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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra das professoras-autoras

Prezado estudante!

Estamos iniciando agora uma nova etapa, que deve levá-lo diretamente ao 

universo da ludicidade humana.

Importa lembrar que o lúdico não é mera brincadeira, é uma característica 

intrínseca ao homem, pois é através dele que se aprende e se transforma, que 

se diverte, que se liberam as ansiedades e se constroem as relações sociais.

Esperamos que este caderno o ajude a entender a importância da ludicidade 

e, ao mesmo tempo, a necessidade que a nossa sociedade tem de bons pro-

fissionais qualificados neste segmento. E nos esforçamos para isso.

Dessa forma, desejamos que você se envolva ativamente nesta disciplina, para 

desfrutar da oportunidade de construir seus conhecimentos apoiando-se na 

análise das principais teorias da ludicidade.

Ao fazer isso, tenha certeza de que você também será capaz de expandir e 

qualificar sua formação, tornando-se um profissional valioso nesta área.

Para concluir, deixamos um pensamento de Aristóteles que sintetiza bem 

nosso foco:

“É o prazer que aperfeiçoa a obra” 

Bom trabalho!

Elisa e Maíra
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Apresentação da disciplina

A disciplina Ludicidade como Instrumento Pedagógico vem oferecer impor-

tante suporte ao profissional da área de lazer, pois contém teorias e ativida-

des específicas deste conteúdo. 

Assim, de início, buscaremos compreender a importância da ludicidade na 

sociedade atual. Para isso, veremos seu trajeto histórico e seus principais 

conceitos. Em um segundo momento, vamos observar os principais aspectos 

da sociedade contemporânea e de que maneira a ludicidade se insere nela.

A seguir, esperamos instigar sua imaginação e apresentar as formas pelas 

quais as atividades lúdicas podem ser consideradas excelentes instrumentos 

pedagógicos. Assim, na quarta aula poderemos analisar os contextos nos 

quais as atividades lúdicas estão presentes.

Refletiremos depois sobre as principais teorias relacionadas à ludicidade, que 

são as do lazer, da recreação e do tempo livre. Isso tudo para termos o em-

basamento necessário para estudarmos na sexta aula sobre como elaborar e 

executar projetos turísticos que tenham como foco a ludicidade.

Sugerimos ainda, para um melhor aproveitamento desta disciplina, que ao 

longo das aulas você se reúna com seu grupo de trabalho quando a ativida-

de pedir. E não se esqueça de solicitar ajuda ao tutor sempre que precisar.

Com todos estes tópicos iluminados, esperamos com esta disciplina que 

você possa exercer plenamente sua atividade profissional na área de lazer.
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Disciplina: Ludicidade como Instrumento Pedagógico (carga horária: 40h).

Ementa: Estuda a ludicidade como ciência no âmbito das instituições, do tu-

rismo, da hotelaria e como processo de aprendizagem e de desenvolvimento 

humano. Aborda as teorias do lazer, da recreação e do tempo livre. Analisa 

aspectos biossociais e socioculturais das atividades lúdicas no processo de de-

senvolvimento humano e vincula o estudo da ludicidade ao planejamento e à 

gestão de projetos turísticos.

AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

1. O mundo do 
lúdico e o lúdico no 
mundo

Apreender o conceito de ludicidade e 
reconhecer sua importância na  
sociedade atual.

Conhecer um breve histórico sobre 
ludicidade.

Analisar a importância da ludicidade.

Texto de Cipriano Carlos Luckesi 
sobre ludicidade e atividades 
lúdicas;
Poema Segredo, de Leila 
Míccolis;
Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos;
Livro Homo Ludens, de  Johan 
Huizinga.

6

2. O papel da ludici-
dade na sociedade 
contemporânea

Observar características da sociedade 
contemporânea e refletir sobre o papel 
da ludicidade nela.

Reconhecer e compreender os aspectos 
afetivos, cognitivos, físicos e sociais das 
atividades lúdicas.

Entrevista com Edda Bontempo, 
brinquedo é coisa séria;
Texto “Brincar é mais que apren-
der”, de Lino de Macedo;
Texto “Educar para o autocui-
dado na terceira idade: uma 
proposta lúdica”, de Kátia Celich 
e Alexandra Bordin.

6

3. As atividades 
lúdicas como instru-
mento pedagógico

Refletir sobre o lúdico no processo 
de aprendizagem e desenvolvimento 
humano.

Conhecer os objetivos pedagógicos das 
atividades lúdicas.

Texto “Escolas e estudantes de-
senvolvem games educativos”, 
de Fabiana Rewald.

6

4. As atividades 
lúdicas nos diversos 
contextos

Refletir sobre o lúdico nas instituições de 
ensino e de saúde.

Analisar o papel do lúdico no turismo e 
hotelaria.

Carta dos Direitos da Criança e 
do Adolescente Hospitalizados;
Livro “Brinquedoteca: um 
mergulho no brincar”, de Nylse 
Helena Silva Cunha;
Entrevista com o médico Patch 
Adams;
Filme O amor é contagioso;
Videocast “População idosa 
cresce e cria demanda por asilos 
cinco estrelas”.

7

(continua)

Projeto instrucional



AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

5. Teorias do lazer, 
da recreação e do 
tempo livre

Conhecer e apreender o conceito, a 
importância e as características do lazer.

Conhecer e apreender o conceito, a 
importância e as características da 
recreação.

Conhecer e apreender o conceito, a 
importância e as características do 
tempo livre.

Livro ”O Ócio criativo”, de 
Domênico De Masi;
Entrevista com Domênico De 
Masi.

7

6. O planejamento e 
a gestão de projetos 
turísticos com foco 
na ludicidade

Identificar o perfil do profissional do 
lazer.

Elaborar projetos com foco na ludicidade.

Compreender a execução de projetos 
com foco na ludicidade.

Artigo “10 atitudes das pes-
soas muito criativas”, de Jairo 
Siqueira;
Teste de nível de criatividade.

8

(conclusão)
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Aula 1 – O mundo do lúdico  
e o lúdico no mundo

Objetivos

Apreender o conceito de ludicidade e reconhecer sua importância 

na sociedade atual.

Conhecer um breve histórico sobre ludicidade.

Analisar a importância da ludicidade.

“Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração

Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão

Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal

Toda vez que a bruxa me assombra o menino me dá a mão [...]” 

(Música: Bola de meia, bola de gude – Milton Nascimento e Fernando Brant)

A capacidade de aprender é a característica mais marcante do ser humano, 

acompanhando-o em todas as fases de sua vida. Ele aprende coisas novas 

através da interação com o outro e pela ação no meio em que vive. Assim, 

ele descobre, modifica e apropria-se do conhecimento, integrando-se na so-

ciedade como ser ativo, reflexivo e criativo.

Naturalmente, é na infância que as atividades lúdicas estão mais presentes, pois 

brincando a criança vai aprendendo e amadurecendo para o universo adulto. 

Entretanto, como bem descrito pelo trecho acima da música de Milton Nasci-

mento e Fernando Brant (gravada também pelo grupo 14 Bis), todos nós temos 

uma criança interior que nos faz querer agir com ludicidade, ou seja, brincar, 

jogar, se divertir, sentir prazer. Quem nunca se pegou recordando a própria in-

fância, e não teve vontade de voltar a ser um menino que jogava bola o dia todo 

no campinho ou uma menina que brincava de boneca com as amigas? 

e-Tec BrasilAula 1– O mundo do lúdico e o lúdico no mundo 15



Figura 1.1: Infância
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1175961

A vida adulta tem exigências inúmeras. Entretanto, a ludicidade permanece 

como característica humana, podendo ser identificada em nossos passeios, via-

gens ou quando nos reunimos com os amigos para “batermos uma bolinha”, 

nas festas, no teatro, no cinema ou até mesmo quando assistimos à televisão. 

Algumas pessoas colecionam bonecas, bichos de pelúcia, canetas coloridas, 

adesivos ou qualquer outra coisa que remete à infância, na tentativa de suprir 

essa necessidade humana do lúdico, do jogo, da brincadeira e do prazer. 

Figura 1.2: Lúdico através de uma coleção de carros
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/806883
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Carl Gustav Jung comenta em seu livro “Memórias, sonhos e reflexões” que 

todo adulto tem uma criança eterna, que nunca está completa e, por isso, 

solicita atenção e educação incessantes. Ele afirma que essa “criança eter-

na” é a parte da personalidade humana que quer se desenvolver.

A rotina da vida, com suas mazelas, estresses e cobranças, muitas vezes, nos 

faz deixar de lado o lúdico, e com isso muitos perdem o prazer, deixando de 

ter uma vida plena, como assevera Luckesi (2010): “quando o ser humano 

age ludicamente, na verdade, ele está vivenciando uma experiência plena”. 

É preciso garantir espaços para atividades lúdicas em nossa sociedade, uma 

vez que a presença das brincadeiras, dos jogos e da diversão é considera 

fator de qualidade de vida. Dessa forma, o estudo da ludicidade, na sua 

formação, se torna imprescindível, pois é preciso compreender e aplicar seus 

princípios teóricos na nossa vida.

1.1 O que é ludicidade?
Como ponto de partida, tomaremos a definição dada por Luckesi (2010), 

quando ele afirma que a ludicidade, é “aquela que propicia a plenitude da 

experiência”, significando que quando estamos envolvidos em uma atividade 

lúdica, enxergamos apenas a atividade e nada mais. Segundo ele, se estiver-

mos, durante uma atividade lúdica divididos com outra coisa, esta atividade 

deixa de ser lúdica, pois não estaremos verdadeiramente participando dela.

Depois de ler o texto de Cipriano Carlos Luckesi, selecione os pontos que você 

julgar mais interessantes e elabore uma apresentação em Power Point. Poste 

sua apresentação no ambiente virtual de ensino-aprendizagem do curso.

Mas o que exatamente quer dizer “ser lúdica”? Bem, embora originalmente 

a palavra “lúdica” tenha se derivado do latim ludus e signifique jogo, sua 

evolução semântica, abrange mais do que apenas o jogar e o brincar, uma 

vez que a ludicidade acompanhou as pesquisas relacionadas ao próprio de-

senvolvimento humano.

Carl Gustav Jung (1875-1961) 
trabalhou ao lado de Sigmund 
Freud por um tempo, mas 
ideias divergentes os levaram 
a caminhos opostos. Enquanto 
Freud ficou conhecido como 
o pai da psicanálise, Jung é 
considerado o pai da psicologia 
analítica, hoje também 
conhecida como psicologia 
junguiana.

