadas 
foram relacionadas a jogos e 
brincadeiras populares (bolinha de 
gude, peteca, amarelinha, corda, 
cartas, esconde-esconde, imagem e 
ação, etc); seguidas pela execução de 
movimentos ou técnicas de práticas 
corporais (polichinelo, surf, salsa, 
alongamento, etc); e ainda uma 
atividade com animais e duas 
atividades relacionadas ao celular (tik 
tok, jogo celular). Essa tarefa foi 
realizada de forma essencialmente 
descritiva. 

 Assistir a Live Papo de bar, 
sem bar - “Lazer, Negritude 
e Racismo” (disponível em: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=_1ZKJ429Swk) e 
desenvolver uma análise a 
partir do “Diário de lives” 
composto pelos seguintes 
pontos: 

1. Pulo do gato: (aquela 
ideia do intelectual que 
demonstra o avanço dele em 
relação a 
discussão/assunto). 

2. Bola fora: (abordagem 
/opinião que não convenceu 
ou que teve pouca 
argumentação científica).  

3. Bem no meu tema: 
(discussão/ dado 
apresentado que se 
aproximou do seu tema de 
pesquisa).  

4. Pra levar pro sono: 
(pergunta/reflexão que 
surge a partir das falas, mas 
que será necessário mais 
tempo para que possamos 
tecer comentários sobre).  

Perceber como o lazer é 
atravessado pelos contextos 
políticos-sociais-culturais. Não 
podendo ser analisado apenas 
pelas ações individuais de cada 
pessoa. 

Muitos estudantes demonstraram não 
refletir sobre as questões raciais no 
cotidiano das disciplinas, afirmando 
que a partir da live refletiram e 
conseguiram perceber como esse 
marcador social, interseccionado com 
outros, impactam diretamente no 
acesso e nas oportunidades de 
práticas corporais da educação física. 
Um estudante destacou em sua 
avaliação: “[...] a live [...] quando 
trouxe o tema de Lazer e negritude, 
me abriu horizontes e me permitiu 
raciocinar, para entender 
sentimentos dentro de mim e de como 
meus semelhantes são vistos, e se 
comportam [...] Foi uma das 
principais reflexões que fiz por 
algumas semanas. De como eu como 
professor vou fazer esses alunos com 
seus pais frequentarem e se 
apossarem dessas praças e parques 
públicos, gerando assim uma certa 
igualdade e ainda fortalecendo laços 
familiares.” 

continua 

about:blank
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continuação 

 Descrição Objetivo Retorno dos alunos 

 Assistir a Live “Esporte 
Diverso Diversidade: 
cruzamentos entre história, 
sociedade e esporte" 
(disponível em: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Jnk8Qo8le84.” e 
desenvolver uma análise a 
partir do “Diário de lives ``. 
(estratégia descrita no item 
acima).  

 

Perceber como o lazer e as 
práticas corporais são 
atravessadas pelos contextos 
políticos-sociais-culturais que 
marcam e impõem modos de 
experiência para cada pessoa, 
não podendo ser analisado 
apenas pelas ações individuais. 
 

Essa discussão abordou a relação 
entre a diversidade e os esportes, da 
escola à profissionalização e como 
esse campo é condicionado à 
heteronormatividade e à produção. 
Por ser um tema contemporâneo, essa 
tarefa foi bastante citada nas 
avaliações, por exemplo: 
“A matéria, em um todo, agregou 
demais tanto em minha formação 
acadêmica quanto em minha 
formação como mulher e pessoa 
integrante da sociedade atual, digo 
isso por a disciplina trouxe temas 
muito pertinentes como racismo e até 
mesmo de certa forma intrigantes e 
reflexivos como o tema LGBTQI+, 
muito bem acertado pelos 
acadêmicos auxiliares da professora, 
que fez rever minhas próprias 
condutas comportamentais.”  

 Assistir a Live Esporte 
Diverso: Transexualidade e 
Esporte, promovida pelo 
Sesc Pinheiros, (disponível 
em: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=EmRZaFZM2Ew)  e 
destacar 5 tópicos de 
aprendizagens que você 
desenvolveu a partir das 
falas/discussões da live.  

 

Perceber como o lazer é 
atravessado pelos contextos 
políticos-sociais-culturais. Não 
podendo ser analisado apenas 
pelas ações individuais de cada 
pessoa. 

