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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 lin-

guagem 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: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

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 da professora-autora

Caro(a) estudante! 

É com muito entusiasmo que apresentamos mais um material didático de-

senvolvido exclusivamente para você que deseja ser um excelente técnico 

em turismo! 

O material é necessário para que você possa compreender melhor as ques-

tões que envolvem o lazer e o entretenimento, especialmente no setor de 

hotelaria.

Você deverá utilizá-lo muitas vezes, lendo e relendo em caso de dúvida, inte-

ragir com seus colegas, tutores e professor ao longo desta disciplina. 

O material integra a mídia impressa, o vídeo e a internet. Estas ferramentas 

juntas certamente irão ampliar seu aprendizado e fixar ainda mais os conte-

údos, fazendo com que você adquira novos conhecimentos. 

Aproveite a oportunidade de aprender mais!

Grande abraço,

Susy Rodrigues Simonetti
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Apresentação da disciplina

A questão do tempo livre e do lazer tornou-se uma busca constante por 

parte das pessoas que possuem uma carga excessiva de trabalho. Lazer se 

tornou uma palavra bastante conhecida de todos. Seu uso corrente serve 

para designar normalmente pacotes de turismo, passeios no parque, ativida-

des como assistir à televisão, festas, entre outros. Algumas vezes este lazer 

só é possível se as pessoas tiverem dinheiro para investir; outras vezes, ele é 

oferecido gratuitamente.

As atividades lúdicas estão presentes nas manifestações verbais, nas práti-

cas corporais, nas diferentes formas de expressão, nas mais diversas classes 

sociais e grupos étnicos. Atualmente, diferentes áreas do conhecimento e 

instituições consideram o lazer como área importante de estudos e geradora 

de benefícios para as pessoas, respectivamente. 

Nesse sentido, o conteúdo desta disciplina, caro(a) estudante, foi produzido 

para que você pudesse fazer um passeio através do estudo do lazer! Apre-

sentaremos os principais termos usados, veremos a origem da atividade e a 

importância que ela representa para todos os indivíduos. 

Além disso, a disciplina propiciará a você conhecer o perfil ideal de um re-

creador na hotelaria e, quem sabe, então, também propicie que você decida 

por esta profissão! Aproveite a leitura e realize as atividades, pois as duas 

combinadas permitirão que você amplie seu conhecimento quanto ao tema 

lazer e entretenimento.
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Disciplina: Lazer e Entretenimento (carga horária: 40h).

Ementa: Dinâmica sócio-cultural do moderno fenômeno do lazer. Defini-

ções de Lazer e Entretenimento. Funções do Lazer. Lazer, motivação e quali-

dade. Atividades de lazer, entretenimento e animação na hotelaria. Atuação 

dos profissionais no lazer e entretenimento.

AULA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM MATERIAIS
CARGA 

HORÁRIA 
(horas)

1. Considerações 
sobre o lazer.

Refletir sobre a importância do lazer 
na sociedade moderna.
Entender qual é a relação que há 
entre tempo, espaço e lazer.
Compreender as funções do lazer 
na modernidade com base nas suas 
origens.
Conhecer os conceitos e definições em 
turismo e lazer.

Consultas ao site do Ministério do 
Esporte, do Governo Federal: http://www.
esporte.gov.br;
Viagens virtuais ao Museu do Louvre, em 
Paris, na França: http://www.louvre.org;
Consultas a outros sites interessantes 
sobre lazer e cultura;
Atualidades sobre cultura: http://www.
noticias.uol.com.br/educacao;
Grécia antiga em: http://www.antiguida-
declassica.com;
Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem.

10

2. Lazer, motiva-
ção e qualidade 
de vida.

Conhecer as características de uma 
atividade de lazer.
Perceber as motivações que levam 
o indivíduo a praticar o turismo e o 
lazer.
Refletir sobre a importância do lazer 
para a melhoria da qualidade de vida.

Consultas ao site do Ministério do 
Esporte do Governo Federal: http://www.
esporte.gov.br;
Consultas ao site do Ministério do 
Turismo  do Governo Federal: http://www.
turismo.gov.br/turismo/home.html;
Acessar vídeos na internet: http://www.
youtube.com;
Acessar artigos sobre parques temáticos: 
http://www.revistaturismo.com.br/artigos/
parquestematicos.html;
Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem.

15

3. Atividades de 
lazer, entreteni-
mento e anima-
ção na hotelaria.

Familiarizar-se com questões rela-
cionadas aos equipamentos para a 
prática do lazer. 
Distinguir os tipos de empreendimen-
tos hoteleiros que podem oferecer 
programação diversificada de lazer.
Entender a importância da atuação 
de um(a) profissional de recreação em 
um hotel.
Identificar o perfil ideal de um(a) 
recreador(a) para atuar na hotelaria.

Consultas ao site do Ministério do 
Esporte do Governo Federal: http://www.
esporte.gov.br;
Pesquisas em sites nacionais e interna-
cionais de busca, respectivamente: http://
www.google.com.br; www.yahoo.com.br; 
Acessar ao Centro Esportivo Virtual (CEV): 
http://cev.org.br;
Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem.

15

Projeto instrucional
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Aula 1 - Considerações sobre o lazer 

Objetivos

Refletir sobre a importância do lazer na sociedade moderna.

Entender qual a relação que há entre tempo, espaço e lazer.

Compreender as funções do lazer na modernidade com base nas 

suas origens.

Conhecer os conceitos e definições em lazer e entretenimento. 

1.1 Uma breve introdução ao estudo do lazer
Nos últimos anos o lazer vem ganhando mais importância, seja como um 

problema social, na sua falta, seja como objeto de reivindicação, devido à 

ausência de espaços públicos ou mesmo ao pouco espaço destinado a esta 

atividade, ou ainda espaços inadequados para sua prática. Tudo isto está 

ligado à qualidade de vida nas cidades e, muitas vezes, o descaso do poder 

público agrava esta situação.

Mais recentemente, com a criação do Ministério do Esporte, o lazer vem 

tendo maior atenção por parte do Governo Federal, na Secretaria de Desen-

volvimento do Esporte e Lazer, mas muito ainda deve ser feito para que seja 

uma atividade de referência no Brasil.

O Ministério do Esporte também vem desenvolvendo o “Programa Esporte e 

Lazer na Cidade”, o qual objetiva apresentar políticas públicas e sociais que 

venham atender às necessidades das demandas da população, tanto pelo 

esporte recreativo quanto pelo lazer. O Programa está bastante direcionado 

para atender à parcela da população que vive em condições sociais e econô-

micas mais difíceis, sofrendo injustiças sociais e exclusão de todas as formas. 

Para que o lazer seja uma referência geral, é necessário fazermos algumas 

considerações:

Para saber mais sobre esportes, 
lazer e sobre os programas e 
projetos do Governo Federal, 
consulte o site do Ministério do 
Esporte: http://www.esporte.
gov.br
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a) é preciso que o lazer seja considerado como uma cultura a ser vivenciada 

no tempo livre dos cidadãos, depois de cumpridas suas obrigações pro-

fissionais, escolares, familiares e sociais, desde que cada um esteja livre 

para escolher o que melhor atenda as suas necessidades;

b) o indivíduo que pratica o lazer deve ter uma relação muito próxima com 

seu ambiente, pois ele é influenciado por este último, como veremos 

mais adiante;

c) a prática do lazer deve ser exercida em um tempo livre que proporcio-

ne novas experiências às pessoas envolvidas, contribuindo assim para a 

formação de um novo cidadão, mais alegre, mais questionador e mais 

relaxado;

d) o lazer que esperamos é aquele que possua duplos fins, ou seja, que 

possibilite ao mesmo tempo descanso, divertimento e desenvolvimento 

pessoal e social.

Resumidamente, devemos entender que para iniciarmos os estudos sobre o 

lazer e o entretenimento, devemos observar as atitudes que os envolvem, os 

valores proporcionados aos indivíduos, seus aspectos educativos, as barreiras 

para seu desenvolvimento e muitos outros elementos que vocês conhecerão 

de agora em diante.

Muitas vezes deixamos de dar o devido valor para esta pequena palavra. No 

entanto, ela pode ser estimuladora da participação dos indivíduos, exercício 

de cidadania, geradora de emprego e renda e, também, propulsora do di-

vertimento e do bem-estar.