Caso tenha interesse sobre 
psicologia junguiana, visite o 
site da Sociedade Brasileira de 
Psicologia Analítica, http://www.
sbpa.org.br

Leia na íntegra o texto de 
Cipriano Carlos Luckesi sobre 
ludicidade e atividades lúdicas, 
disponível na página do autor, 
em www.luckesi.com.br/textos/
ludicidade_e_atividades_
ludicas.doc
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Figura 1.3: Momento de ludicidade
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/360880

Durante a atividade lúdica, não é apenas o resultado da atividade que nos im-

porta, mas também a própria ação, o momento vivido. Esse tipo de atividade 

possibilita à pessoa que a vivencia momentos de encontro com seu “eu inte-

rior” e com o outro, o que gera também momentos de autoconhecimento e 

conhecimento alheio; momentos de cuidar de si e de olhar para o outro; além 

de momentos de fantasia, de realidade, de ressignificação e percepção. A 

Figura 1.3 representa muito bem a ludicidade, porque não são apenas as pes-

soas que jogam que têm um momento lúdico, mas as que assistem também.

A ludicidade faz parte da atividade humana e uma de suas principais carac-

terísticas é a espontaneidade. Para uma atividade ser considerada lúdica, ela 

não precisa ser necessariamente um jogo ou uma brincadeira, mas sim gerar 

prazer. Almeida (2000) destaca que, ao obter prazer com seu trabalho, as 

pessoas se educam ludicamente, pois integram a mobilização das relações 

funcionais ao prazer de interiorizar o conhecimento e a expressão de felici-

dade que se manifesta na interação com os semelhantes.

Sendo assim, podemos dizer que lúdica é toda a atividade da qual o ser hu-

mano extrai ou sente prazer. A ludicidade é uma atividade ligada a diversas 

áreas profissionais, inclusive a do lazer, que deve ser planejada e acompa-

nhada para objetivos mais específicos, pois a forma como é conduzida e 

vivenciada essa atividade é mais importante do que seu tipo.

Ressignificação 
Ressignificação é a atribuição de 
um novo significado a algo ou a 
algum acontecimento, por uma 

mudança da visão de mundo.
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1.2 Breve histórico da ludicidade
A ludicidade é uma necessidade intrínseca ao ser humano. Desde nossos 

momentos primitivos pudemos perceber sua existência. Algumas das ativi-

dades dos povos antigos, como a dança, a pesca, a caça, não eram apenas 

tidas como atividades de sobrevivência, mas também tinham um caráter de 

divertimento e prazer natural. 

Almeida (2000, p. 19) cita como Platão dava muito valor ao esporte, colocando-o 

em pé de igualdade com a cultura intelectual. Segundo Platão, o esporte tinha 

uma grande contribuição na formação do caráter e da personalidade do indiví-

duo. Porém, embora incentivasse os esportes, ele era contra a competição, pois 

segundo acreditava, esta causava danos à formação das crianças e dos jovens. 

Além disso, Platão acreditava também, que o ensino da matemática devia ser 

feito através de jogos, para que atraísse e despertasse os aprendizes.

Figura 1.4: Jogos olímpicos remetem à época de Platão
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/468238

Platão já afirmava, desde sua época, que atividades como o esporte contri-

buíam muito na formação da personalidade e do caráter do indivíduo.

Entre povos antigos, os jogos eram usados para que os mais velhos ensinassem 

aos mais jovens as normas da vida social bem como seus valores e conhecimentos.

Platão foi um filósofo que viveu na 
Grécia Antiga (427 a.C. – 348 a.C.) 
e fundou a primeira instituição 
de educação superior do mundo 
ocidental de que se tem notícia.
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Quando a igreja ganhou poder, e o cristianismo começou a ser mais divulga-

do, os jogos começaram a perder seu valor, uma vez que eram tidos como 

pagãos e profanos. Brougère (1998) mostra como coube a Tomás de Aquino 

introduzir no pensamento cristão a questão do jogo ou do lúdico como 

necessário, mesmo que subordinado: “Procuramos o repouso do espírito 

através dos jogos, seja em palavras, seja em ações. Portanto, é permitido 

ao homem sábio e virtuoso propiciar-se esses relaxamentos algumas vezes” 

(AQUINO apud BROUGÈRE, 1998, p. 28).

O panorama que segue do início do século XVI é bem definido por Almeida 

(2000) como o florescer da valorização dos jogos e das atividades lúdicas 

pelos humanistas. Nessa época, os jesuítas começaram a incluir em seus 

colégios novamente o lúdico, porém essas atividades foram reformuladas. A 

igreja começou a elaborar regras em latim para essas atividades, que passa-

ram a ser aplicadas nas escolas e aceitas como práticas educativas necessá-

rias à aprendizagem. Almeida (2000) mostra que ainda nesse mesmo século 

François Rabelais afirmava que até os jogos de cartas e fichas serviriam para 

o ensino da Geometria e da Aritmética.

Figura 1.5: Jogos de cartas serviriam para o ensino da Aritmética
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/801989

François Rabelais afirmava que tudo o que fosse ensinado, deveria ser feito 

por meio de jogos.

O que Almeida ainda expõe em seu livro é a opinião do educador e filósofo 

Jean-Jacques Rousseau, o qual dizia que a criança só devia aprender através 

da própria experiência, pois só assim de fato ela aprenderia. Para ele, os nos-

sos sentidos, são instrumentos da inteligência, e devemos cuidar de nosso 

corpo, para que, estando são, seja mais fácil aprender. Em uma referência à 

Tomás de Aquino (1225-1274) 
foi um padre que ficou famoso 

por sistematizar o conhecimento 
teológico e filosófico de sua 

época, unindo a fé e a razão.

François Rabelais foi um padre 
e escritor do Renascimento 

francês, cujas publicações 
inovadoras sofriam constantes 

ataques de teólogos cristãos.
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aprendizagem da leitura e da escrita, Rousseau afirma que são necessários 

melhores métodos para ensinar a ler e a escrever e que o melhor mesmo 

seria reforçar o desejo de aprender (ROUSSEAU apud ALMEIDA, 2000).

Figura 1.6: Método tradicional de ensino – lendo e copiando
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/676205

Almeida destaca que o epistemólogo Jean Piaget crê que os jogos sejam en-

riquecedores no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual. Cita ainda 

que George Snyders recompôs o estudo do jogo como ferramenta pedagó-

gica desde a educação tradicional até os nossos tempos.

A ludicidade e tudo o que a permeia esteve, está e continuará presente em 

todas as épocas, povos e culturas, formando uma vasta área de conhecimen-

to que associa criação, reflexão, socialização e aprendizagem. Naturalmente, 

suas manifestações vão se modificando pelas próprias relações humanas em 

seu contexto histórico, social, cultural e psicológico.

Destaque as semelhanças entre as ideias dos diversos pensadores citados na se-

ção 1.2, escrevendo-as sob a forma de manchete. Poste seu trabalho no AVEA.

1.3 Importância da ludicidade
O mundo hoje é extremamente complexo e exige do indivíduo, no nível social, 

características como: liderança, criatividade, habilidade de solucionar problemas, 

relações intra e interpessoais, flexibilidade, etc. Se essas características não forem 

inatas, como poderão ser desenvolvidas nos ambientes sociais mais comuns?

No link http://revistaescola.
abril.com.br/historia/pratica-
pedagogica/filosofo-liberdade-
como-valor-supremo-423134.
shtml, a revista “Nova Escola” 
fala sobre a biografia de Jean-
Jacques Rousseau, este grande 
pensador do século XVIII que 
inspirou reformas políticas e 
educacionais em toda a Europa.

Inatas
Ser inata significa que vem 
desde o nascimento.
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Figura 1.7: Liderança, habilidade social exigida pelo mundo moderno
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1030719

Exatamente por isso a ludicidade é extremamente importante para o ser 

humano. Ela é a chave para desenvolver tais características! É através dela 

que se aprende a conviver, a ganhar e perder, a esperar sua vez, lidar com as 

frustrações, conhecer e explorar o mundo. Ela facilita a convivência entre as 

pessoas, pois se processa em torno do grupo e das necessidades individuais.

A ludicidade é umas das possibilidades humanas de exploração do mundo, 

permitindo reelaborar emoções, ligações afetivas e domínio do seu próprio 

corpo, como descrito por Teixeira (1995). Ele afirma que situações lúdicas 

são capazes de mobilizar esquemas mentais, além de integrarem as dimen-

sões afetiva, motora e cognitiva da personalidade. Além disso, Teixeira ainda 

associa a atividade lúdica à atividade artística, reconhecendo-a como um 

elemento integrador dos vários aspectos da personalidade: “O ser que brin-

ca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve” 

(TEIXEIRA, 1995, p. 23).
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Figura 1.8: Homo sapiens - Dimensão humana que se refere à capacidade de raciocínio.
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1101215

A presença de atividades lúdicas espontâneas e dirigidas na sociedade em muito 

contribuíram para o desenvolvimento das habilidades e competências que se 

exige do homem na contemporaneidade. Esse fato é tão marcante que o filóso-

fo Johan Huizinga escreveu um livro em 1955, chamado “Homo ludens:  o jogo 

como elemento da cultura”, no qual chama o homem de homo ludens em alu-

são a outras dimensões humanas já conceituadas como o homo sapiens (Figura 

1.8), que se refere à capacidade de raciocínio e o homo faber (Figura1.9) que se 

refere à capacidade de fabricação de objetos. O homo ludens (Figura 1.10) é o 

homem do jogo, que, para o autor, é uma categoria central para a civilização.

Figura 1.9: Homo faber
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/99561
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Para finalizar esta aula, é interessante destacar um trecho que encontramos 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos a respeito do lúdico: “Toda 

pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas 

de trabalho e férias periódicas remuneradas” (Artigo XXIV).

Figura 1.10: Homo ludens
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/331882

Outro texto que também merece atenção é a Declaração dos Direitos da Criança, 

adotada pela Assembleia das Nações Unidas, que reforça a necessidade do lúdico 

para a criança: “[...] A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, 

visando os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades 

públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito” (artigo 7º).

Assim, podemos dizer que o reconhecimento do lazer como uma necessidade 

humana é um avanço, mas que ainda é preciso garantir as possibilidades de 

práticas lúdicas que possam assegurar ao homem um desenvolvimento pleno.

Você acredita que existe um reconhecimento real do lazer como necessidade 

humana? Defenda sua opinião e construa um texto reflexivo sobre o tema; 

deposite seu texto no AVEA.