Estudantes destacaram que foi a 
primeira disciplina no curso de 
Educação Física a abordar a questão 
das pessoas trans e travestis durante 
as discussões. Nas palavras de um 
dos estudantes: “[...] Todos unidos 
pelo bem comum de se divertir junto, 
e durante a live, e a minha 
dissertação sobre ela, pude refletir 
de como tem sido minha abordagem 
com pessoas trans e pude perceber 
que tenho muito a ser melhorado e 
botar em prática, para que como 
professor meus alunos Trans se 
sintam à vontade comigo e com a 
turma para participar descontrair e 
querer sempre estar perto.” 

 Assistir ao documentário : 
Ócio, Lazer e Tempo Livre 
– SescTv (disponível em: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=SukDA7vRaX8)  

Perceber como o lazer é 
compreendido de diferentes 
formas a depender dos autores 
e autoras que nos apoiamos.  

Grande parte escolheu uma 
pesquisadora negra que tratava da 
questão da negritude e diversidade 
nos espaços públicos de lazer, bem 
como fez pensar as oportunidades de 
lazer para comunidades rurais. 

continua 
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continuação 

 Descrição Objetivo Retorno dos alunos 

 Observação do espaço 
público via plataforma 
virtual (Google Maps) e 
registro da observação via 
Protocolo de Observação de 
espaços de lazer do Geplec. 

De forma virtual, observar um 
espaço público de lazer 
próximo de casa a fim de 
analisar elementos como 
qualidade, segurança e 
acessibilidade, bem como áreas 
verdes e mobiliário.  

A maior parte dos estudantes 
escolheu espaços de lazer que já 
conheciam e com os quais tinham 
algum laço de memória. Foram 
também espaços abertos que 
permitiram, a vários deles, a 
observação in loco, seguindo as 
normas de segurança com relação a 
Covid-19.  
Com às questões muitos conseguiram 
perceber as diferenças etárias com 
relação a apropriação dos espaços, 
como nesta descrição: 
“Pessoas   de   várias   idades.   Os   
idosos   usam o parque   mais  para 
caminhadas  e  utilizam a  academia 
ao  ar  livre  (agora  fechadas  por  
conta  da Covid - 19). Os adultos 
utilizam mais o espaço para correr 
ou andar de bicicleta. Muitos  
professores  de  Educação  Física  
utilizam  o  espaço  para realizarem 
treinamentos funcionais com seus 
alunos. Já as crianças aproveitam 
mais o Play – ground e as canchas.” 

 Observação e descrição de 
uma experiência de lazer de 
um familiar - Observe 02 
(duas) experiências culturais 
de lazer realizadas por 
membros da sua família e 
relate: a) Qual é a 
experiência de lazer 
observada? b) Com qual 
Interesse Cultural do Lazer 
esta experiência mais se 
aproxima? c) Qual é o 
tempo que a pessoa dedicou 
para realizar esta vivência? 

Compreender como a discussão 
acerca do lazer não está 
distante, apenas numa forma 
abstrata e teórica, mas presente 
do cotidiano.  

O retorno dos alunos revelou uma 
grande divisão por gêneros nas 
descrições das experiências de lazer, 
principalmente com familiares 
(cônjuges, pais e mães), porém houve 
pouca discussão teórica acerca desse 
ponto.  

continua 

  



 
 

10 
 

continuação 

 Descrição Objetivo Retorno dos alunos 

 Os graduandos(as) 
realizaram a classificação 
de prioridades em suas 
atividades de lazer dentro 
dos interesses culturais por 
meio de uma tabela. 

A partir da compreensão dos 
interesses culturais do lazer 
conseguir perceber de quais 
interesses mais se aproximam 
suas próprias atividades e 
conseguir refletir sobre as 
origens dessas atividades.  

Os interesses culturais físicos 
predominaram nas respostas, 
seguidos pelos interesses sociais. 
Observou-se que a proposta permitiu 
uma autoanálise sobre suas 
possibilidades e escolhas de lazer no 
cotidiano, considerando o exercício 
de pensar em  sugestões de avanço e 
consciência crítica em direção à 
atuação profissional.   

 Assistir ao documentário 
“Território do Brincar” e 
registrar as aprendizagens 
suscitadas pelo 
documentário. 
Ficha técnica: 
Ano de lançamento: 2015 
Duração: 90 minutos 
Direção: Renata Meirelles e 
David Reeks 
Produção: Maria Farinha 
Filmes e Ludus Vídeos 
Disponível em: 
https://www.videocamp.co
m/pt/movies/territorio-do-
brincar 

Aprofundar a compreensão 
sobre os temas do jogo, 
brinquedo e brincadeira 
discutidos durante a aula 
síncrona, mobilizando o  
desenvolvimento de reflexões 
sobre o brincar infantil. 