A realização de qualquer atividade de lazer envolve satisfação de desejos, de 

aspirações dos praticantes. Quem vai a um cinema ou a um teatro, a uma 

praça, a uma festa; quem toma banho em um rio ou no mar, como também 

quem pratica um esporte, o faz por razões diferentes, mas certamente a 

satisfação de ter feito o que gosta é bem semelhante!

Essa variedade existente na busca pelo prazer, que nos conduz ao lazer, nos 

possibilita classificar seus conteúdos e distingui-los em seis áreas fundamen-

tais: interesses artísticos, intelectuais, esportivos, manuais, sociais e turísticos.

Lazer e Entretenimentoe-Tec Brasil 2



1.1.1 Interesses artísticos 
Abrangem todas as manifestações artísticas que mexem com o imaginário 

das pessoas, ou seja, com os sentimentos, as emoções e as imagens – cine-

ma, música, dança, museu (Figuras 1.1 e 1.2) são alguns exemplos.

Figura 1.1: Museu do Louvre, em Paris, na França

Fonte: Susy R. Simonetti

Figura 1.2: Museu Náutico, em Amsterdã

Fonte: Susy R. Simonetti

Faça uma viagem cultural em um 
dos maiores museus do mundo, 
o Louvre, em Paris, na França: 
http://www.louvre.org

 Saiba mais sobre cultura:  
http://noticias.uol.com.br/
educacao
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1.1.2 Interesses intelectuais 
Participar de um curso, ler um livro ou jornal são exemplos de atividades que 

buscam o contato com informações objetivas, explicações lógicas, racionais, 

ou mesmo a satisfação de uma curiosidade ou o desejo sincero de saber 

alguma coisa sobre algo.

1.1.3 Interesses físicos esportivos 
Todas as atividades em que prevalece o movimento, o exercício físico, estão 

neste campo de interesse e, como exemplo, podemos citar a pesca, os pas-

seios, as caminhadas, a ginástica, todas as práticas esportivas, incluindo suas 

diversas modalidades.  

1.1.4 Interesses manuais 
Todas as vezes que trabalharmos com o artesanato ou que tivermos o pra-

zer de explorar, manipular e transformar a natureza através da jardinagem, 

cuidando de animais, manipulando terra, água, madeira, metal, estaremos 

exercitando as atividades manuais de lazer.

1.1.5 Interesses sociais 
Trata-se de exprimir o interesse cultural centrado no contato com outras 

pessoas, face a face. Assim podemos exemplificar os bailes, os bares, cafés, 

jogos, passeios com a família, visitas aos parentes e amigos, frequência a 

grupos, associações e movimentos culturais.  

1.1.6 Interesses turísticos 
O que motiva estes interesses é a mudança de paisagem, de rotina e de estilo 

de vida, pelo menos por um curto período, quando se busca quebrar o ritmo 

de vida que se leva e se entra em contato com novas situações, culturas, 

pessoas diferentes, novas paisagens mediante passeios e viagens, utilizando 

o turismo como ferramenta para que isto venha a acontecer.

Entre no site do Ministério do Turismo e relacione os principais programas 

e projetos do Governo para o turismo no Brasil: http://www.turismo.gov.br

Conforme o que foi apresentado, uma das principais atividades realizadas 

em nível mundial, o turismo, está relacionada ao lazer; e este último somen-

te pode ser distinguido das demais atividades através de dois aspectos: o 
que enfatiza a atitude e o que privilegia o tempo. 

Com base nesta informação, podemos notar que o lazer permite a um indi-

Visite outros museus do mundo: 
http://www.guggenheim.org; 

http://www.museudarepublica.org.br

Para saber mais sobre práticas 
esportivas acesse o site do 
Comitê Olímpico Brasileiro: 

http://www.cob.org.br 
Acesse também o site do Comitê 

Olímpico Internacional: 
http://www.olympic.org

Saiba mais sobre turismo, acesse 
Conteúdos Acadêmicos para 

Turismo e Hotelaria: 
http://www.turismologia.com.br 
Acesse também Observatório do 

Turismo: 
http://www.

observatorioturismoacores.com

x
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víduo equilibrar-se consigo mesmo e com o ambiente onde vive, escolhendo 

o que deseja fazer em seu tempo livre, e isto favorece seu bem-estar. 

O que pode ser compreendido, então, é que a prática do lazer é essencial 

aos seres humanos, uma vez que no tempo livre eles podem se ocupar de 

algo que lhes traga satisfação, crescimento e certo equilíbrio pessoal.

Devemos esclarecer também que muitas diferenças quanto ao significado 

da palavra lazer podem ser observadas, até mesmo nas conversas informais. 

Grande parte da população associa o lazer às atividades recreativas ou aos 

eventos que reúnem muitas pessoas, talvez pelo fato de que a palavra tenha 

sido bastante utilizada nas promoções de instituições cujo interesse era des-

pertar a atenção do grande público. 

Nesse sentido, podemos então resumir que o lazer não possui um significa-

do correto. Ele está automaticamente relacionado a qualquer tipo de ativi-

dade que implique na fuga da rotina normal de uma pessoa. Pode ser uma 

conversa com os amigos, uma partida de futebol, uma viagem ou outras 

atividades que possam oferecer às pessoas um tempo de descanso.

O lazer é considerado um bem necessário para os seres humanos, uma ma-

neira de relaxar, de recompor as energias para o trabalho. Ao longo do tem-

po, passou a ser também um bem de consumo, na medida em que foram 

criados equipamentos e atividades específicas para impulsioná-lo, havendo 

então um mercado de consumo para suas atividades específicas.

A questão do “consumo do lazer no tempo livre” tornou-se assunto e tam-

bém uma necessidade constante entre as pessoas que possuem uma carga 

excessiva de trabalho. Para entender o significado e a importância que o 

lazer tem na sociedade atual, é preciso rever alguns fatos que deram início 

ao conceito, mas que serão melhor explorados mais à frente. 

Na Grécia antiga os gregos denominavam ócio a atividade exercida pela 

classe dominante, os cidadãos. Podia ser chamado de atividade porque era 

um momento dedicado ao pensamento, entre outras coisas para dirigir os 

rumos da sociedade.

O que deve ser entendido é que o lazer é uma necessidade e uma mani-

festação que sempre esteve presente na vida do ser humano. A vontade 

de praticar as diversas formas do uso do lazer, por sua vez, pode variar no 

tempo e no espaço. 

Conheça mais a Grécia antiga 
através do site:  
http://www.antiguidadeclassica.com
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Muitas vezes estamos praticando alguma atividade de lazer e nem percebe-

mos. Então, para que possamos entender como isso acontece, precisamos 

estudar o tempo e o espaço de lazer.

1.2 O tempo e o espaço do lazer
O tempo de lazer pode ser diário, semanal ou de longa duração. Diariamente 

podemos ter lazer, e ele é representado, sobretudo, quando nos concentra-

mos na leitura de um livro, assistimos à televisão, conversamos com amigos, 

praticamos esportes, ginástica ou dança, quando vamos a uma sessão de 

cinema, namoramos, assim como outros tantos exemplos do nosso dia a dia.

Nos finais de semana, quando nos reunimos para pescar, passear nos mais 

diversos lugares, brincar nos parques de diversões, visitar um museu, o que 

geralmente só ocorre nesse tempo, é que praticamos o chamado lazer sema-

nal, o qual permite nos ausentarmos um pouco da vida urbana que muitos 

de nós levamos, da nossa rotina que nos deixa cansados e estressados.  

Já aquele lazer realizado em um tempo mais longo, tal como férias, licenças 

ou aposentadoria, permite às pessoas viajarem a outras regiões, cidades, 

países diferentes daqueles em que vivem habitualmente. É propiciado pela 

ação do turismo e, justamente nesse tempo itinerante de longa duração, o 

lazer pode se desenvolver pelos seguintes meios: museus, bibliotecas, ga-

lerias, arquivos, academias artísticas e literárias, parques ecológicos (Figura 

1.3), de exposições, botânicos e zoológicos, feiras livres e cobertas, salas 

de teatro, de concertos, de cinema, de dança, pistas de patinação, quadras 

desportivas, ginásios aquáticos, pugilísticos, para competidores portadores 

de necessidades especiais, estádios de competições, arenas olímpicas, salões 

com equipamentos de jogos de mesa, para eventos diversificados, fazendas 

experimentais, instituições desportivas pesqueiras, instituições educacionais 

e profissionais tradicionais, estúdios televisivos e cinematográficos.