Independentemente da idade, a ludicidade é uma necessidade que transcen-

de a pura diversão, pois contribui para o desenvolvimento humano em seus 

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, sociais e culturais.

A ludicidade contribui para a saúde mental, a socialização e a aprendizagem.

Acesse a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos completa 

em http://portal.mj.gov.br/sedh/
ct/legis_intern/ddh_bib_inter_

universal.htm

Para acessar a Declaração dos 
Direitos da Criança, adotada 
pela Assembleia das Nações 

Unidas, visite o site http://
www.culturabrasil.org/zip/

direitosdacrianca.pdf
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Resumo
Nesta Aula você aprendeu que a capacidade de aprender é uma característi-

ca marcante do ser humano que as atividades lúdicas podem estimular. Por 

isso é interessante garantir espaços para essas atividades em nossa socie-

dade. O importante não é apenas o resultado da atividade, mas também o 

próprio momento vivido. Através da ludicidade surge o autoconhecimento 

e o conhecimento alheio, além da ressignificação do mundo vivido. Para ser 

lúdica, a atividade não precisa ser um jogo ou brincadeira, mas gerar prazer. 

É por meio desse prazer que as pessoas se educam. A ludicidade é a chave 

para desenvolver características como: liderança, criatividade, habilidade de 

solucionar problemas, relações intra e interpessoais, flexibilidade. É através 

do lúdico que se aprende a conviver. A ludicidade contribui para o desenvol-

vimento físico, emocional, cognitivo, social e cultural do ser humano.

Atividades de aprendizagem
1. Após o estudo da Aula 1 produza um texto explicando o conceito de 

ludicidade e sua abrangência. Poste seu texto no ambiente virtual de 

ensino-aprendizagem. Leia o poema de Leila Míccolis, intitulado “Segre-

do”, no livro O bom filho a casa torra, página 24, e produza um texto 

relacionando-o à importância da ludicidade na vida humana. Poste seu 

texto no ambiente virtual de ensino- aprendizagem. 

2. O filósofo Huizinga chamou o homem de homo ludens. Qual o signifi-

cado desta nomenclatura? Produza um texto explicando-a e poste-o no 

ambiente virtual de ensino-aprendizagem.
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Objetivos

Observar características da sociedade contemporânea e refletir so-

bre o papel da ludicidade nela.

Reconhecer e compreender os aspectos afetivos, cognitivos, físicos 

e sociais das atividades lúdicas.

Nesta aula veremos o papel da ludicidade na sociedade, através de dois pon-

tos principais. Um seria a própria caracterização da sociedade contemporâ-

nea; o outro seria um pouco mais holístico, abrangendo os aspectos afeti-

vos, cognitivos, físicos e sociais das atividades lúdicas.

2.1 Caracterizando a sociedade  
contemporânea

O mundo hoje está passando por grandes transformações culturais e sociais.

Vivemos em uma sociedade globalizada, que transita por uma revolução tecno-

lógica na qual a comunicação com o mundo todo é possível e rápida. É justa-

mente essa comunicação massiva que transforma nossos hábitos, nossa forma 

de ver e pensar o mundo, pois quase todos têm acesso à informação, seja através 

da televisão, do rádio, da internet, ou de qualquer outro meio de comunicação.

Figura 2.1: Sociedade globalizada – o mundo em nossas mãos
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1049880

holístico
O termo holístico se refere a uma 
análise global, um entendimento 
geral dos fenômenos que cercam 
o tema.
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No campo da ciência também tivemos uma grande revolução. Além de a 

humanidade ter encontrado a cura de diversas doenças (que há bem pouco 

tempo matavam muita gente), também desenvolveu pesquisas e medica-

mentos que asseguram uma melhor qualidade de vida. 

A revolução tecnológica na sociedade contemporânea trouxe inúmeros ga-

nhos e facilidades. Mas há quem diga que ela trouxe também problemas, 

como a sobrecarrega das exigências da vida moderna, que não nos deixa 

tempo para refletir nossas ações, necessidades e projetos futuros.

Outro grave problema é a crise educacional nos países mais pobres ou em de-

senvolvimento, onde mesmo com acesso maior à educação, principalmente 

pelas classes mais baixas, o ensino público, de um modo geral, é extremamen-

te ruim e não prepara a pessoa para a vida nem para o mercado de trabalho. 

Isso pode ser percebido no relato das empresas que não conseguem contratar 

pessoas com os perfis necessários, pois o despreparo é muito grande.

Estamos na sociedade do consumo (Figura 2.2), em que a individualidade é 

maior a cada dia e temos menos espaços de convivência social. Pode-se enu-

merar problemas como violência, exclusão social, desemprego, crise ética, 

problemas ambientais etc. Nesse contexto, é muito importante ressignificar 

o papel das atividades lúdicas como possibilidade de reflexão e construção 

da sociedade que almejamos, como nos alerta Philippe Ariès: 

Figura 2.2: Shopping, ícone do consumismo moderno
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/700672
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em torno dos divertimentos mais naturais, com significado projetivo, 

como utilização de brinquedos, bonecas, soldadinhos, armas, rodas, que 

apareciam e desapareciam no decorrer das épocas, representava-se o 

tipo de valores e concepções que se desejava passar e incutir nas crianças 

e adolescentes. De um lado, as nações mais célebres, por seus artistas, 

artesãos, idealistas, propiciavam às crianças muitos brinquedos e diverti-

mentos sadios, educativos, formadores. Outros, porém, passavam pelo 

pior dos ‘lixos’ que se poderiam oferecer às crianças e aos adolescentes. 

A sociedade atual não está longe dessa última alternativa. Os brinquedos 

atuais variam entre brados de guerra, mortes, combates, prazer, consu-

mo utilizados pelas crianças, passando pelos jogos eletrônicos utilizados 

pelos adolescentes e atingindo os brinquedos eróticos e jogos nas es-

trelas utilizados pelos adultos. Neles está imbuído o desejo de destruir, 

alienar e consumir (ARIÈS apud ALMEIDA, 2000, p. 38-39).

Você concorda que existem os problemas citados no texto? Acha que tais 

problemas realmente são uma característica da sociedade moderna? Discor-

ra criticamente e poste suas reflexões no fórum do curso.

2.2 Os aspectos afetivos, cognitivos, físicos 
e sociais das atividades lúdicas

A ludicidade é extremamente importante, pois trabalha o homem como um 

todo, tocando suas diversas dimensões: afetiva, cognitiva, física e social. O ser 

humano não é fragmentado, existindo uma visão holística dele no mundo lúdi-

co. Para fins de estudo, buscaremos caracterizar cada uma dessas dimensões.

Embora estudemos cada uma das dimensões do homem, é importante res-

saltar que elas não existem isoladamente, elas se completam no indivíduo de 

modo holístico, integral e complexo.

2.2.1 Dimensão afetiva
A dimensão afetiva do ser humano refere-se às emoções e aos sentimen-

tos dele. Atualmente, por meio de várias linhas de pesquisa, podemos crer 

que as crianças que hoje brincam serão, amanhã, adultos mais ajustados e 

preparados para a vida, pois é brincando que se descobre como enfrentar 

situações de medo, dor, angústia, alegria ou ansiedade. O adulto também 

trabalha suas emoções por meio das atividades lúdicas, liberando seu estres-

se, suas frustrações e construindo novas possibilidades diante dos desafios 

que se apresentam no universo lúdico. É por isso que torcemos por um time, 

contamos piadas, assistimos a filmes, jogamos cartas, ouvimos música, etc.
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Figura 2.3: Afetividade na infância
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/598237

Depois da leitura da entrevista de Edda Bontempo à revista Veja Educação, 

busque elementos no seu cotidiano que você possa relacionar à entrevista. 

Poste no fórum do curso.

Nesses momentos, nossas emoções são colocadas em cena, provocadas, am-

pliadas ou minimizadas e até mesmo modificadas. Segundo a teoria de Henri 

Wallon, as emoções dependem na verdade da organização dos espaços para 

se manifestarem por meio do sincretismo da criança, que é fator determi-

nante para o desenvolvimento intelectual. O lúdico nesse caso vai atuar, e 

muito, propiciando justamente esses espaços oportunos.

As teorias de Piaget que abordam as dimensões afetivas são amplamente es-

tudadas e interpretadas por diversos pesquisadores da área. Arantes (2003) 

concatena as ideias de Piaget sobre a interdependência da inteligência e da 

afetividade no pressuposto de que não existe conduta unicamente afetiva 

ou unicamente cognitiva; de que a afetividade interfere constantemente no 

funcionamento da inteligência; e de que a afetividade não altera as estrutu-

ras da inteligência, ela é apenas o elemento motivador.

2.2.2 Dimensão cognitiva
Primeiramente, devemos entender a cognição como a capacidade de apren-

der envolvendo estruturas cerebrais como memória, raciocínio lógico e per-

cepção. Assim, na dimensão cognitiva, o indivíduo é o sujeito do conheci-

mento ao assimilar e processar as informações.

Saiba por que brinquedo é 
coisa séria, na entrevista de 

Edda Bontempo à revista Veja 
Educação, no site  

http://veja.abril.com.br/idade/
educacao/091096/p_009.html

sincretismo
Sincretismo é uma mistura de 

várias ideias em um mesmo 
plano, é um agrupamento de 

visões heterogêneas.

concatena
Concatenar quer dizer encadear 

estabelecendo ligação.

Saiba mais: Veja a matéria sobre 
Henri Wallon publicada no 

site da Abril, em 01/07/2008, 
disponível no link  

http://educarparacrescer.
abril.com.br/aprendizagem/

henri-wallon-307886.
shtml?page=page2
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Figura 2.4: Leitura, forma tradicional de desenvolvimento cognitivo
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/844547

Vygotsky também é citado por Arantes quando ela menciona a ideia de que 

o desenvolvimento cognitivo é interno e contínuo. Vygotsky (apud ARAN-

TES, 2003) impera que para o desenvolvimento ocorrer naturalmente e de 

forma saudável, é necessário que a criança seja constantemente estimulada 

através de percepções sensoriais, motoras e afetivas. Por isso os estímulos 

sensoriais são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem. Na-

turalmente, essa estimulação pode acontecer de muitas formas e a principal 

delas é através de brincadeiras e brinquedos, ou seja, através do lúdico.

2.2.3 Dimensão física
No desenvolvimento físico há a tomada de consciência do corpo, que contri-

bui para que se tenha destreza, equilíbrio e um bom conceito de si mesmo. 