O ponto que recebeu maior destaque 
nas reflexões realizadas pelos 
discentes foi a capacidade que as 
crianças apresentam de transformar 
objetos cotidianos em brincadeiras, 
com criatividade e naturalidade. 
Além disso, comentaram sobre a 
importância que o brincar adquire 
nessa fase da vida e como algumas 
brincadeiras se repetem considerando 
as diferentes realidades das várias 
regiões do país. Ainda relembram 
memórias e experiências de suas 
próprias infâncias e refletem sobre a 
ausência ou descontinuidade destas 
experiências quando na vida adulta.  

0 
Escolher uma live de acordo 
com os temas trabalhados 
na aula síncrona e fazer uma 
síntese: Lazer no âmbito das 
políticas públicas não-
escolares; Lazer – um 
campo multidisciplinar e a 
perspectiva de atuação 
interdisciplinar; Lazer e 
meio ambiente; Lazer e 
estilo de vida. 

Nessa tarefa os estudantes 
puderam exercer sua autonomia 
científica para pesquisar uma 
live que abordasse algum 
desses temas. 

Os estudantes fizeram muitas 
relações com outras disciplinas e 
projetos do curso de Educação Física 
que abordam as questões do meio 
ambiente. Grande parte interessou-se 
por escolher o tema lazer e meio 
ambiente, abordando as questões da 
educação ambiental e as relações com 
as atitudes individuais durante o 
lazer. 

1 
Escolher um Podcast do 
canal Papo de Lazer com a 
profª Dra. Angela Bretas. 
(disponível em: 
https://open.spotify.com/sho
w/0pmeZmZubZ2eFK68w2
VNL9 ). 

Aprofundar um tema específico 
do lazer utilizando a linguagem 
do podcast. 

O tema mais selecionado pelos 
discentes foi Lazer e Pandemia, 
seguido de Baile Funk, 
Empoderamento feminino negro, 
sororidade e territórios; e Lazer e 
Políticas públicas.  

continua 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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conclusão 

 Descrição Objetivo Retorno dos alunos 

2 
Assistir o curta metragem 
“Cuerdas” (disponível em: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=MF19PqxSnps ) e 
relacionar com a temática 
do Lazer e inclusão e 
minorias sociais. 

Relacionar a um caso 
específico às teorias do lazer e 
da acessibilidade.  

Esse tema emergiu em diversas 
avaliações finais como algo que 
marcou a aprendizagem, 
principalmente por fazer refletir 
sobre a importância do acesso, 
adaptação e manutenção dos espaços 
públicos para democratizar as 
práticas corporais. Em uma 
avaliação, uma estudante citou: “O 
planejamento urbano precisa incluir 
PCDs em todos os âmbitos para que 
os espaços de lazer também possam 
ser acessíveis para eles. Tanto o 
espaço físico destinado ao lazer, 
como também o transporte até o 
local, as ruas desde a casa do 
indivíduo até o destino, todos esses 
aspectos precisam estar adaptados 
para que o indivíduo possa exercer 
sua autonomia de deslocamento e 
vivência como calçadas rebaixadas, 
niveladas, pisos táteis, sinal de 
trânsito sonoro, entre outros..” 

3 
Resenha crítica da 
disciplina de Fundamentos 
do Lazer 

Relacionar de forma sintética 
os aprendizados da disciplina. 

Em geral, as resenhas abordaram as 
principais aprendizagens sobre o 
conceito de lazer, realizando 
conexões com a importância do 
espaço público para a realização das 
práticas corporais da Educação 
Física. Também foi recorrente a 
citação sobre os temas transversais 
que impactam o desenvolvimento das 
práticas corporais propriamente ditas. 

4 
Avaliação pessoal anônima 
- Avaliação crítica da 
relevância dos conteúdos 
ministrados na disciplina 
para Bacharelado e 
Licenciatura 
- Avaliação crítica sobre o 
método de ensino-
aprendizagem da docente e 
pós-graduandos 
- Auto avaliação no 
processo de ensino-
aprendizagem 

Avaliar a disciplina com 
relação aos seus conteúdos, a 
didática das aulas e a postura 
da docente e dos pós-
graduandos em Prática docente.  