Figura 1.3: Atividades de lazer para crianças em parque ecológico
Fonte: Susy R. Simonetti

Pugilísticos
Termo relativo a Pugilismo.

Pugilismo: o boxe ou pugilismo 
é uma arte marcial e esporte de 
combate que usa apenas os pu-
nhos, tanto para a defesa como 
para o ataque. A palavra deriva 
do inglês to box, que significa 

“bater”, ou “pugilismo” (“bater 
com os punhos”), expressão 
utilizada na Inglaterra entre 

1000 e 1850.
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Mas, dependendo de como ocorre o desgaste físico, mental e psicológico de 

cada pessoa é que se escolhe a forma preferida de lazer. Podemos exempli-

ficar da seguinte forma: para um habitante de uma pequena comunidade 

na Amazônia, o deslocamento para uma cidade como Manaus pode gerar 

inúmeras oportunidades de praticar o lazer, mas isso também pode deixá-lo 

confuso, pois o ritmo da sua comunidade certamente é bem diferente da-

quele vivido na cidade. 

Para aqueles habitantes de uma cidade como Brasília ou Palmas, no Tocan-

tins, o melhor lazer poderia ser conhecer uma pequena vila de pescadores 

na beira do mar no Nordeste, uma vez que nos locais citados não há mar. 

No entanto, a função restauradora do lazer não atua somente no físico dos 

indivíduos; ou seja, não se trata apenas de repouso, mas é necessário a 

pessoa restabelecer-se psicologicamente dos problemas do dia a dia, das 

pressões dos diversos meios de comunicação e do trabalho.

Outro importante componente no contexto do lazer é o espaço onde po-

demos praticá-lo. Para o lazer realizado no dia a dia, por exemplo, a nossa 

própria casa é o espaço ideal, pois muitos de nós encontramos nela as con-

dições adequadas para ler um livro, assistir à televisão e outras atividades já 

citadas; podemos dizer que teremos privacidade ao escolhê-la. 

Temos que lembrar que a paisagem urbana ou rural onde vivemos também 

pode ser considerada um bom espaço para o lazer. Nas cidades podemos 

encontrar bibliotecas, cinemas, teatros, museus, observatórios, mirantes e 

parques. Nas zonas rurais teremos rios, igarapés, cachoeiras, praças e muitos 

outros locais.

No oferecimento de atividades de lazer, além dos espaços destinados a essas 

atividades, devem ser levadas em consideração as funções básicas do lazer. 

1.3 Funções do lazer
As três funções básicas do lazer são assim definidas:

a) Função de descanso (resposta à fadiga) – acompanha a trajetória humana 

e é absolutamente necessária. O descanso libera a fadiga. Nesse sentido, o 

lazer é um repassador do estresse físico e nervoso provocado pelas tensões 

resultantes das obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho.
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b) Função de divertimento, recreação e entretenimento (também é uma 

resposta à fadiga) – divertimento confunde-se com entretenimento, algo 

que a sociedade moderna considera como uma quase obrigação, algo 

que precisamos buscar em nosso tempo livre, sob qualquer pretexto e, 

principalmente, a qualquer preço, já que é cada vez mais difícil dissociar 

tal função da dimensão do espetáculo e do consumo. Exemplificamos 

esta função através das viagens, jogos e esportes, ou então, cinema, 

teatro e romance.

c) Função de desenvolvimento (novas formas de aprendizagem) – tem 

importância fundamental para incrementar a cultura popular com novas 

experiências de vida envolvidas. É capaz de desenvolver personalidade, 

permite uma participação social maior e mais livre; a prática de uma cul-

tura desinteressada do corpo, adotando atividades ativas na utilização de 

fontes diversas de informações tradicionais ou modernas como impren-

sa, filme, rádio, TV e computador.

As três funções são solidárias, estão sempre intimamente unidas umas às 

outras, mesmo quando parecem estar em lados opostos. Às vezes estão de 

tal modo conectadas, interligadas, que se torna difícil distingui-las. Estas 

funções do lazer também são conhecidas por 3ds (descanso, divertimento e 

desenvolvimento). Porém há outras que podem ser representadas e se origi-

naram das três anteriormente apresentadas: 

a) Função educativa – caracteriza-se pelo interesse de cada indivíduo dire-

cionado para a ampliação dos horizontes mentais, busca de novas expe-

riências e de conhecimentos novos. 

b) Função de ensino – caracterizada pela assimilação ou aprendizagem 

das normas culturais, de ideais filosóficos ou políticos, das normas de 

convivência social ou de comportamentos. 

c) Função integrativa – tem por objetivo solidificar ou integrar os grupos, 

principalmente os familiares, de amizade, de interesses comuns. 

d) Função recreativa – compreende as atividades relacionadas com o des-

canso psicológico e físico. 

e) Função cultural – refere-se à compreensão e assimilação dos valores 

culturais ou à criação de novos. 
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f) Função compensadora – são as atuações que, de alguma forma, nive-

lam as insatisfações das outras áreas da vida. 

Após tudo que foi apresentado aqui sobre o lazer, que tal conhecermos um 

pouco mais sobre seu desenvolvimento histórico! 

1.4 As origens do lazer
Desde épocas bem primitivas é possível encontrar alguns sinais que indicam 

que o ser humano sempre esteve em busca de atividades criativas e que pu-

dessem oferecer prazer. Podemos citar como exemplo a preocupação com 

os enfeites do corpo, a utilização da tecelagem dentre suas atividades princi-

pais, a fabricação de artefatos como peças em cerâmica, cerimônias festivas 

que envolviam o fogo, a música e a dança.

Além de todos os elementos citados, é importante destacar um, em especial, 

destinado às atividades lúdicas, à recreação – o brinquedo.

Foram encontrados em túmulos, em ruínas de civilizações antigas, muitos 

brinquedos, como bolas de couro com recheio de palha, bonecos feitos de 

madeira, pedra, tabuleiros de xadrez, bolas de gude, piões e muitos outros 

tipos de brinquedos. Assim, mediante esses elementos encontrados na his-

tória da humanidade, é importante registrar a existência da atividade recre-

ativa. 

A presença de brinquedos encontrados, como bolas de couro, indica que o 

jogo, uma atividade descompromissada, em que homens e mulheres pra-

ticavam e praticam até hoje na forma de competição ou não, também faz 

parte dos valores e costumes de várias sociedades. Sendo assim, não é uma 

manifestação lúdica tão nova assim!

Nós podemos afirmar que o jogo é tão antigo quanto o trabalho! Não é inte-

ressante? E tem mais: os jogos variavam de uma sociedade para outra, cada 

uma adaptava-os, criava suas formas. A atividade lúdica do jogo também 

facilitava a inter-relação entre os indivíduos, isto é, a socialização. 

Alguns exemplos de como algumas sociedades usavam sua criatividade em 

busca do prazer são apresentados a seguir:

a) os egípcios – além de gostarem de música e escultura, eles divertiam-se 

com caçadas;

Gostaria de conhecer muito mais 
sobre o assunto estudado? Faça 
uma visita virtual à Fundação 
Biblioteca Nacional no site
http://www.bn.br/ 
e também às bibliotecas de 
divulgação científica no Brasil 
http://www.prossiga.br/
bibliotecas/
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b) os cretenses – gostavam de danças, jogos e corridas de touro;

c) os chineses – apreciavam jogos, lutas corporais, andar a cavalo e pintura;

d) os gregos – davam valor significativo ao atletismo, à música, à poesia e 

ao teatro;

e) os romanos – deslocavam-se em busca de festivais, diversões em arenas, 

spas e outros lugares.  

Ao começar a discutir lazer e entretenimento, é importante lembrar que as 

manifestações esportivas, ou seja, atividades que ofereciam diversão e lazer 

surgiram com bastante representatividade, ainda sem este nome, no país 

onde se originaram as Olimpíadas: a Grécia. Mas o povo romano também 

tem importante participação nesse contexto, pois o ócio surge na Antiguida-

de Clássica: Grécia e Roma. 

Os Jogos Olímpicos eram muito importantes para os gregos, não apenas 

por seu caráter esportivo, mas também por sofrerem influência dos aspec-

tos religioso, político e cívico. Quando os jogos aconteciam, todas as outras 

atividades, e até mesmo as guerras, eram suspensas. Dá para imaginarmos 

o significado disso!

Os gregos ainda não conheciam a palavra lazer, mas todo o tempo livre que 

eles tinham denominava-se ócio. Os atenienses atribuíam mais valor ao ócio 

do que ao próprio trabalho! 