Por isso, os problemas motores ou físicos podem comprometer o desenvol-

vimento intelectual.

A área que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em 

movimento e em relação ao seu mundo interno e externo é a psicomotri-

cidade (Figura 2.5).

 

Figura 2.5: Desenvolvendo a psicomotricidade
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/602170
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É no corpo que se originam as aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas 

através do movimento, do intelecto e do afeto. As atividades lúdicas ajudam 

o indivíduo a organizar seu corpo e ter experiências motoras essenciais para 

outras aprendizagens como a escrita.

2.2.4 Dimensão social
”Não podemos viver isolados porque as nossas vidas estão ligadas por 

mil laços invisíveis.”

Herman Melville

No aspecto social, o homem é um ser coletivo, que não vive isolado, que 

influencia e é influenciado por outras pessoas (Figura 2.6). A dimensão so-

cial abraça ainda mais o outro, através da inclusão e da cidadania. O nosso 

espaço é construído também por meio da interação com o próximo.

Figura 2.6: Somos seres coletivos
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/909359

O universo lúdico oferece ao ser humano em qualquer fase de sua vida uma 

ampla estrutura ansiosa pela consciência de si, repleta de imaginação, cria-

ção, motivação para novos projetos e oportunidade de interação com o ou-

tro, que são processos fundamentais na constituição de um sujeito harmo-

nioso, equilibrado e feliz.
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Resumo
Nesta Aula você viu que a sociedade globalizada molda nossos hábitos 

através dos meios de comunicação, que sofreram uma grande revolução 

tecnológica recentemente. Tal revolução trouxe benefícios, mas tornou as 

pessoas mais consumistas também, prevalecendo problemas relacionados à  

individualidade humana.

O lúdico deve ser revisto nesta sociedade para que ele possa resgatar valores 

saudáveis à reflexão e construção da sociedade que almejamos. Assim, a 

ludicidade vai trabalhar quatro aspectos humanos: afetivo, que se refere às 

emoções através das quais nos expressamos; cognitivo, relativo à capacida-

de de aprender envolvendo estruturas cerebrais como memória, raciocínio 

lógico e percepção; físico, através da tomada de consciência do corpo, que 

contribui para que se tenha destreza, equilíbrio e um bom conceito de si 

mesmo; e social, uma vez que o homem é um ser coletivo. Deve-se lembrar 

que, embora estudemos cada uma das dimensões do homem, essas dimen-

sões não existem isoladamente, elas se completam no indivíduo.

Atividades de aprendizagem
1. Após os estudos desta aula, escolha uma atividade lúdica qualquer e 

identifique os aspectos afetivos, cognitivos, físicos e sociais que podem 

ser desenvolvidos por meio dela. Produza um texto apresentando suas 

conclusões e poste-o no ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

2. O texto “Brincar é mais que aprender”, de Lino de Macedo, foca a ludicidade 

na infância e está disponível em http://revistaescola.abril.com.br/educacao-
-infantil/4-a-6-anos/brincar-mais-que-aprender-jogos-brincadeiras-aprendi-
zagem-541594.shtml; o texto “Educar para o autocuidado na terceira idade: 

uma proposta lúdica”, de Kátia Celich e Alexandra Bordin, foca a ludicidade 

na terceira idade e está disponível em http://www.upf.tche.br/seer/index.
php/rbceh/article/viewFile/102/186 . Escolha um deles e produza um texto 

destacando a importância da ludicidade nessa fase da vida humana.
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Aula 3 – As atividades lúdicas como 
instrumento pedagógico

Objetivos

Refletir sobre o lúdico no processo de aprendizagem e desenvol-

vimento humano.

Conhecer os objetivos pedagógicos das atividades lúdicas.

 

Nesta aula, veremos basicamente as formas pedagógicas que as atividades lú-

dicas podem tomar, através do processo de aprendizagem e desenvolvimento.

3.1 O lúdico no processo de aprendizagem 
e desenvolvimento humano

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,  

nunca tem medo e nunca se arrepende.” 

Leonardo da Vinci

Como já comentamos na Aula 1, aprender é a característica mais marcante 

do homem. Quando as situações lúdicas são intencionalmente organizadas 

com foco na aprendizagem, elas se tornam educativas e melhoram a quali-

dade do processo de ensino/aprendizagem contribuindo assim para o desen-

volvimento do homem.

Em todas as etapas de sua vida: na infância, na adolescência, na vida adulta 

e na velhice, o homem tem a possibilidade de desenvolver-se. Nesse pro-

cesso, que se confunde com a própria vida, as aprendizagens geram novos 

comportamentos. Dessa forma, pode-se concluir que aprender é, entre ou-

tras coisas, mudar de comportamento. 
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Figura 3.1: Gerações distintas, possibilidades semelhantes
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/505697

Nesse processo de mudança ou aprendizagem contínua, os estímulos do 

ambiente são essenciais. Na infância, o lúdico ajuda a criança a experimen-

tar os papéis sociais das pessoas com as quais convive. E essa criança, como 

esclarece Cória-Sabini (1998, p. 94), vai assim se preparando para o mundo 

do adulto, representando papéis como o de mãe, filho ou herói.

Na adolescência há um aumento dos compromissos sociais e o jovem vai 

cada vez mais se inserindo no mundo do adulto. Uma das grandes carac-

terísticas dessa fase é a necessidade de ser aceito e aceitar sua aparência, 

suas habilidades intelectuais, físicas e sociais. Quando o jovem constrói uma 

identidade positiva, enfrenta os dilemas dessa fase da vida com mais tran-

quilidade. As experiências lúdicas que trabalham a estima, a convivência e 

aceitação dos limites e diferenças são muito significativas nesse período.

O mundo do adulto é marcado pela busca da realização pessoal e profis-

sional; e isto, por vezes, gera muito estresse e ansiedade. O lazer, o jogo, 

a diversão, enfim, o lúdico tornam-se assim uma necessidade para renovar 

energias e poder cumprir com os compromissos e tarefas assumidas.

O desafio da velhice é a adaptação às grandes mudanças como a aposen-

tadoria e a perda do vigor físico e da destreza intelectual. À medida que a 

idade avança é necessário criar estratégias para assegurar uma velhice sadia 

e ter prazer em estar vivo. A ludicidade deve estar presente como possibili-

dade de assegurar o bem-estar físico, mental e social do idoso.
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Em que fase da vida você julga que a ludicidade apresenta papel mais impor-

tante? Poste sua resposta no ambiente virtual de ensino-aprendizagem em 

forma de um convite a uma tarde de jogos e ludicidade.

3.2 Objetivos pedagógicos da ludicidade
Como vimos, o universo lúdico está presente em todas as fases da vida hu-

mana e facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 

facilitando os processos de socialização e comunicação. A dimensão peda-

gógica da ludicidade é a sua relação com a aprendizagem, em que o lúdico 

é uma ferramenta de apoio no alcance dos objetivos gerais de qualquer 

processo de aprender.

Lopes (2002) propôs alguns objetivos pedagógicos das atividades lúdicas. 

Entre eles, destacam-se:

•	 trabalhar a ansiedade;

•	 rever os limites;

•	 reduzir a descrença na autocapacidade de realização;

•	 diminuir a dependência – desenvolvimento da autonomia;

•	 aprimorar a coordenação motora;

•	 desenvolver a organização espacial;

•	 aumentar a atenção e a concentração;

•	 desenvolver antecipação e estratégia;

•	 ampliar o raciocínio lógico ;

•	 desenvolver a criatividade;

•	 trabalhar o jogo.

Analisaremos agora individualmente cada um desses objetivos.
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3.2.1 Trabalhar a ansiedade
A ansiedade é um mal que afeta muitas pessoas. Influencia diretamente 

nas relações interpessoais, na autoestima e na aprendizagem do indivíduo. 

Além disso, uma pessoa ansiosa tende a demonstrar pouco controle emo-

cional, quase nenhuma ou muito pouca tolerância a frustrações e pouca 

concentração em atividades.

Figura 3.2: Atividade que trabalha a concentração
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1121962

Nesses casos, atividades lúdicas que melhorem a concentração ou atividades 

em grupo (Figura 3.2) que desenvolvam a capacidade de lidar com pessoas 

diferentes e até mesmo com frustrações são altamente indicadas.

3.2.2 Rever os limites
Hoje, é muito comum encontrarmos tanto adultos quanto crianças sem li-

mites, que não conseguem respeitar nenhum tipo de regras. Todos nós, no 

entanto, precisamos de regras e limites, para que consigamos estruturar a 

confiança em nós mesmos e nos outros. 

Para Château, (1987, p. 66) “[...] o ser humano ama a regra: na regra ele 

encontra o instrumento mais seguro de sua afirmação; pela regra, ele ma-

nifesta a permanência de seu ser, da sua vontade, de sua autonomia”. Boas 

atividades para este objetivo são os jogos de regras como dama, xadrez, etc.
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3.2.3 Reduzir a descrença na  
capacidade de realização

O ser humano é um ser criativo por natureza, porém, no dia a dia, temos 

poucas possibilidades de desenvolver essa capacidade.

Numa atividade como a confecção de um jogo, por exemplo, é possível 

criarmos, errarmos, acertarmos e planejarmos, o que desenvolverá uma 

sensação de confiança em nós mesmos e gerará, por sua vez, um aumento 

em nossa autoestima.

3.2.4 Diminuir a dependência –  
desenvolvimento da autonomia

Desenvolver a autonomia é um processo extremamente importante. Ela está 

atrelada à maturidade emocional, ao equilíbrio, psíquico e mental.

O ser humano precisa arriscar-se, fazer suas escolhas e se responsabilizar por 

elas, independentemente das consequências advindas. Algumas atividades 

lúdicas contribuem grandemente para a construção dessa autonomia, exi-

gindo tomada de decisões e enfrentamento dos riscos.

3.2.5 Aprimorar a coordenação motora

Figura 3.3: Aprimoramento da coordenação motora
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/413022
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A coordenação motora é a capacidade de executar movimentos integrando 

pensamento e corpo. Algumas atividades lúdicas integram exercícios espe-

cíficos de desenvolvimento coordenativo. Através da melhoria da coordena-

ção motora desenvolvemos resistência, força, velocidade e flexibilidade que 

nos ajudam nas tarefas diárias.

3.2.6 Desenvolver a organização espacial

Figura 3.4: Organização espacial
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/785502

É muito importante ter uma boa organização espacial. As pessoas que não 

a possuem são bastante desastradas, esbarram em tudo, e não conseguem 

calcular o espaço disponível para seu uso. Algumas atividades lúdicas, como 

jogos de encaixe, nos ajudam na organização espacial.