Grande parte citou positivamente a 
inclusão da família nas atividades 
avaliativas; a disponibilidade da 
professora e pós-graduandos para 
atender e compreender a situação de 
cada graduando, bem como os 
materiais didáticos e ferramentas 
interativas que contribuíram para a 
dinamização da aula. 

FONTE:   RECHIA, S. VIVAN, A. T., SANTOS, K. R. V., NECA, B. D. R., GIRARDI, V. L. SANTANA, D. T. 
(2021). 
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A partir do quadro nota-se que o percurso trilhado perpassou diferentes linguagens 

midiáticas com o objetivo de apresentar e instigar os graduandos a perceberem os inúmeros 

atravessamentos no campo teórico do lazer, sobretudo com relação aos marcadores sociais de 

raça, gênero, etnias, classe social, deficiências, dentre outros. 

Em um momento social onde os trabalhos de campo se tornaram de difícil execução, 

propusemos que os estudantes olhassem para seus próprios cotidianos a fim de relacionar as 

práticas e situações do dia a dia às teorias do lazer, conforme Certeau (2014) propõe: trazer a 

ciência mais próxima do “everyday life”, de onde, como afirma o autor, ela nunca deveria ter 

saído. 

Como comentamos no início, o lazer é um tema que envolve emoções, gostos pessoais, 

barreiras sociais, estereótipos, dentre outras dimensões conectadas às nossas identidades. Nesse 

sentido, sem a presença física nas aulas, se tornou necessário buscar modos para que, mesmo a 

distância, fosse possível alguma forma de instigar os estudantes a compreender o lazer como 

campo científico de estudos, aproximar as discussões de suas realidades e sensibilizá-los quanto 

a importância do lazer enquanto direito social constitucional.  

De certo modo, o próprio contexto pandêmico visibilizou o lazer enquanto necessidade 

humana. Com a movimentação e aglomerações sociais restritas, grande parte das práticas 

habituais de lazer se tornaram, quando não proibidas, contra-indicadas em decorrência da 

possível proliferação do vírus, reduzindo ainda mais as possibilidades referentes ao lazer, 

principalmente das populações social e economicamente vulneráveis.  

Compreendemos que professor/professora em formação que sinta, perceba e 

compreenda o lazer (ou a falta dele) em sua vida e na vida das pessoas mais próximas, poderá 

trabalhar com mais propriedade esse tema em sua própria prática profissional. Por essa razão, 

o posicionamento crítico frente aos temas discutidos foi constantemente solicitado em todas as 

tarefas, compreendendo, assim como Araújo (2021, p.43) como “fundamental que todos se 

abram a conteúdos vivos, atuais, diante dos quais tenham que se posicionar, resolvendo 

questões concretas e buscando saídas coletivas”. 

A moldura para o ensino remoto que nos foi apresentada pela Universidade por um lado 

nos balizou, porém, por outros, nos abriu possibilidades de trazer a fala de diferentes 

pesquisadores e pesquisadoras através das lives e podcasts, a vivência dos discentes enquanto 
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professores em experiência com suas famílias, a explorar as imagens de documentários e curta-

metragens, e as emoções que delas advém, a observar espaços de lazer e perceber a diversidade 

de práticas que eles podem abrigar, abrir espaços de reflexão e fala aos discentes via 

participação nos momentos síncronos, resenhas críticas e tarefas escritas de análise dos seus 

próprios interesses do lazer.  

Essas brechas encontradas no formato do Ensino Remoto Emergencial foram possíveis 

ao passo que procuramos a todo momento “aproveitar as ocasiões”, como o fato da grande 

quantidade de lives e documentários que se encontravam disponíveis gratuitamente na internet, 

por exemplo.  Se, por um lado, a pandemia impossibilitou experiências no ensino presencial, 

por outro lado, ampliou a oferta de possibilidades de trocas, compartilhamentos e acesso à ideias 

de pesquisadores longínquos a partir da intensificação do uso das ferramentas tecnológicas. 

Para isso foi necessário estarmos vigilantes ao que se apresentava como possível, ouvir 

podcasts, preencher tabelas, observar “virtualmente” espaços de lazer, enfim, com astúcia 

“captar o que, por instantes, era oferecido” (CERTEAU, 2014). 

Para além das tarefas, o formato da aula se organizou de modo a, mais que permitir, 

promover a interação entre discentes e docentes que quisessem expor suas opiniões, 

comentários, ou mesmo exemplos sobre o tema tratado. Para isso, o início da aula era reservado 

para uma conversa sobre como havia sido a realização da tarefa da semana anterior. Em estilo 

de conversa, os discentes poderiam falar sem nenhum tipo de cobrança sobre pontos específicos 

a discutir, relações com a teoria ou como foi o processo de realização da atividade.  