Na Grécia clássica, o ideal de sabedoria que se cultivava tinha no ócio sua 

condição essencial, pois era um momento dedicado ao pensamento, como 

já citado anteriormente. Havia nesse período uma grande significação e exal-

tação das atividades ociosas em contraposição às de trabalho, pelo menos 

para os atenienses, já que os espartanos eram guerreiros. O cotidiano deste 

povo acontecia fundamentalmente nos ginásios, nas termas, no fórum e em 

outros lugares de reunião. 

Não podemos deixar de mencionar que havia o culto aos deuses, o tempo 

também era usado com este fim, pois os gregos entendiam que para se atingir 

a perfeição e obter sabedoria, a contemplação dos deuses era fundamental. 

Conheça mais a Grécia  
antiga através do site: 

http://www.antiguidadeclassica.com
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Cronos é o deus do tempo. Desta palavra surgiram outras como cronômetro, 

cronometragem, cronograma.

A origem da palavra ócio é grega; ócio, então, em grego é skole, em latim 

schola e em castelhano escuela. Assim, entendemos que educação signifi-

cava ócio, pois ao fazermos uma análise da palavra skole, constatamos que 

significa parar ou cessar, indicando ideia de repouso, paz, algo a ser alcan-

çado para ser desfrutado.

Aristóteles, um dos mais famosos filósofos da Antiguidade, dizia ser o ócio 

uma condição ou estado de estar livre da necessidade de trabalhar. O filósofo 

discutia ainda naquele tempo a vida de ócio em contraposição à de ação, en-

tendendo por ação a atividade dirigida para obtenção de algum fim. Ele não 

considerava a diversão (paidéia) ou recreio (anapáusis) como ócio, uma vez 

que eram meios necessários para conduzir os indivíduos às atividades laborais.

Para Aristóteles as atividades de recreio e diversão estavam diretamente rela-

cionadas com descanso do trabalho. A capacidade de cada ser humano em-

pregar devidamente o ócio era a base de um ser livre e da felicidade humana.

Devemos ressaltar que a vida de ócio dos gregos foi possível devido à escravi-

dão, pois, nessa fase, havia duas classes de indivíduos: uma dedicada às artes, 

à contemplação ou à guerra;  outra era obrigada a trabalhar: a classe escrava.

Para o povo grego, o ócio não significava estar ocioso no sentido de nada fa-

zer, mas estavam presentes aspectos intelectuais e espirituais que se traduziam 

na contemplação da verdade, do bem e da beleza, de forma não utilitária.

Para os gregos o ócio era considerado um estado de alma que consistia em 

o indivíduo sentir-se livre do trabalho, que era uma obrigação dos escravos. 

Já em Roma (Figuras 1.4 e 1.5), diferentemente, o conceito de descanso e de 

diversão era o que importava, sendo um tempo necessário para o indivíduo 

revigorar-se e poder trabalhar em seguida: o trabalho era visto como uma 

condição necessária para o exercício do ócio.

O povo romano, por outro lado, exaltava e vivia o otium, ou seja, com via-

gens e permanência à beira do mar, por exemplo.

e-Tec BrasilAula 1 - Considerações sobre o lazer 11



Figura 1.4: Roma na atualidade
Fonte: Susy R. Simonetti

Figura 1.5: O Panteão, construção mais bem preservada da Roma antiga

Fonte: Susy R. Simonetti

Agora que conseguimos situar as origens do lazer, podemos encontrar as-

pectos em comum nos indivíduos da Antiguidade Clássica: eles valorizavam 

o tempo do não trabalho e atribuíam um grande valor individual e social às 

atividades exercidas nesse tempo.
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Mais tarde, na Idade Média, período histórico também conhecido como 

Idade das Trevas, as atividades de lazer ficaram restritas às festividades re-

ligiosas e às comemorações referentes às vitórias nas guerras. Nessa fase a 

preocupação principal era com a salvação da alma; então, havia uma gran-

de valorização do trabalho e condenação do ócio, pois as normas vigentes 

referiam-se ao comportamento ético (diligência, temperança, parcimônia, 

reserva, afastamento dos prazeres da carne e poupança). 

No início do século XVIII, trabalho e lazer não eram separados. O trabalho 

estava inserido nos ciclos naturais das estações e dos dias, e nas horas de 

repouso. Nesse mesmo século, o ócio, já com o conceito um pouco modifi-

cado, era atribuído a uma classe específica e não considerado como a divisão 

do tempo de todas as pessoas. 

Havia duas classes sociais, uma que trabalhava em sua casa ou em sua terra, 

não havendo assim distinção entre local de trabalho, tempo ou local de lazer. 

A outra classe simplesmente não trabalhava; a classe ociosa gastava seu 

tempo em atividades diversas, não produtivas, pois para esses indivíduos 

trabalhar era indigno, já que tinham dinheiro suficiente e poderiam viver 

sem nada produzir, e isso era uma forma de demonstrar poder aos demais 

indivíduos. 

O que nós convencionamos chamar de lazer não existia, a classe ociosa 

utilizava seu tempo livre de forma notável, compondo músicas, jogando, 

dançando, compondo declamações, aprendendo línguas que naquela épo-

ca não mais existiam. E não era somente assim, as atividades improdutivas 

incluíam caçar, conseguir troféus, viajar e trazer lembranças. A essa classe 

que não precisava e nem deveria trabalhar, o conceito de lazer não se aplica.

Ainda no século XVIII, aconteceu na Inglaterra a Revolução Industrial. Uma 

das consequências que ela trouxe foi que o ócio como acontecia deixou de 

ser bem-vindo, os mais ricos passaram a dedicar-se a obras beneficentes e, 

depois, a mudar seus costumes e pensamentos quanto ao trabalho. 

Com o passar dos anos, houve uma diminuição nas horas da jornada de 

trabalho e os trabalhadores puderam, assim, usufruir seu tempo livre nos 

domingos, nos feriados e, posteriormente, nas férias.

Somente no final do século XIX surge algo semelhante ao conceito de lazer e 

ele passa a ser entendido como uma necessidade das pessoas e, em seguida, 
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um bem de consumo, com equipamentos e atividades específicas para todos 

os públicos. 

É importante observar que dentre tudo que foi apresentado neste histórico, 

podemos considerar que todos têm alguns elementos em comum: a ausên-

cia de qualquer atividade, o não fazer coisa nenhuma. Mas se prestarmos 

bem atenção, é possível encontrar dois pontos de vista: há uma tentativa de 

definir certo tempo que não é aquele em que estão inseridas as ocupações 

do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e um outro com o tempo das ativi-

dades cotidianas, diárias. Assim, precisamos identificar algumas palavras a 

serem trabalhadas no contexto do lazer.

1.5 Conceitos e definições fundamentais 
em lazer e entretenimento

Para que possamos entender melhor as diferenças entre os termos trabalha-

dos nesta disciplina, é necessário apresentar algumas outras palavras que 

farão parte do nosso vocabulário.

Podemos iniciar chamando de tempo total o tempo integral de vida de um 

indivíduo, isto é, todas as horas de todos os dias do ano. Este tempo subdi-

vide-se em três partes – tempo de trabalho, tempo de necessidades básicas 

vitais e tempo livre, os quais serão tratados a seguir:

a) Tempo de trabalho – tempo que uma pessoa utiliza para tratar de suas 

atividades ligadas à sua produção, ou seja, compromissos, responsabili-

dades, obrigações ou mesmo retorno financeiro. Podemos incluir tam-

bém o tempo que nós levamos para chegar ao trabalho, ou ainda o 

tempo que seu professor gasta corrigindo suas provas e trabalhos ou 

elaborando uma aula. Percebemos então que neste tempo as atividades 

podem acontecer fora do ambiente ou do horário específico de trabalho. 

O tempo de estudo, seja dentro ou fora da escola, também podemos 

considerar como tempo de trabalho.

Tempo de trabalho e horário de trabalho são diferentes; nem tudo que eu 

ou você fazemos em função da produção é feito no horário de trabalho, mas 

tudo isso será feito no tempo de trabalho. 

b) Tempo das necessidades básicas vitais – este tempo é utilizado para que 

nós, seres humanos, possamos realizar atividades sem as quais não podería-

mos viver, tais como alimentação, sono, higiene e necessidades fisiológicas.
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c) Tempo livre – se tomarmos o tempo total de um indivíduo e dele tirar-

mos o tempo de trabalho e o das necessidades básicas vitais, tudo que 

sobrar é tempo livre. É justamente dentro deste tempo livre que podemos 

praticar o lazer, isto é, alguma atividade voltada para o lúdico.