3.2.7 Aumentar a atenção e a concentração
Muitas pessoas sofrem de falta de atenção e concentração. Em muitos casos, 

isso interfere até na aprendizagem do indivíduo. Atividades simples como 

quebra-cabeças, jogo da memória e pintura são ótimos “remédios” para 

quem sofre desse mal.
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3.2.8 Desenvolver antecipação e estratégia

Figura 3.5: Desenvolver estratégias nos aproxima de nossas metas
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1019392

Segundo Lopes (2002), “[...] prever, calcular e montar uma estratégia, são as-

pectos de raciocínio fundamentais para a ampliação da visão de mundo do in-

divíduo [...]”. Muitos jogos e brincadeiras desenvolvem esta habilidade, exigin-

do do participante estratégia de ação e previsão das jogadas como no xadrez.

3.2.9 Ampliar o raciocínio lógico

Figura 3.6: Ampliando o raciocínio lógico
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/475768
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O ser humano tem tendência à preguiça mental. Essa preguiça mental nos 

prejudica na construção de nosso raciocínio lógico. Jogos de estratégia são 

boas ajudas neste campo.

3.2.10 Desenvolver a criatividade
Criatividade é uma resposta inovadora para velhos problemas. Dessa forma,  

criar é uma ferramenta adequada para encontrarmos maneiras de fazer mais 

e melhor, de reduzir custos, de diferenciar, de desenvolver coisas novas. Para 

isso, atividades que permitam a expressão artística são extremamente impor-

tantes, como pintura, dança e teatro, por exemplo.

Figura 3.7: Desenvolvendo a criatividade
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/616026

3.2.11 Trabalhar o jogo
De modo geral os jogos provocam emoções com muita intensidade. Alguns, 

quando ganham, sentem que são melhores que os outros, às vezes até hu-

milhando seus oponentes. Porém, quando o quadro se inverte, sentem-se 

frustrados e, em alguns casos, se tornam até mesmo agressivos com seus 

parceiros ou adversários.

Trabalhar o jogo nesse contexto se torna fundamental para que os jogadores 

aprendam a lidar com as suas emoções, pois como Vera de Oliveira disse em 

seu livro sobre jogos, estes não são apenas importantes na resolução de proble-

mas, mas também no desenvolvimento social do indivíduo (OLIVEIRA, 2004).
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Resumo
Situações lúdicas focadas na aprendizagem se tornam educativas e melho-

ram a qualidade do processo de ensino/aprendizagem e do desenvolvimento 

humano. Os estímulos do ambiente são a base desse desenvolvimento. A 

criança experimenta diferentes papéis sociais e o jovem consolida um destes 

papéis. As experiências lúdicas tornam essa consolidação mais tranquila. No 

adulto, as pressões sociais geram muito estresse e ansiedade, que podem 

ser trabalhados e sanados pelo lazer. À medida que a idade avança, a ludi-

cidade se mostra uma importante estratégia para garantir uma velhice sadia 

e ter prazer em estar vivo. O lúdico se mostra uma importante ferramenta 

de apoio para o aprendizado, que se propõe a: trabalhar a ansiedade; rever 

limites; reduzir a descrença na autocapacidade; desenvolver a autonomia; 

aprimorar a coordenação motora; desenvolver a organização espacial; au-

mentar a atenção e a concentração; desenvolver antecipação e estratégia; 

ampliar o raciocínio lógico e a criatividade.

Atividades de aprendizagem
1. Elabore um questionário e entreviste um professor que utiliza as ativida-

des lúdicas como instrumento pedagógico. Procure saber os resultados 

de seu trabalho e o envolvimento dos alunos nessas atividades. Produza 

um texto apresentando suas conclusões. Poste seu texto no ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem

2. Participe do Fórum “As Atividades Lúdicas Como Instrumento Pedagógico”.

3. O tema do texto “Escolas e estudantes desenvolvem games educativos”, 

de Fabiana Rewald, disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/in-
formatica/ult124u677394.shtml , é o uso da informática como ferramenta 

pedagógica lúdica. Produza um texto com base no tema do artigo.

4. Selecione quatro desses objetivos pedagógicos, os que julgar mais re-

levantes, coloque-os em ordem de importância e redija um texto justi-

ficando sua opinião.
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e-Tec Brasil

Aula 4 – As atividades lúdicas nos  
diversos contextos

Objetivos

Refletir sobre o lúdico nas instituições de ensino e de saúde.

Analisar o papel do lúdico no turismo e hotelaria.

Como a proposta deste material é auxiliá-lo na sua formação profissional, 

esta aula intenta analisar as atividades lúdicas em quatro diferentes áreas, 

separadas em dois contextos. Primeiramente veremos o lúdico pelo prisma 

das instituições de ensino e de saúde. A seguir, observaremos as aplicações 

dessas atividades no turismo e na hotelaria.

4.1 Nas instituições de saúde e de ensino
Saúde e educação devem ser as prioridades para o desenvolvimento de qual-

quer sociedade. Na educação, como vimos na Aula 3, a ludicidade influi 

diretamente no desempenho de aprendizagem. Na saúde, a ludicidade se 

desdobra de outras formas, mas também segue propostas pedagógicas, 

como veremos a seguir.

Em 1988, na Holanda, foi preparada uma importante carta sobre crianças hospi-

talizadas, tendo a participação de várias associações europeias de interesse. Essa 

carta resume e reafirma os Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados.

Acesse o site de oncologia 
pediátrica no link http://www.
oncologiapediatrica.org/index.
php?/site/ver_artigo/172 
para ler a carta dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
Hospitalizados.

Leia a Carta da Criança 
Hospitalizada e identifique 
os trechos que se referem 
à ludicidade. Selecione os 
pontos que você considera 
fundamentais, expresse-os em 
uma apresentação em Power 
Point, ilustrando-a.
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Figura 4.1: Toda criança tem direitos, inclusive se estiver hospitalizada
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1093950

Apesar dos esforços internacionais, no Brasil, os Direitos da Criança e do Ado-

lescente Hospitalizados foram reconhecidos legalmente apenas em 1995. 

Mas isso não interfere na validade que a carta tem atualmente. Ela cita que 

as crianças hospitalizadas devem se beneficiar de jogos, recreios e atividades 

educativas, adaptados à idade e com toda segurança. Ela ainda reafirma o 

atendimento de qualidade e a permanência dos pais durante a internação.

Para que os direitos descritos nessa carta sejam atendidos, algumas medidas 

foram adotadas nos hospitais brasileiros, como a implementação da pedago-

gia hospitalar e a autorização do acompanhamento dos filhos hospitalizados 

pelos pais. Essa pedagogia hospitalar acontece em três modalidades: a da 

classe hospitalar, a da brinquedoteca e a da recreação hospitalar. Tais moda-

lidades serão abordadas a seguir.

4.1.1 Classe hospitalar
A classe hospitalar é um espaço pedagógico que visa principalmente à in-

clusão de crianças e adolescentes hospitalizados, oferecendo um acompa-

nhamento escolar que busque recuperar a socialização da criança por um 

processo e garanta o vínculo com a escola, favorecendo assim o seu ingresso 

ou retorno ao seu grupo escolar correspondente.
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Atuar na classe hospitalar requer muita paciência, pois é um espaço criado 

recentemente. Para esta classe, não existe receita pronta, pois ela apresenta 

o desafio de planejar percursos individualizados, uma vez que cada criança 

ou adolescente terá suas restrições por causa das suas condições.

Figura 4.2: Se o aluno não pode ir à escola, a escola vai até o aluno
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/412026

Assim, a continuidade da aprendizagem desses jovens vai depender dos pro-

fissionais envolvidos. O grupo de trabalho deve se esforçar para manter o 

vínculo do aluno com sua escola de origem e criar um espaço prazeroso que 

proporcione vivências de aprendizagem.

4.1.2 Brinquedoteca
Inúmeros autores discutem o que é e quais os objetivos da brinquedoteca. 

Embora esta seja marcada pela cultura e necessidades específicas de cada 

região, ela pode ser considerada, em qualquer lugar, um espaço destinado a 

favorecer o desenvolvimento dessas atividades lúdicas.

Então, para que serve a brinquedoteca? Segundo Cunha (2007, p. 12), ela 

serve, acima de tudo, para fazer as crianças felizes e, caso estejam hos-

pitalizadas, tornar sua estadia no hospital menos traumatizante. A autora 

caracteriza cinco principais objetivos para as brinquedotecas hospitalares: 

preparar a criança para as situações novas que irá enfrentar; perseverar sua 

saúde emocional; dar continuidade ao seu desenvolvimento; tornar o am-

biente agradável; e preparar a criança para voltar ao lar.

Para saber mais sobre as classes 
hospitalares, acesse o texto do 
site do Centro de Estudos sobre 
Recreação, Escolarização e Lazer 
em Enfermarias Pediátricas 
(CERELEPE) da UFBA, disponível 
em: http://www.cerelepe.faced.
ufba.br/arquivos/fotos/84/
classehospitalarceccimpatio.pdf

O site da Associação Brasileira de 
Brinquedotecas é um excelente 
espaço para quem quer saber 
mais sobre o assunto ou 
encontrar as brinquedotecas de 
sua região. Acesse: http://www.
brinquedoteca.org.br
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Figura 4.3: O papel do brinquedista é diferente do papel de um bibliotecário
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/298503

Em sua profissão, você pode se deparar com uma brinquedoteca, hospitalar 

ou não, e é muito importante que você compreenda o papel deste espaço e 

seu posicionamento em relação a ele. Você poderá atuar como coordenador, 

secretário, brinquedista, ludotecário, animador ou até mesmo como volun-

tário, mas nunca deve esquecer que para atuar neste espaço sensibilidade e 

determinação são fundamentais.

4.1.3 Recreação hospitalar
Recreação hospitalar é qualquer atividade lúdica dirigida por profissional da 

área de lazer que se desenvolva no ambiente hospitalar. Um bom exemplo 

é o grupo brasileiro Doutores da Alegria, que há anos promove esse tipo de 

atividade nos hospitais brasileiros.

Essas três modalidades citadas não se encontram isoladas, podendo apresen-

tar pontos interessantes de interseção, que visem o conforto e o bem-estar 

do paciente.