Já nesse momento, o convite para abrir às câmeras e microfones era feito pela professora 

da disciplina, com o passar do tempo mais pessoas se sentiram confortáveis em abrir a câmera 

nesse momento, mas ao longo da aula fechavam novamente. Foi principalmente nesse momento 

em que visualizamos as teorias discutidas com reflexões sobre o cotidiano pessoal e profissional 

no âmbito da Educação Física. Em geral destinamos 15 minutos da aula para a conversa inicial, 

mas em diversas ocasiões ela passou dos 45 minutos, demonstrando o engajamento da turma 

em compartilhar suas reflexões.  

A depender da tarefa, comentavam sobre a live que haviam escolhido, sobre a 

brincadeira que haviam proposto, como havia sido a receptividade da família sobre isso, dentre 
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outros pontos. Alguns alunos pediam a fala recorrentemente neste momento da aula, já os 

demais de forma geral escutavam e ocasionalmente comentavam sobre os assuntos tratados.  

 Já no chat, conseguimos perceber um movimento paralelo à aula. A conversa nesse 

espaço se dava em conjunto aos assuntos que estavam sendo tratados, com muitos exemplos 

sendo descritos pelos estudantes, o que fez com que se tornasse um espaço essencial na aula, 

abrindo um canal de comunicação que não trazia tanta exposição aos estudantes que não se 

sentissem à vontade de aparecer na câmera ou mesmo de falar através do microfone.  

Quando uma dica de leitura, filme ou outro conteúdo era citado na aula, logo, algum 

dos discentes da pós-graduação disponibilizavam o link para que os graduandos pudessem ter 

esse acesso facilitado. Essa construção coletiva se alinha ao pensamento de Araújo (2012, p.43), 

para o qual se torna o próprio processo de educação “que [envolve] as pessoas na resolução de 

problemas e questionamentos do cotidiano”. 

A partir das avaliações pessoais dos discentes, percebemos que a dinâmica de 

organização adotada para a condução da disciplina se mostrou muito produtiva. Perceber 

conceitos teóricos na prática, a partir do seu cotidiano, da própria rotina, modificou a visão de 

diversos estudantes com relação aos estudos do lazer. Conforme vemos em algumas falas das 

avaliações anônimas com relação a disciplina:  

 
- Todas as tarefas que fizemos tiveram algum valor de aprendizado e acho que esse é 

o ponto principal. Foi bem legal a ideia de assistirmos lives/ podcasts e fazer uma 
resenha crítica delas, pois isso nos faz pensar e refletir sobre os mais variados temas, 
além de não ficar algo repetitivo de, por exemplo, só ler algum artigo e fazer um 
resumo dele. Parabéns para quem teve essa sacada! 

- Essas atividades [tarefas assíncronas]  foram de extrema importância, visto que elas 
eram muito criativas e despertavam a vontade de realizá-las, e também em 
decorrência delas experienciei alguns desses conhecimentos e pude entender a 
importância do lazer. 

- Aponto a condução da docente e pós graduandos, como mencionei anteriormente, 
vocês conseguiram mesmo de modo remoto, trazer experiências e diálogos 
riquíssimos no âmbito do lazer e passar com uma progressão pedagógica todos os 
conteúdos. Outro ponto, a capacidade de trazer para uma sala virtual, um espaço 
sem julgamentos, onde todos poderiam contribuir, [...]. Ademais, as tarefas propostas 
foram sempre muito pertinentes, dando o suporte necessário, tirando dúvidas e sendo 
acessíveis. Foi perceptível o esforço e dedicação, principalmente nas aulas síncronas, 
com um ótimo material, mesclando as falas, trazendo dinamismo e acredito que 
alcançando o objetivo proposto de uma forma muito organizada. 

 

 Assim como, em menor proporção, recebemos críticas construtivas que poderão 

auxiliar no planejamento de outras disciplinas: 
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- Eu acredito que o método das tarefas e aulas poderia ter sido melhor. As tarefas 

ficaram muito focadas em textos de resenha crítica e as aulas muito faladas com muita 
teoria, creio que poderiam ter usados métodos para tornar as aulas mais dinâmicas, 
fazer atividades, propor dinâmicas, para a aula ficar mais leve. Em relação às tarefas 
considero que foram muito iguais e monótonas, poderíamos ter feito atividades mais 
práticas, com situações problema, projetos de lazer para diversas situações, praticar 
essa nossa teoria, ou até mesmo propor estilos de textos diferentes, produção de 
vídeos, entre outros. 