Então, exemplificando, nos momentos em que você está usufruindo do seu 

lazer, você está tendo recreação. Ela não é a atividade, mas o fato de você 

estar concretizando seus anseios; ela é uma atitude. 

A atividade que um indivíduo pratica e através dela ele consegue atingir sua 

recreação, denominamos de atividade lúdica ou atividade recreativa.

Há outros elementos importantes e que devemos ter bastante atenção ao 

tratarmos: se, por exemplo, você tiver que ir a uma festa, a um evento social 

qualquer no seu tempo livre por obrigação, ou ainda ir a um velório, fazer 

compras, coisas assim do dia a dia, isto não é lazer: são as chamadas obri-

gações sociais.   

Também devemos esclarecer o ócio, um estado de nada fazer de forma lúdi-

ca, que é uma opção pessoal e até mesmo uma opção de lazer, mas é algo 

positivo. Diferente de ociosidade, o nada fazer de forma negativa, quando 

o indivíduo não tem outra opção, podemos até afirmar que ele gostaria de 

estar fazendo alguma coisa, mas é impedido, como já foi posto, pela falta 

de opção.

Elabore uma lista de atividades que você pratica no seu tempo livre.

Após todas estas explicações, cabe agora tratar de conceituar o lazer, o en-

tretenimento, a recreação e a animação turística.

a) Lazer – podemos dizer que é o estado de espírito em que cada pessoa 

instintivamente se encontra, ou se coloca, dentro do seu tempo livre, 

buscando diversão, alegria, entretenimento. Nesse tempo livre são pra-

ticadas atividades que dão prazer, sem obrigação ou horários definidos, 

espontaneamente, são escolhas livres, quase sempre individuais.

b) Entretenimento – esta palavra é a variação do verbo entreter, que sig-

nifica divertir, distrair, passatempo, entretimento e também é sinônimo 

de recreação.

Lúdico
Outra palavra bem importante 
neste contexto; todas as vezes 
que esta palavra aparece, pode-
mos entender que estamos nos 
referindo a tudo aquilo que leva 
uma pessoa a divertir-se, alegrar-
se, entreter-se, a usar seu tempo 
com algo que lhe dê prazer, 
acontecendo espontaneamente.

x
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c) Recreação – é o momento, o fato ou ainda a circunstância que cada 

pessoa escolhe de forma espontânea para saciar seus anseios voltados ao 

lazer; é o momento da interrupção do trabalho para descanso e higiene 

mental, como costumamos dizer.

d) Animação turística – é um conjunto de programas elaborados com a 

finalidade de humanizar uma viagem, tornando-a mais interessante para 

o turista, fazendo com que ele se integre e participe.

Após discutirmos os principais termos técnicos desta disciplina, na próxima 

aula veremos um pouco mais das características do lazer, as motivações que 

levam os indivíduos a praticarem turismo e lazer, e a contribuição do entre-

tenimento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Resumo

Você gostou da primeira Aula? Ela é apenas uma breve introdução ao estu-

do do lazer. Nela vocês puderam acompanhar as funções do lazer, a origem 

histórica do lazer, com uma viagem imaginária à Grécia e a Roma antigas; ler 

e diferenciar alguns conceitos e definições em lazer e entretenimento. São 

considerações iniciais para continuarmos nos aprofundando nesta disciplina! 

Atividades de aprendizagem

1. Pesquise mais sobre a Grécia e Roma antigas e escreva um texto expli-

cando como as pessoas se divertiam naquela época. Poste seu texto no 

ambiente virtual de ensino-aprendizagem (AVEA).

2. Como você pratica o lazer em sua cidade? Escreva um texto abordando 

os espaços em que o lazer pode ser desfrutado e o que acontece em cada 

um deles. Poste seu texto no AVEA.
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e-Tec Brasil

Aula 2 - Lazer, motivação e  
qualidade de vida

Objetivos

Reconhecer as características de uma atividade de lazer.

Compreender as motivações que levam um indivíduo a praticar o 

turismo e o lazer.

Fazer a correlação entre lazer e qualidade de vida. 

2.1 O estudo do lazer
A palavra lazer se origina dos termos latinos licere/licet. Estes termos foram 

criados pela civilização romana na Antiguidade e significavam poder, ser lícito, 

ser permitido, ter o direito, considerando que era o momento em que se da-

vam por encerradas as obrigações, os deveres dos cidadãos. No entanto, este 

lazer era permitido como concessão e não como direito desse mesmo cidadão.

O conceito mais aceito a respeito do lazer é de um sociólogo francês, reno-

mado por escrever sobre este tema, Joffre Dumazedier (1979, p.20), que o 

caracteriza como:

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entre-

gar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 

recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua infor-

mação ou formação desinteressada, sua participação social vo-

luntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou de-

sembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 

No lazer os indivíduos ampliam seus contatos sociais, usam o tempo livre 

com novas experiências e alargam seus horizontes com vivências inovadoras. 

Isso possibilita o equilíbrio interno para continuarmos as obrigações sociais 

e o trabalho. Pelo que foi exposto, é possível chegarmos à conclusão de que 

o ser humano após praticar atividades de lazer tem uma compensação física 

e psíquica.
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Algumas características específicas definem uma atividade de lazer e podem 

ser divididas em:

a) Liberdade de escolha – a atividade que estamos discutindo, o lazer, 

resulta de uma opção de escolha das pessoas, as quais são livres para 

fazer sua opção. É bem verdade que o ambiente em que o indivíduo vive 

influencia sobre suas escolhas. Por exemplo, ir ao encontro dos amigos 

tanto pode ser uma sugestão de uma campanha publicitária ou pressão 

dos próprios amigos, mas de qualquer forma esta liberdade de escolha é 

bem maior nessa relação do que nas escolhas que se faz no trabalho, o 

que é normalmente determinado pelos chefes.

b) Uma atividade desinteressada ou gratuita – um bom exemplo para 

entendermos melhor esta característica é imaginarmos que você acabou 

de escrever uma bela história, que ninguém vai ler, mas, bem lá no seu 

íntimo, você deseja que em algum momento o que você escreveu possa 

chegar nas mãos de um editor e milagrosamente sua história vire um 

livro ou mesmo um seriado famoso. O que podemos perceber é que o 

lazer nunca é inteiramente gratuito. É uma atividade não lucrativa, é um 

exercício do que poderíamos chamar de “fazer por fazer”, sem envolver 

ganhos financeiros. É mais do que um ato do seu dia a dia profissional.

c) Atividade hedonista ou prazerosa – os indivíduos estão em busca de 

satisfazerem seus desejos, mesmo que inicialmente  tenham que fazer 

um esforço, ou sentirem-se chateados para posteriormente relaxarem. 

Como exemplo, podemos citar torcedores de um time de futebol que 

inicia a partida perdendo e no final vira o jogo, ou mesmo perde! De 

qualquer forma, o que vai ser lembrado é satisfação por ter assistido ao 

jogo, o qual lhe proporcionou a satisfação dos sentidos.

d) Atividade pessoal e regida pela liberdade – o lazer é uma opção ínti-

ma, individual e de reposição das energias para o trabalho. Assim, assistir 

a um filme pode fazer com que a rotina seja quebrada e nós tenhamos 

mais disposição para o dia seguinte, assim como ocorre depois de uma 

viagem de férias, ao se fazer turismo.

Você pode consultar uma enciclopédia on-line para tirar dúvidas sobre os 

termos novos em vários idiomas e inserir informações que ainda não existem 

lá: http://www.wikipedia.org 

Entre no site do Ministério do 
Turismo, conheça os programas e 

projetos do governo para o turismo, 
assista aos vídeos e dê uma olhada 

no banco de imagens 
http://www.turismo.gov.br

x
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O lazer existe de qualquer forma, independente do turismo; porém, um não 

pode estar desvinculado do outro, pois a maioria das pessoas que decide fazer 

turismo relaciona esta atividade com alguma atividade de lazer.

Contudo, as formas, o modo e o tipo de lazer praticado variam de indivíduo 

para indivíduo, conforme as suas ideias, tempo disponível, habilidades, re-

cursos financeiros e o grau que se pretende chegar para recuperar as ener-

gias, através do entretenimento. Os parques temáticos (Figuras 2.1 e 2.2) 

também são espaços destinados ao lazer e entretenimento individual ou em 

grupo. Nesses locais podem ser encontradas diferentes atrações criadas a 

partir de um tema específico, mas sua principal proposta é a diversão!