Por fim, podemos ver como são inúmeros os benefícios da ludicidade no 

ambiente hospitalar. Entre eles destacam-se: a humanização da relação mé-

dico e paciente, o apoio emocional ao doente e sua família, a diminuição 

do estresse gerado pela hospitalização e o bem-estar para o paciente que se 

sente mais acolhido e cuidado.

Os espaços de saúde devem ser repensados numa proposta ética, técnica e 

humanista que contemplem o lúdico como fator de qualidade de vida.

Para compreender o papel de 
cada membro atuante de uma 
brinquedoteca e ver dicas para 

enriquecer o espaço, leia o capítulo 
“Uma equipe para a Brinquedoteca” 

do livro “Brinquedoteca:Um 
mergulho no brincar”, de Nylse 

Helena Silva Cunha.

Para saber mais sobre o 
grupo brasileiro Doutores da 
Alegria, acesse: http://www.

doutoresdaalegria.org.br/ 
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4.2 No turismo e na hotelaria
O turismo é um elemento importante na sociedade atual. O homem sempre 

foi impulsionado por suas necessidades, as trajetórias dos povos costumam 

ser delineadas pela busca de alimento e proteção, mas tais necessidades 

levam à busca de um local para morar. O que leva o homem a buscar 

conhecimento é sua curiosidade que, desde a antiguidade, o estimula a 

conhecer novos povos e novas terras. Parece nascer daí, dessa curiosidade, 

o que hoje chamamos de turismo.

Figura 4.4: Turismo em lugares distantes
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1099187

A palavra francesa tour, raiz do atual conceito de turismo, provém do subs-

tantivo latino tornus (volta) ou do verbo tornare (voltar). Turismo envolve, 

portanto, viagens ou passeios com perspectiva de retorno, apenas para lazer 

e descanso e não como trabalho ou mudança.

Essas viagens hoje podem ser organizadas por profissionais que se preocupam 

com todos os detalhes como: roteiro, hospedagem, segurança e diversão. 

Nesse contexto, o lúdico está novamente presente por meio de atividades 

dirigidas ou não, que tragam descontração e diminuam a ansiedade comum 

no percurso de uma viagem. Naturalmente, a existência de tais atividades deve 

estar adequada à faixa etária e às condições de transporte adotadas.

Se a viagem é longa, surge então a necessidade de hospedagem ou serviço 

de hotelaria (Figura 4.5), que atualmente envolve acomodações, alimenta-

ção e serviços. Entre os serviços mais destacados nos grandes hotéis estão: 

salão de beleza, academia de ginástica e atividades de lazer oferecidas nos 

salões de jogos ou dirigidas por recreadores.
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Figura 4.5: Hospedagem em hotel
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1272891

Sendo assim, o lúdico passa a ser um diferencial nos serviços de turismo e hotela-

ria, exigindo planejamento e acompanhamento de profissionais especializados.

Resumo
Na educação, a ludicidade influi diretamente no desempenho de aprendi-

zagem. Na saúde, a ludicidade se desdobra de outras formas, mas também 

segue propostas pedagógicas. Por isso foram criados os Direitos da Crian-

ça e do Adolescente Hospitalizados, para que as atividades escolares sejam 

desenvolvidas dentro do hospital. A pedagogia hospitalar acontece em três 

modalidades: a da classe hospitalar, que prevê a continuidade da aprendiza-

gem dos jovens; a da brinquedoteca, que visa ao lúdico e, quando hospitalar, 

atenuar os possíveis traumas de uma internação; e a da recreação hospitalar, 

que consiste em atividades guiadas pro um profissional da área. Essas três mo-

dalidades apresentam pontos interessantes de interseção, visando ao conforto 

e ao bem-estar do paciente. No turismo e na hotelaria, o lúdico passa a ser um 

diferencial nos serviços prestados, exigindo a presença de um profissional da 

área de lazer que planeje e acompanhe essas atividades recreativas.

Atividades de aprendizagem
1. Após a leitura da entrevista com o médico Patch Adams, disponível em 

http://veja.abril.com.br/250204/entrevista.html, assista ao filme “O amor 

é contagioso” (baseado na vida desse médico) e produza um texto-sínte-

se, destacando a importância do lúdico nas instituições de saúde.
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2. Identifique os principais objetivos das três modalidades pedagógicas vistas 

na seção 4.1.

3. Assista ao videocast “População idosa cresce e cria demanda por asilos 

cinco estrelas”, disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/vide-
ocasts/ult10038u721448.shtml, e elabore uma propaganda, um classifica-

do ou texto de divulgação para uma possível rede hoteleira com foco nas 

atividades lúdicas oferecidas a esses hospedes.

4. Faça uma pesquisa e diferencie o papel do ludotecário do papel do brinque-

dista e reflita sobre qual dos dois tem mais a ver com sua futura profissão. 

Elabore um texto pequeno sobre as diferenças encontradas e sua reflexão.

5. Participe do fórum “Diferentes Contextos” e comente em que outros 

contextos você acredita que a ludicidade também se encaixa.
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e-Tec Brasil

Objetivos

Conhecer e apreender o conceito, a importância e as características 

do lazer.

Conhecer e apreender o conceito, a importância e as características 

da recreação.

Conhecer e apreender o conceito, a importância e as características 

do tempo livre.

Para complementar o estudo proposto por este caderno, vamos destacar três 

conceitos cujas teorias são fundamentais para a construção das ideias sobre 

a ludicidade e suas abrangências: o lazer, a recreação e o tempo livre.

5.1 Lazer: conceito, importância  
e caracterização

Hoje em dia, o mercado de trabalho exige muito de nós. Com isso, o nosso 

tempo fica bastante reduzido, e as atividades necessárias, como as ativida-

des de lazer, acabam ficando cada vez mais raras.

É nas atividades de lazer, que o indivíduo tem a oportunidade de refazer 

suas forças, recomeçar seu trabalho e produzir.

Temos dois tipos de lazer: o recreativo e o esportivo. O primeiro é aquele 

que ocorre sem a presença de regras. Por exemplo, pessoas numa piscina no 

clube. Já o segundo é aquele onde as regras são determinadas e têm de ser 

seguidas, como em um jogo de futebol (Figura 5.1).

Aula 5 - Teorias do lazer, da recreação 
e do tempo livre
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Figura 5.1: Futebol, exemplo de lazer esportivo
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1115083

Pessoas que não têm momentos de lazer e de descanso não produzem tão 

bem quanto as que se dão esse tempo. Hoje em dia, em algumas empresas, 

é até comum que haja um profissional responsável por essas atividades. A 

ginástica laboral é um bom exemplo dessa prática, pois no local de trabalho 

cria-se espaço e horário para alongamentos e exercícios adequados para 

descanso e prevenção de doenças por esforços repetitivos.

Autores como Cavallari e Zacharias (1994) definem lazer como um estado de 

espírito de pessoa em seu tempo livre e quando em busca do lúdico.

Já o sociólogo francês Joffre Dumazedier (apud MARCELLINO, 1995), defen-

de conceito de lazer como o conjunto de ocupações às quais o indivíduo se 

entrega por livre vontade. Para o autor, tais ocupações podem tanto ser de 

repouso apenas quanto para se entreter, ou mesmo para desenvolver uma 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora. Cabe ainda 

ressaltar que isso tudo ocorre apenas quando esse indivíduo se livra das obri-

gações profissionais, familiares e sociais que lhe cabe. 

Requixa (1979), por sua vez, enxerga a educação de hoje como um grande 

veículo para o desenvolvimento, e o lazer como um instrumento excelente 

para impulsionar o indivíduo se desenvolver, ampliando os seus interesses e 

a sua esfera de responsabilidades.

Mesmo com opiniões variadas de diversos autores, podemos ver que o lazer 

não é um mero entretenimento, como pensa a maioria das pessoas. O lazer 

vai além, apresentando também um papel sociocultural importante.

O site Cooperativa do Fitness 
apresenta inúmeros links para 

artigos sobre ginástica laboral, 
consulte-os em http://www.cdof.

com.br/gl5.htm
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5.2 Recreação: conceito, importância  
e caracterização

Cavallari e Zacharias (1994) também constroem uma definição sobre a re-

creação. Para eles, a recreação seria o momento ou a circunstância de lazer 

que o indivíduo escolhe espontaneamente e através da qual satisfaz suas 

vontades e anseios.

Os mesmos autores apresentam cinco características básicas da recreação: o 

único objetivo com recreação é recrear-se; a recreação é espontânea e livre; 

cada pessoa escolhe o que fazer, de acordo com seus interesses; a recreação 

induz a estados psicológicos positivos, pois sempre está associada ao prazer; 

a recreação deve propiciar o exercício da criatividade; e, se a recreação for 

coletiva, ela deve ser escolhida de acordo com os interesses comuns dos par-

ticipantes; aproximando as pessoas com as mesmas características.

Figura 5.2: Recreação infantil
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/445290

O profissional de recreação não recreia ninguém; apenas cria situações pro-

pícias para que a própria pessoa se recreie.

Cabe ainda lembrar que a recreação não deve estar ligada a situações de 

estresse; caso contrário, ela perde seu caráter lúdico e todos os benefícios 

que ele traria. Além disso, é muito importante conhecer o grupo em que irá 

atuar, pois assim pode-se direcionar melhor a atividade para que ela seja in-

teressante e prazerosa, se não para todos, ao menos para a grande maioria.
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5.3 Tempo livre: conceito, importância  
e caracterização

As transformações das cidades condicionaram e determinaram novos hábi-

tos de vida. Com isso, o lazer foi sendo incorporado à sociedade e adquirin-

do maior importância com o passar do tempo, mesmo que ainda seja pouco 

estudado na academia.

Geralmente dedicamos nosso tempo livre ao lazer, justamente porque tem-

po livre é o tempo que não é dedicado ao trabalho ou outras atividades 

sociais mais definidas. Para muitos seria um tempo de descanso da vida 

sobrecarregada, mas para outros, esse tempo poderia ser usado para um 

desenvolvimento interior surpreendente.

Figura 5.3: O que você faz no seu tempo livre?
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/880242

Domenico De Masi (2000), em seu livro “O ócio criativo”, questiona a falta 

de preparo das pessoas para lidar com seu tempo livre. Ele acredita que nes-

ta era ‘pós-industrial’ nós teremos cada vez menos trabalho, apresentando 

mais horas disponíveis. No entanto, a sociedade nos prepara, assim como 

nossos pais nos criam, justamente para o trabalho, mas não para o tempo 

livre. De Masi afirma que o homem precisa se adaptar a esta tendência e 

aprender a desfrutar do seu tempo livre.