 
 

Ao final compreendemos que a disciplina partiu das necessárias estratégias propostas 

da Universidade, mas seu processo se pautou pelas brechas encontradas no cotidiano possível 

frente ao contexto epidêmico do distanciamento social, priorizando o diálogo no processo 

educativo.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No cenário apresentado, o principal desafio identificado foram as adaptações 

necessárias de um curso presencial para a modalidade remota, principalmente com relação à 

preocupação em incluir a todos e todas no processo, considerando as potencialidades 

individuais e o contexto ao qual todas estão inseridas, tais como as dificuldades estruturais, 

afetivas, entre outras, decorrentes do contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

Analisando a avaliação dos discentes de graduação, os pontos positivos que se 

destacaram foram a inclusão da família nas atividades avaliativas enquanto potenciais 

estudantes de educação física escolar; a disponibilidade para atender e compreender a situação 

de cada graduando, ao longo do processo para oportunizar a sua aprovação na matéria; os 

materiais didáticos e ferramentas interativas que contribuíram para dinamização da aula, apesar 

de constar uma crítica quanto à repetição das resenhas avaliativas; a abordagem de temas 

transversais ao lazer que são contemporâneos aos estudantes, que discutiam lazer e os diversos 

marcadores sociais, tais como: lazer e negritude, lazer e diversidade, pessoas trans e travestis 

no lazer e nos esportes, lazer na cidade para pessoas com deficiências. 

Algumas oportunidades de melhorias destacadas nas avaliações pelos discentes da 

graduação foram diversificar mais as formas de registro das atividades, para além das resenhas 
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críticas, por exemplo, a partir de vídeos e outros materiais artísticos; houve uma estudante que 

questionou a falta de abertura para o diálogo com estudantes durante as aulas, mas cabe salientar 

que a todo momentos os estudantes eram chamados a responder questões elaboradas pela 

docente e pelos discentes da graduação acerca da relação da teoria que se apresentava com suas 

experiências pessoais, bem como realizar conexões com seu cotidiano. Ainda assim, vale a 

tentativa de realizar algumas aulas em formato de rodas de conversa sobre os textos, sem 

exposição de slides, para potencializar maior adesão de diálogo por parte dos estudantes. 

Trata-se do início de uma nova era nos processos educativos, na qual discentes e 

docentes deverão dialogar cada vez mais entre si, principalmente no momento de aula, visando 

aproximar seus corpos que estão distantes fisicamente. Ainda assim, o método adotado ampliou 

as possibilidades de ensino-aprendizagem, e nos convida a potencializar ações a fim de que a 

cada ciclo novas possibilidades de melhoria para todas as pessoas do processo, visando maior 

inclusão, diálogo e afetividades. 

Ainda que acreditemos que a forma remota não seja a ideal para aqueles que escolheram 

a forma presencial de ensino, foi possível perceber a partir dos relatos as ocasiões em que os 

estudantes refletiram sobre o fenômeno do lazer no seu contexto pessoal e profissional, 

realizando conexões entre os corpos, as práticas corporais, o lazer e os espaços públicos das 

cidades.  

Esse movimento é o objetivo principal da disciplina, pois promove o desenvolvimento 

humano, a ligação com as questões afetivas e altruístas dos seus futuros estudantes na Educação 

Física escolar, que poderá resultar na luta por seus direitos sociais, culminando no exercício da 

cidadania de todos os envolvidos, a partir dos seus próprios lugares. 

Por fim, destacamos a importância da prática e da sensibilização docente para o 

desenvolvimento pessoal e profissional para todas as pessoas envolvidas - da docente 

orientadora que oportunizou uma imersão integral no desenvolvimento da disciplina, 

perpassando os discentes da pós-graduação que, com efetivo engajamento, se propuseram 

desenvolver novos métodos de ensino a partir do contexto que se apresentava, aos discentes de 

graduação que puderam experienciar esse novo formato, avaliando a partir das suas 

necessidades. 
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Dessa forma, a universidade cumpre com sua função social de atender às necessidades 

educacionais da sociedade, a partir dos contextos que se apresentam, priorizando a inclusão, a 

diversidade, a liberdade de pensamento e a produção do conhecimento, visando a transformação 

social sua emancipação a partir do lazer, enquanto uma dimensão da cultura, da economia e da 

política. 
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