 

Figura 2.1: Parque temático Eurodisney em Paris, França
Fonte: Susy R. Simonetti

Figura 2.2: Desfile temático na Eurodisney em Paris, França 
Fonte: Susy R. Simonetti

Consulte o site 
http://www.revistaturismo.com.
br/artigos/parquestematicos.html 
e leia mais sobre o tema parques 
temáticos.

Para que você conheça a im-
portância da atividade turística 
ao redor do mundo e alguns dos 
projetos bilionários nesta área, 
acesse:
http://www.visitlasvegas.com/
vegas/index.jsp
http://www.dubaitourism.ae
http://www.visitsingapore.com
http://www.discoverhongkong.
com
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Conheça mais sobre parques temáticos. Você pode acessar inúmeros sites 
tais como: http://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/interna/0,,OI4064861-

EI14051,00-Conheca+os+melhores+parques+tematicos+do+mundo.html

Veja também: http://orlandoinfo.com/portugues/. Após a sua consulta, apre-

sente o conceito e as principais características de um parque temático. 

A seguir são apresentados vários fatores que influenciam nas opções de lazer:

a) duração de tempo disponível; 

b) situação física e/ou psicológica no momento da opção; 

c) classe ou categoria socioeconômica; 

d) nível de integração cultural e dos diversos tipos de entendimento pessoal; 

e) qualidade das relações pessoais em família e/ou fora dela; 

f) formação e/ou vivência religiosa; 

g) integração pessoal em grupo eclesial ou de crença;

h) convicção filosófica; 

i) solidariedade; 

j) camaradagem; 

k) grau do ato reconhecido como necessário; 

l) desejo e/ou necessidade de promoção social, oportunidade. 

Partindo dessas considerações, devemos evidenciar algumas características bas-

tante particulares que permitem ao lazer satisfazer as necessidades a ele impostas. 

A primeira é o grau de compulsão da sociedade. Nas atividades de lazer a 

obrigatoriedade é significativamente mais baixa em relação às de não lazer, 

sem falar do trabalho. Dessa forma, o indivíduo é livre e tem a oportunidade 

de experimentar emoções que são excluídas das pessoas, devido à vida al-

tamente rotineira. Nesse caso, a participação em atividades é voluntária e 

menos sujeita a constrangimentos, proporcionando divertimento que pode 

ser experimentado em público, desde que o lazer seja praticado em um am-

biente ou situação apropriada. 

Outro aspecto é o grau de pessoalidade. Isto significa dizer que a atividade 

de lazer a ser desenvolvida deve gerar satisfação individual, agradar a você 

x
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como praticante, ao grupo em que você está inserido e, neste caso, o que 

menos importa é o interesse de outros, sendo que nunca devem ser esque-

cidos certos limites socialmente preestabelecidos. 

A última característica abrange a sociabilidade, a mobilidade e a imagina-

ção, que estão presentes em todas as atividades de lazer. A primeira pode 

proporcionar às pessoas uma satisfação agradável experimentada pelo fato 

de elas estarem acompanhadas de outras pessoas sem qualquer obrigação 

ou compromisso. A mobilidade está relacionada ao movimento do corpo, 

e o terceiro elemento indicado é a imaginação, que permite ao praticante 

experimentar, sem correr perigo real ou ter que arcar com as consequências, 

sentimentos intensos ou emoções perigosas. Exemplos podem ser assistir a 

um filme no cinema, ir a um museu, assistir a uma ópera, ir à tourada ou 

jogar videogame. Não esqueçam, aproveitem o tempo livre de vocês com as 

mais diversas atividades! 

2.2 O tempo livre
Tempo livre é todo tempo liberto das ocupações de trabalho. Nas sociedades 

como a nossa, somente uma parte dele pode ser voltada às atividades de la-

zer. Podem distinguir-se cinco esferas diferentes no tempo livre das pessoas, 

as quais se confundem e se sobrepõem de várias maneiras, mas que, toda-

via, representam categorias diferentes de atividades, quais sejam: 

a) Trabalho privado e administração familiar – aqui podemos encon-

trar as atividades relacionadas aos cuidados com a família e também as 

atitudes tomadas em relação ao abastecimento da casa. Essas tarefas 

dificilmente podem ser chamadas de lazer, mas podem ser consideradas 

como tal quando não feitas de forma rotineiras. 

b) Repouso – são caracterizadas aqui as atividades como dormir, tricotar, 

futilidades da casa e o não fazer nada em particular. Somente algumas 

destas atividades podem ser consideradas como lazer, quando não feitas 

diariamente. 

c) Provimento das necessidades fisiológicas – necessidades como co-

mer, beber, dormir e outras.

d) Sociabilidade – atividades como frequentar um clube, um bar, um res-

taurante, conversas informais com os vizinhos ou mesmo estar com ou-

tras pessoas sem fazer nada demais, como um fim em si mesmo estão 

incluídas nesta categoria.
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e) Categoria das atividades miméticas ou jogo – são atividades de tem-

po livre que possuem caráter de lazer. O participante pode tomar parte 

nelas como ator ou como espectador. Essas atividades estão diretamente 

associadas à mudança da rotina. 

Você pode acessar ou até disponibilizar vídeos na internet. Procure por víde-

os relacionados ao tema turismo, lazer, entretenimento ou outros que você 

achar interessantes. Acesse o seguinte site: http://www.youtube.com. 

É importante ressaltarmos que a utilização do termo tempo livre como si-

nônimo de lazer não é verdadeira, isto é, uma parcela considerável do nosso 

tempo livre não pode ser considerada como lazer.

2.3 Motivações no contexto do turismo e 
do lazer e qualidade de vida

Já sabemos que nenhum indivíduo consegue desenvolver sempre com segu-

rança e com muita qualidade seu trabalho profissional sem fazer uma pausa 

para repouso, seja para o lazer, para dormir um pouco, a fim de descarregar 

toda a tensão acumulada.

Trabalho e lazer caminham juntos, em paralelo, acompanhando o desenvol-

vimento da humanidade. Mas ainda nos deparamos com chefes, gestores 

que acreditam que o lazer interrompe a produtividade. Sabemos não ser 

verdade, haja vista que quanto mais tempo livre e lazer forem ofertados às 

pessoas, mais e melhor serão a produção e a produtividade delas.

O turismo e o lazer têm papel fundamental para as pessoas, que os praticam 

no tempo livre, como reparadores e recondicionadores das energias. O di-

vertimento é outro aspecto que revigora os indivíduos, afasta o mau humor, 

quebra a rotina e os prepara para os novos enfrentamentos da jornada de 

trabalho e das demais atividades rotineiras.

Mas para que tudo isso aconteça, para que as pessoas, tendo dinheiro e 

tempo livre, decidam, por exemplo, optar pelo turismo como lazer, elas pre-

cisam de uma motivação.

Nesse momento é necessário refletirmos a respeito das motivações principais 

ou básicas que levam as pessoas a deixar seu dia a dia, seu cotidiano, sua 

casa e viajar, fazer turismo. Homens e mulheres sempre procuram atender 

às motivações externas que os convidam ou mesmo os afastam de realizar 

x
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novas atividades, diferentes daquelas a que estão acostumados.

O cotidiano pode ser bom, proveitoso, mas, em geral, é extremamente can-

sativo e saturante; assim, as pessoas buscam algo novo, que possa represen-

tar felicidade e divertimento, ainda que temporariamente.

Entre os séculos XVI e XVIII, a principal motivação para as viagens era a aven-

tura. A partir ainda do século XVIII até metade do século XIX, o objetivo era 

educacional; e somente no final do século XIX o conceito de lazer começa a 

ser explorado. 

Assim, a intensa atividade humana e os desgastes dela decorrentes deixaram 

espaço para se procurar novas alternativas, dentre as quais a prática do tu-

rismo e do lazer, cujas motivações podem ser pelo desejo de viajar, de fazer 

coisas que implicam uma viagem, pelo desejo de viver novas experiências e 

quebrar a rotina e, como sempre, pela busca da felicidade.      

Alguns elementos são importantes neste estudo e podem fazer com que o 

indivíduo queira viajar. Como as experiências vividas anteriormente por ele 

próprio, o relato entusiasmado de amigos pode motivá-lo também, bem 

como há influência da mídia, de livros documentais ou de ficção, sem contar 

com a imaginação criativa de cada um.