Para finalizar, fica a ideia de que tempo livre não deveria ser usado apenas para 

que a pessoa recupere suas forças, mas sim para que que possa fazer dele um 

momento criativo e prazeroso, desenvolvendo assim um potencial inato.

É preciso ter tempo livre e saber utilizá-lo.
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Resumo
Três conceitos são fundamentais para a construção das ideias sobre a ludici-

dade e suas abrangências: o lazer, a recreação e o tempo livre. O lazer pode 

ser recreativo, ocorrendo sem a presença de regras, ou esportivo, quando as 

regras são determinadas e têm de ser seguidas. Independentemente do tipo, 

pessoas que não têm momentos de lazer e de descanso não produzem tão 

bem quanto as que se dão esse tempo. A recreação é o momento de lazer que 

o indivíduo escolhe espontaneamente, e através da qual satisfaz suas vontades 

e anseios. Ela é livre e induz a estados psicológicos positivos. O papel do pro-

fissional de lazer não é recreiar ninguém, é criar situações propícias para que 

a própria pessoa se recreie. O tempo livre é o tempo que não é dedicado ao 

trabalho ou outras atividades sociais mais definidas. A tendência é aumentar 

ainda mais esse tempo, mas a sociedade não nos cria para saber aproveitá-

-lo em nosso benefício. O tempo livre deveria ser usado como um momento 

criativo e prazeroso, desenvolvendo assim nosso potencial inato de criação.

Atividades de aprendizagem
1. Após a leitura desta Aula, elabore um texto explicando como o lazer, a 

recreação e o tempo livre podem se associar.

2. Faça uma entrevista com 10 pessoas diferentes e identifique as seguintes 

questões: A) Como elas usam o tempo livre? B) Quais as atividades de lazer 

preferidas nos momentos de recreação? Construa um gráfico com os resulta-

dos obtidos. Poste seu trabalho no ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

3. Leia o texto da entrevista com Domenico De Masi, disponível em http://
www.mariopersona.com.br/domenico.html , e comente a tese defendida 

por ele: “A plenitude da atividade humana é alcançada somente quando 

nela coincidem, se acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o es-

tudo e o jogo; isto é, quando nós trabalhamos, aprendemos e nos diver-

timos, tudo ao mesmo tempo [...] É o que eu chamo de ócio criativo, uma 

situação que, segundo eu [penso], se tornará cada vez mais difundida no 

futuro.” Poste seu trabalho no ambiente virtual de ensino-aprendizagem
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e-Tec Brasil

Aula 6 – O planejamento e a gestão 
de projetos turísticos

Objetivos

Identificar o perfil do profissional do lazer.

Elaborar projetos com foco na ludicidade.

Compreender a execução de projetos com foco na ludicidade.

Agora que já vimos os diversos papéis da ludicidade, os conceitos que a cercam 

e seus diferentes contextos, podemos construir um bom perfil profissional. Esta 

aula se dedica a isto: caracterizar o profissional do lazer e explorar suas ativi-

dades através da elaboração e execução de projetos, com foco na ludicidade.

6.1 Perfil do profissional do lazer
“Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas 

há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol.”

Pablo Picasso

Observando a frase de Picasso, podemos extrair a essência de nossas atitu-

des. É a nossa posição diante das questões com que nos confrontamos que 

importa e que pode fazer toda diferença. Justamente por isso precisamos 

construir um perfil, um jeito de ser e estar no mundo, que nos torne mais 

engajados, receptivos e intrépidos.

Figura 6.1: Aquarela, manchas que formam imagens
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1272841

intrépidos
Intrépido é o indivíduo audaz, 
que não tem medo.
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Visando a uma boa atuação profissional, precisamos sempre lembrar que, 

embora cada indivíduo apresente uma personalidade única, essa persona-

lidade tanto influência quanto é influenciada, o tempo todo, pelo compor-

tamento das pessoas com quem mantém contato. Justamente por isso as 

pessoas acabam se aproximando e se ajustando a grupos definidos para 

poderem ser compreendidas e aceitas.

Sendo assim, para lidar com o conteúdo e a natureza do trabalho na área de 

lazer, é necessário um perfil diferenciado, que congregue as pessoas para a 

execução das atividades de forma eficiente e eficaz. Entre as muitas carac-

terísticas úteis ao bom perfil, destacamos as três que julgamos mais impor-

tantes: a construção de bons relacionamentos interpessoais, a liderança e a 

criatividade. A seguir daremos um pouco mais de atenção a cada uma delas.

6.1.1 A construção de bons relacionamentos  
interpessoais

O relacionamento interpessoal é a habilidade de nos relacionarmos com os 

outros. Ela envolve aspectos internos como os sentimentos, as respostas emo-

cionais, os processos do pensamento, a autorreflexão, as crenças e os valores. 

O relacionamento interpessoal ainda envolve a capacidade do ser humano de 

experimentar e discernir critérios, de sonhar e também de realizar potenciais.

Para construir um bom relacionamento interpessoal é necessário um elevado 

nível de autoconhecimento.

Figura 6.2: Bons relacionamentos partem de nossas atitudes
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/484010

Ludicidade como Instrumento Pedagógicoe-Tec Brasil 60



Um dos fatores impulsionadores do sucesso do profissional do lazer é a for-

ma com a qual ele se relaciona com as pessoas. Na medida em que a relação 

interpessoal é focada, a verdadeira maturidade e habilidade comportamen-

tal são desnudadas em cada um, melhorando a flexibilidade, a inteligência 

emocional, a criatividade, etc.

Para o profissional do lazer, não basta possuir domínio técnico, é preciso 

também ter sensibilidade, percepção, respeito às diferenças individuais, re-

flexão sobre as diversas formas de agir, deixando o clima do grupo harmôni-

co, positivo, sadio e respeitoso.

Figura 6.3: Resultado de bons relacionamentos: equipe mais unida e segura
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1285842

Quando trabalhamos mal-humorados, perdemos o foco da cooperação e in-

tegração, e gastamos um precioso tempo na busca da solução de conflitos e 

problemas; portanto, precisamos entender que relacionamento interpessoal 

é um dos quesitos de êxito e sucesso.

6.1.2 A liderança
“Homem que ‘toma as suas responsabilidades’ é aquele que friamente 

tudo pesou, examinou, que viu os riscos, que, tendo feito o confronto 

destes com o resultado, julgou que este valia e superava o risco, e, nes-

se caso, decidiu marchar [...] Há que possuir uma natureza amante das 

responsabilidades. As decisões devem tomar-se antes que nos sejam 

impostas; as responsabilidades assumem-se de frente.”

Foch

Saiba mais sobre este assunto 
com o caderno da disciplina de 
Relações Interpessoais.

e-Tec BrasilAula 6 – O planejamento e a gestão de projetos turísticos 61



A liderança pode ser encarada como um processo social, caracterizado pela 

interação entre líder e liderados e pelas relações de influências entre as pes-

soas em determinados momentos.

Para ser um líder é necessário ter muita paciência, a dose certa de humilda-

de, respeito sempre e compromisso de verdade, pois sua liderança deve ser 

caracterizada por uma gestão proficiente de um grupo para que os objetivos 

propostos sejam alcançados.

Figura 6.4: Liderança
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/991932

O mundo está em constantes mudanças e o líder deve ser uma pessoa “an-

tenada” no mundo. Por isso as instituições têm valorizado cada vez mais as 

pessoas que apresentam habilidades para ser um líder. Por isso, lembre-se, 

ter iniciativa é fundamental; sua falta é um dos maiores obstáculos para seu 

desenvolvimento laboral. Aquele profissional que faz apenas o que lhe man-

dam, que se aproveita do trabalho dos outros ou que adota a lei do mínimo 

esforço, tem poucas chances de avançar na carreira. 

Para que o profissional de lazer seja distinto, ele precisa:

•	 fazer o que precisa ser feito, mesmo que não tenha sido solicitado;

•	 solucionar problemas ao invés de criá-los, ignorá-los ou transferi-los para 

outra pessoa;

•	 primar acima de tudo pela qualidade do seu trabalho.

líder
Líder é uma pessoa que exerce 

influência sobre a opinião ou 
comportamento dos outros.
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6.1.3 A criatividade
“Um aspecto essencial da criatividade é não ter medo de fracassar.” 

Edwin Land

Observando a frase acima, podemos nos perguntar por que o medo afeta 

a criatividade. A resposta mais próxima da realidade, no entanto não muito 

explicativa, seria dizer que a pessoa criativa se expõe mais do que a não cria-

tiva; por isso, o medo pode bloquear a criatividade.

A criatividade de uma pessoa é a capacidade que ela tem de fazer associações.

Veja bem, a criatividade é desenvolvida ao longo de nossas vidas de forma 

natural. Desde o início de nossas vidas obtemos informações e aprendemos 

a trabalhar com elas. O ser humano é criativo por si só. Através das asso-

ciações que fazemos é que somos capazes de imaginar ou responder a algo 

que nunca nos tenha sido exposto.

Quando somos crianças, as informações são novas e estamos sempre aten-

tos a tudo; assim, nossa capacidade criativa é muito elevada. Com o passar 

do tempo ocorrem duas coisas. A primeira é a falta de atenção: quando 

julgamos que já sabemos sobre algo não lhe damos mais atenção e deixa-

mos por vezes de perceber coisas novas. A segunda é o medo: nem sempre 

nossas associações estão corretas e erros não são bem quistos pela nossa 

sociedade; daí surge o medo de errar.

Figura 6.5: Processo criativo envolve saber associar
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/188382
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George Land e Beth Jarman concluem no livro Breakpoint and beyond: mas-
tering the future today (1992) que na verdade o declínio da criatividade não 

se deve à idade, mas aos bloqueios mentais criados ao longo de nossa vida.

Assim, para aguçar nossa criatividade, o primeiro passo é perder o medo, a 

vergonha e a preguiça. Devemos nos libertar dos bloqueios que criamos para 

que nossa criatividade flua e floresça.

Nós podemos absorver toda informação que nos toca e somos capazes de 

transformá-la, criando o novo. Então, não tenha medo de aprender coisas 

novas, não importa se estiver fora dos padrões que conhecemos. Se você es-

timular sua criatividade, com certeza será capaz de produzir novos conceitos, 

tornando seu trabalho único.

As pessoas criativas conseguem perceber melhor as coisas e encontram com mais 

facilidade novas perspectivas e soluções. Lembre-se, como profissional do lazer, 

de estimular a criatividade, tanto sua quanto do público que estiver atendendo.