Mas as motivações também obedecem às necessidades humanas. Assim, 

teremos:

a) Necessidade de evasão – as pessoas sentem necessidade de trocar de 

ambiente físico, de conhecer outras pessoas, de ampliar ou diminuir o 

número de amigos, o que para muitos  pode ser uma forma de preservar 

a saúde, melhorar os aspectos psicológicos que estão afetando suas vidas.

b) Necessidade de descanso – de relaxamento, bastante ligada à anterior, 

mas implica descanso corporal, na busca por tranqüilidade. 

c) Necessidade terapêutica – é bastante controversa, pois, fazer turismo 

implica livre e espontânea vontade. A viagem para tratamento é obriga-

toriedade.

Mas uma pessoa pode escolher viajar para um determinado lugar se tiver 

informação, conhecimento sobre ele, saúde, dinheiro e tempo disponíveis, 

liberdade e afinidades culturais com o ambiente.
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Já o núcleo receptor, ou a cidade ou local que irá receber o visitante, deverá 

estar preparado e oferecer atrativos turístico, infraestrutura básica e turística 

de qualidade, uma boa política de preços, sem contar aspectos como quali-

dade em serviços (bom atendimento, boa receptividade).

Cabe também esclarecermos: há pessoas que aceitam participar de alguma 

forma de lazer e/ou de turismo apenas para não frustrar um amigo ou um 

familiar, mas o que importa afinal é entendermos que deve haver um tempo 

para o lazer e este tempo contribui, significativamente, para a melhoria da 

qualidade de vida de cada um de nós! 

2.4 Lazer e qualidade de vida
Por muito tempo os trabalhadores lutaram e continuam lutando nos dias 

atuais pela redução da jornada de trabalho e aumento do tempo livre. Mas 

somente tempo livre não basta, é necessário lazer, relaxamento, entreteni-

mento, diversão e, em consequência disso, melhoria da qualidade de vida.

O trabalhador ao qual nos referimos aqui não é somente aquele das indús-

trias, mas estão incluídos todos aqueles que ocupam seu tempo de trabalho 

produzindo, de uma forma ou de outra, seja no comércio, na indústria, a 

dona de casa e muitos outros mais que você conhece. 

O lazer deve ser interpretado segundo o tempo, a atividade e a atitude; caso 

contrário, ele não será proveitoso. Ele acontece em um determinado tempo e só 

pode existir se houver uma atitude positiva do indivíduo, para o seu bem pessoal.

Assim, podemos dizer que o lazer relacionado ao tempo livre é uma opor-

tunidade de repouso, de enriquecimento pessoal, de desligar-se das obri-

gações impostas pelo trabalho ou problemas diversos que venham a surgir. 

Com relação ao tempo disponível para o repouso, o lazer constitui-se em 

saúde física e mental.

Na atualidade as empresas, os órgãos públicos, as instituições, os centros 

comunitários e outros têm contribuído bastante com as pessoas no sentido 

de promover atividades que reflitam no bem-estar físico, mental, social e 

cultural; ou seja, todos estão preocupados com a qualidade de vida.

No entanto é importante ressaltar que não precisamos esperar essas iniciati-

vas. Escolha você mesmo a melhor forma de usufruir o seu tempo livre. Você 

é responsável pelo seu lazer!

Saiba mais sobre lazer em:  
http://www.revistaturismo.com.

br/artigos/parquestematicos.html
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Muitas vezes costumamos relacionar o lazer ao poder aquisitivo, mas é preci-

so entender que podemos encontrar divertimento, entretenimento, em qual-

quer situação, a qualquer momento, pago ou não. Como já citamos, praças 

públicas, praias (Figura 2.3), balneários, feiras culturais, shows oferecidos 

à comunidade, são oportunidades que podemos aproveitar gratuitamente.

Figura 2.3: Praia no nordeste brasileiro: o lazer acontece gratuitamente
Fonte: Susy R. Simonetti

Usufruir das oportunidades oferecidas no seu tempo livre em que há o lúdico, 

diversão, entretenimento é uma forma de melhorar sua QUALIDADE DE VIDA!

Resumo 

A Aula 2 nos possibilitou aprofundar realmente os estudos sobre o lazer, 

compreender melhor como ele acontece no tempo livre, quais as motivações 

que nos levam a praticar o turismo e como esta atividade pode representar  

melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Atividades de aprendizagem

1. Para as classes trabalhadoras do país, as condições atuais de vida exigem 

muitas horas dedicadas às atividades produtivas. Quais as alternativas de 

lazer gratuito que seu município oferece à população? Elenque as alter-

nativas e poste no AVEA.
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2. Quais as atividades de lazer que você, sozinho ou com amigos, exerce no 

seu tempo livre? Relacione as atividades, em que tempo elas acontecem 

e apresente um quadro no fórum destinado a este tema no AVEA.

3. De Masi (2000), um grande escritor sobre lazer e tempo livre, citado por 

Guerra Filho (2009), afirma que, na era pós-industrial, vamos ter cada 

vez menos trabalho, no entanto, a escola e a família nos preparam para 

o trabalho, não nos preparam para o tempo livre. Com base nesta afir-

mação, elabore seus argumentos, concordando ou discordando do autor, 

postando a atividade no AVEA.
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e-Tec Brasil

Aula 3 – Atividades de lazer, 
entretenimento e animação 
na hotelaria

Objetivos

Identificar os diversos tipos de equipamentos para a prática do 

lazer.

Distinguir os tipos de empreendimentos hoteleiros que oferecem 

programação diversificada de lazer.

Entender a importância da atuação de um profissional de recrea-

ção em um hotel.

Identificar o perfil ideal de um recreador para atuar na hotelaria.

3.1 Equipamentos de lazer 
Ao discutirmos o lazer e o entretenimento, não podemos esquecer da pre-

ocupação que se deve ter com os equipamentos, que serão classificados 

segundo suas características físicas de construção, aspectos físicos estéticos 

e dimensões proporcionais aos locais geográficos em que serão implantados. 

Não esqueçam: um bom equipamento de lazer deve agradar aos olhos da 

pessoa que o utilizará, inspirando confiança!

Apresentaremos a seguir uma classificação dos equipamentos de lazer se-

gundo suas características físicas, sua demanda e o que eles podem oferecer 

aos indivíduos.  A frequência de determinado equipamento específico vai 

depender do local em que ele está situado e da demanda existente pela 

facilidade de acesso. As formas de existência dos equipamentos podem ser 

visualizadas quanto à dimensão física do espaço e sua finalidade programá-

tica, como segue: 

a) Equipamentos especializados – são equipamentos destinados a aten-

der a uma programação especializada, ou uma faixa de interesses culturais 

específicos. A programação desses espaços geralmente é voltada para um 
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segmento dos interesses socioculturais da clientela. Tais equipamentos geral-

mente localizam-se em áreas urbanas, de grande concentração populacional 

e seu público vai frequentar de acordo com o interesse despertado ou ainda 

pela localização do espaço. Exemplos de equipamentos especializados: te-

atros, auditórios, cinemas, academias de ginástica, centros esportivos (de 

natação, de futebol, de tênis, ou de voleibol, ou seja, algo específico), biblio-

tecas, parques aquáticos, campos de golfe e/ou de minigolfe. 

b) Equipamentos polivalentes – são destinados a receber uma progra-

mação diversificada e podem também atender a variados interesses socio-

culturais. Com dimensões e capacidade média, podem atender até 2.500 

pessoas/dia, nas atividades permanentes e até 5.000 pessoas simultanea-

mente, em eventos especiais ou de fins de semana. A programação inclui 

atividades permanentes, temporárias e eventuais, diversificadas, segundo 

público e interesses culturais, que pode ser de toda uma cidade ou de uma 

região importante de uma grande cidade. Estes equipamentos localizam-se, 

preferencialmente em áreas urbanas, próximas ao centro da cidade ou em 

regiões comerciais, ou ainda em regiões de grande concentração popula-

cional. Podem funcionar durante os dias da semana, em período integral e, 

principalmente nos finais de semana. Os exemplos vão desde centros cultu-

rais em geral, quando associam instalações diversificadas – teatro, áreas de 

exposição, bibliotecas até centro poliesportivo em geral, parques urbanos e 

centros culturais e esportivos. 