Teste seu nível de criatividade no site da revista “Guia do Estudante” em um 

quiz de 12 perguntas, disponível em http://guiadoestudante.abril.com.
br/profissoes/testes/qual-e-o-seu-nivel-de-criatividade-519911.shtml 

Assim, concluímos esta seção evidenciando que as pessoas criativas, com 

bom relacionamento interpessoal e com espírito de liderança pensam e 

elaboram ideias e soluções com mais facilidade. Essas pessoas adaptam as 

ideias abandonando abordagens antigas e adotando novas formas de pen-

sar; por isso, costumam apresentar pensamentos originais e incomuns. Elas 

são sempre prestativas, planejando as coisas com antecedência e verificando 

se o local é apropriado para a atividade programada, além de serem pontu-

ais, pacientes e compreensivas.

Com espírito de liderança, criatividade e uma boa relação interpessoal, o profis-

sional do lazer terá êxito em suas atividades e no cumprimento de suas funções.

6.2 Elaboração de projetos
“Projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto 

de atividades inter-relacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar 

objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um pe-

ríodo de tempo dados.” 

ONU, 1984

Veja outros tipos de bloqueio 
que podem atrapalhar seus 
processos criativos, no site 

http://criatividadeaplicada.
com/2007/02/07/bloqueios-

criatividade/ 

Leia o artigo de Jairo Siqueira 
intitulado “10 atitudes das 

pessoas muito criativas”, no link  
http://criatividadeaplicada.

com/2007/07/04/10-atitudes-
das-pessoas-muito-criativas/, 

e tente tomar para si essas 
posturas.
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Um projeto surge em resposta a um desafio lançado por você ou por outra 

pessoa. Pode ser para solucionar um problema ou executar uma tarefa, não 

importa, será necessário transformar a teoria em prática, ou seja, trazer as 

ideias para o plano da ação.

Um projeto pode ser concebido como um conjunto de ações diferentes, orga-

nizadas e planejadas para serem aplicadas dentro de um prazo estabelecido.

Todo projeto é dividido em etapas que deverão ser cumpridas. O planeja-

mento nos ajuda a visualizar o que se pretende fazer, permitindo a identifi-

cação de possíveis deficiências ou falhas. Por isso, um bom projeto envolve 

um bom planejamento e acompanhamento de sua execução.

Claro que existem vários modelos de projeto. Cada modelo se adequará me-

lhor à ocasião, mas ainda assim podemos definir algumas partes essenciais:

1. Título;

2. Contexto;

3. Justificativa;

4. Objetivos;

5. Plano de ação (procedimentos, recursos e cronograma);

6. Orçamento;

7. Avaliação e registro;

8. Referências bibliográficas.

Se seu projeto estiver concorrendo a algum edital, observe que este deve 

conter maiores especificações, como por exemplo, o número de caracteres 

para cada seção.

6.2.1 Título
Todo título é importante; por isso, ele deve dar uma ideia clara e concisa 

do(s) objetivo(s) do projeto. Ele é basicamente o nome do projeto.

Ex.: Projeto Portinari.
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6.2.2 Contexto
Esta parte do projeto tem a finalidade de explicar de forma sucinta a situação 

existente no meio em que as ações ocorrerão. É como um diagnóstico das 

condições básicas sob as quais o projeto deve ocorrer. As informações devem 

estar no texto indicando:

•	 local do projeto (escola, hospital, clube, etc.);

•	 os grupos envolvidos, geralmente definidos por idade, gênero e classe 

social (jovens, mulheres, classe alta, etc.);

•	 a metodologia utilizada (atividades lúdicas, recreativas);

•	 outras informações relevantes que possam situar o meio em que o proje-

to deve atuar, como as questões socioculturais.

O contexto se mostra como o pano de fundo do projeto, que seriam as infor-

mações básicas que sustentam sua necessidade e consolidam os resultados 

esperados dentro de um objetivo definido.

Alguns autores defendem que a fundamentação teórica seja abordada den-

tro do contexto, enquanto outros julgam serem características à parte. Aten-

te para isso, caso seja requisitado.

6.2.3 Justificativa
Os projetos costumam estar inseridos em programas de empresas ou ins-

tituições que arcam com seu desenvolvimento. Por isso precisam de uma 

justificativa, ou seja, de um texto em que explique os motivos para o projeto 

existir e por que deve ser levado a diante.

Deve ficar bem claro neste ponto que o projeto é uma resposta a um deter-

minado problema percebido e identificado pela comunidade ou pelo grupo. 

Por isso, atente para que sua justificativa contenha:

•	 a importância dessa questão para a comunidade;

•	 a existência de outros projetos semelhantes que corroborem suas justi-

ficativas;corroborem
Corroborar significa fortalecer, 

confirmar.
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•	 os benefícios sociais, econômicos e, atualmente, ambientais do projeto, 

para a empresa em questão e/ou para a comunidade;

•	 a proposta de resolução do problema ou situação especificado no contexto.

6.2.4 Objetivos
Aqui se deve estabelecer o que se pretende alcançar com o projeto de for-

ma direta. Geralmente apresentam-se divididos em objetivos gerais (mais 

amplos e sucintos) e objetivos específicos (mais restritos e muitas vezes 

direcionados ao plano de ação).

Figura 6.6: Aonde você quer chegar?
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1076818

Ex.: Objetivo - realizar atividades lúdicas com os frequentadores do clube nos 

fins de semana.

6.2.5 Plano de ação
O plano de ação é o planejamento de todas as ações necessárias para con-

cluir o projeto, descrevendo todas as atividades, os procedimentos que serão 

adotados, os recursos necessários e o cronograma (quando necessário).
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Figura 6.7: Tudo muito bem organizado
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1182878

É importante lembrar que um projeto pode ter inúmeras ações diferentes. 

Observe como exemplo o Quadro 6.1.

Quadro 6.1: Exemplo do plano de ação de um projeto ambiental de um hotel

Ações Objetivo(s) Procedimentos Recursos

Ação 1
Caminhada na 
trilha do hotel

Conhecer a flora da  
região.

Definir local e horário de saída;

Verificar as condições da trilha e do tempo;

Definir critérios para participação  da cami-
nhada (idade, condições físicas, etc.);

Definir profissional responsável pelo acom-
panhamento do grupo;

Convidar os hóspedes;
Providenciar kit de primeiros socorros.

Cartaz de divulgação;

Kit de primeiros socorros;

Água;

Máquina fotográfica para 
registro da caminhada.

Ação 2     [...]

6.2.6 Orçamento

O orçamento é na verdade um cronograma financeiro do projeto. 

Nele, as despesas devem ser descritas de forma agrupada, como por 

exemplo: material de consumo; custos administrativos; despesas de 

locomoção; serviços de terceiros; diárias, hospedagens, etc.

Embora agrupemos as despesas, alguns órgãos de fomento solicitam uma 

memória de cálculo, que é uma descrição detalhada de todos os custos.

Observe o Quadro 6.2, ele exemplifica um orçamento.
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Quadro 6.2: Exemplo do plano de ação de um projeto ambiental de um hotel
 Item Descrição do item Custo

1. Divulgação Cartazes e anúncio na rádio local R$ 600,00

2. Material de consumo
20 fitas adesivas.
4 jogos  de caneta hidrocor.

R$ 80,00

3. [...]

6.2.7 Avaliação e registro
Neste tópico descrevem-se todas as práticas de avaliação ou de registro que 

serão adotadas ao longo do projeto.

Ex.: Registro fotográfico, formulário de sugestão, depoimentos.

6.2.8 Referências bibliográficas
Por último, mas igualmente importante, as referências bibliográficas devem 

ser apresentadas ao final do trabalho, em ordem alfabética, respeitando as 

normas da ABNT.

As referências bibliográficas são importantes, pois permitem aos agentes de 

fomento perceber o nível teórico do autor do projeto, servindo de base para 

conceituar o problema e agir.

Para a elaboração de qualquer projeto, recomenda-se objetividade, clareza 

e coerência.

6.3 Executando projetos
O acompanhamento de projeto é feito ao longo de todas as suas ações. É 

necessário o seu controle para que todos os objetivos sejam alcançados. Ele 

é feito através da observação e de reuniões com o grupo responsável pelas 

ações. Nesta fase pretende-se:

•	 prevenir problemas;

•	 identificar problemas surgidos;

•	 iniciar estratégias de superação dos problemas antes que se agravem;

•	 acompanhar o andamento do projeto.

ABNT
ABNT é a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas.
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Resumo
Para trabalhar na área de lazer, é necessário um perfil diferenciado. Destaca-

mos as três características que julgamos mais importantes: a construção de 

bons relacionamentos interpessoais, através da sensibilidade, do respeito às 

diferenças individuais e da reflexão sobre as diversas formas de agir; a lideran-

ça, que visa solucionar problemas para manter a boa qualidade do trabalho; 

e a criatividade, que é a produção do novo, um olhar mais apurado sobre o 

mundo, que só pode ser desenvolvida se nos libertarmos de nossos medos.

Todo projeto surge em resposta a um desafio lançado a alguém e precisará 

trazer as ideias para o plano da ação.

As partes essenciais de um projeto são:

•	 título: basicamente o nome do projeto;

•	 contexto: situação existente no meio em que as ações ocorrerão;

•	 justificativa: que explique os motivos para o projeto existir;

•	 objetivos: o que se pretende alcançar com o projeto de forma direta;

•	 plano de ação: planejamento de todas as ações necessárias e recursos;

•	 orçamento: cronograma financeiro do projeto;

•	 avaliação e registro: descrição das avaliações e registros do projeto;

•	 referências bibliográficas: embasamento teórico do projeto.

Tendo definido as partes essenciais do projeto, basta executá-lo, de forma 

controlada e constantemente reflexiva.
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Atividades de aprendizagem
1. Das atitudes citadas no artigo de Jairo Siqueira (seção 6.1.3), qual a que 

você considera mais importante? Proponha três formas de estimular essa 

atitude em uma pessoa ou um possível grupo com o qual esteja traba-

lhando e poste no ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

2. Elabore um projeto com foco na ludicidade a ser aplicado em um Hotel 

Fazenda no período de férias. Nesse período os hóspedes esperados são 

adolescentes de uma escola que virão acompanhados de seus professo-

res. Os jovens são estudantes entre a última série do Ensino Fundamental 

e primeiro ano do Ensino Médio e têm idade entre 13 e 15 anos. Poste 

seu projeto no ambiente de ensino-aprendizagem.
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