c) Equipamentos polivalentes grandes – são equipamentos destinados 

ao atendimento de um grande público de toda uma cidade, ou de uma re-

gião do estado, que é capaz de consumir uma programação diversificada, 

abrangendo variados interesses socioculturais. Estes equipamentos ofere-

cem instalações de grandes dimensão e capacidade. A programação pode 

ser permanente, temporária e de eventos, amplamente diversificada. A lo-

calização destes equipamentos é em região importante de um estado ou de 

uma grande cidade. Podem também se localizar em regiões da periferia das 

cidades, devido às dimensões de terreno necessário; podem também utilizar 

espaços naturais. O atendimento ao público ocorre, preferentemente, nos 

fins de semana, mas também há funcionamento durante a semana, princi-

palmente nos grandes eventos. 

d) Equipamentos de turismo – destinam-se à programação turística em 

geral, associando hospedagem e atividades recreativas. Instalam-se, prefe-

rencialmente, em áreas de interesse turístico, pelas características geográ-
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fico-naturais e/ou histórico-culturais da região, atendendo em temporadas 

de férias, em períodos determinados, em feriados e nos fins de semana ou 

quando há pacotes turísticos programados. Podem atrair um público bas-

tante amplo do estado, do país e do exterior. Como exemplo, temos os 

hotéis de lazer, resorts, colônia de férias, grandes parques em escala regio-

nal, estadual e nacional, quando têm unidades de hospedagem, camping, 

acampamentos, pousadas em locais retirados (praias, montanhas, reservas 

ecológicas), pousadas em cidades turísticas. 

Já sabemos que a presença do profissional de lazer é importante para equi-

pamentos do tipo centros culturais, centros esportivos, clubes, museus, bi-

bliotecas, parques e academias esportivas; agora vamos discutir a presença 

desses profissionais no contexto de três categorias de hotéis que oferecem 

variada programação de lazer.

3.2 Tipos de hotel para recreação
Hotéis de praia, de campo e de estância diferenciam-se em função da de-

manda que recebem, dos equipamentos de lazer disponíveis e das atividades 

propostas.

Nos hotéis de praia são utilizadas quadras esportivas montadas na areia, 

campo de futebol, salão ou áreas para ginástica, a praia e o mar, passeios, 

excursões e muitos outros elementos. Em geral são pontos de encontro de 

jovens e isso exige mais movimentação e integração entre pessoas. É impor-

tante ressaltar que a dinâmica nas atividades não é tão alta. 

Os hotéis fazenda são considerados hotéis de campo e dispõem de grandes 

áreas livres, sendo que os equipamentos e materiais de lazer são bastante 

sofisticados e os hóspedes, mais exigentes, querem mais qualidade em ser-

viços. Nesses empreendimentos predominam famílias formadas por casais e 

com filhos pequenos ou adolescentes; o estímulo para participação nas ativi-

dades está naquilo em que o hotel tem a oferecer e sua dinâmica é altíssima. 

A terceira e última categoria são os hotéis estâncias, cujo espaço livre dis-

ponível é menor. As atividades são mais internas ou o hóspede tem que sair 

da área do hotel para realizá-las. O público-alvo tem uma faixa etária mais 

elevada e a melhor idade também está presente nesses empreendimentos. 

As atividades são mais passivas e a dinâmica das atividades mais calma. 

Outros exemplos deste tipo de empreendimento são os spas, que além de 
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oferecerem tratamentos que favorecem a saúde, também oferecem brin-

cadeiras, jogos, gincanas, ou seja, uma programação diversificada de lazer 

aos hóspedes. Há ainda os resorts e os lodges, que oferecem uma extensa 

programação na selva (Figura 3.1). 

Figura 3.1: Hotel localizado no meio da floresta no estado do Amazonas 
Fonte: Susy R. Simonetti

Ressaltamos que neste último as atividades não são tão passivas assim e o 

espírito de aventura está sempre presente, com caminhadas na selva, por 

exemplo.

3.3 Animação turística na hotelaria
Verificamos que a animação turística tem o propósito de acentuar o interesse 

do visitante ou turista pelo local visitado, é um tempo dedicado ao diverti-

mento e à descontração. O turista se entrega de forma salutar a este lazer 

que inclui jogos, brincadeiras e conhecimento de novos lugares e pessoas, 

implicando diversas possibilidades culturais. 

Nesse caso o animador é a pessoa que tem a responsabilidade de animar, 

distrair, ambientar e também orientar os turistas.

A animação é oferecida em instalações, equipamentos de serviços ou atrati-

Resorts
são hotéis de luxo voltados para 

o lazer.

Lodges
 hotéis de floresta localizados, 

em grande parte, na Região 
Norte do país.

Saiba mais sobre o animador: 
http://www.lazer.eefd.ufrj.br/

animadorsociocultural
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vos turísticos específicos, que podem ser em empreendimentos ou na locali-

dade de destino do turista. Seus principais objetivos são preencher o tempo 

livre dos turistas, ou do usuário do empreendimento ou ainda da população 

residente que faz uso dele; assegurar maior aproveitamento do atrativo tu-

rístico principal que possa existir no local; e aumentar a permanência e o 

consumo do turista ou usuário.

O animador deve respeitar aquelas características já bastante exploradas 

neste texto. Lembramos que o turista deve ser bastante respeitado!

A animação pode acontecer nos meios de transporte de longo curso (navios, 

ônibus de excursão, aviões, trens); em diversos equipamentos do receptivo 

(centros de convenções, associações, parques, clubes, restaurantes e outros); 

e em meios de hospedagem, tais como hotéis convencionais urbanos, de 

instâncias climáticas, hotéis de lazer, pousadas, pensões, albergues da juven-

tude e outros.

De forma geral, trabalhar com animação nesses equipamentos pode nos 

levar a encontrar alguns problemas: a disponibilidade de espaço existente 

ou com a possibilidade de se desenvolver a animação e a viabilidade eco-

nômica do serviço a ser implantado, considerando o prazo de retorno deste 

investimento.

Devemos entender que o serviço de recreação engloba mais uma alternativa 

de lazer que a hotelaria pode oferecer aos seus usuários. E como toda ativi-

dade atual, a qualidade dos serviços deve se fazer presente. O administrador 

de um hotel deve ter o entendimento que o planejamento, o funcionamen-

to, a oferta maior de serviços, o nível de relações entre colaboradores e usu-

ários devem ser pensados em benefício do usuário.

Tudo o que foi citado, ou seja, a sintonia entre administração e demais seto-

res e a articulação que pode ser implementada, soma-se para fazer parte do 

que costumamos chamar de qualidade de serviços.

Ao planejar os serviços de recreação de um hotel, é preciso pensar antes 

quais demandas vai receber, ou seja, qual é o público-alvo.

Então, os objetivos dos serviços na hotelaria fazem parte do planejamento 

das atividades que serão oferecidas, e devem ser pensados nesse conjunto o 

espaço disponível, os materiais, a faixa etária dos usuários de cada atividade. 
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Esses objetivos devem:

a) informar aos hóspedes as alternativas de lazer e recreação que o hotel 

oferece;

b) buscar a participação de livre e espontânea vontade dos hóspedes;

c) facilitar e ampliar a comunicação entre os indivíduos;

d) criar um clima descompromissado, lúdico, uma atividade inclusiva com 

credos, raças, idades e gêneros diferentes;

e) permitir uma avaliação dos serviços prestados continuamente.

Em resumo, podemos dizer que uma boa programação dos serviços de re-

creação deve ser pensada com um fim bem definido, ou seja, propiciar ao 

hóspede algumas formas de lazer ativo e outras de lazer passivo.

3.3.1 Lazer ativo 
É o tipo de recreação que utiliza atividades motoras (exige-se o aspecto físi-

co), como jogos infantis e esportes em geral; atividades intelectuais (a men-

te é mais utilizada) como jogo de xadrez, quebra-cabeça; atividades artísti-

cas ou criadoras (exige aptidões pessoais, habilidades motora e intelectual) 

como a pintura, o desenho, a escultura, o teatro, a música etc. (Figura 3.2); 

atividades de risco (nas quais muitas vezes o participante corre riscos) como 

paraquedismo, mergulho em grandes profundidades, voo livre, escaladas, 

rapel e muitas outras com características de aventura. 

Figura 3.2: Atividades artísticas manuais exigem aptidão pessoal
Fonte: Susy R. Simonetti

Sobre lazer ativo consulte:
http://www.lazerativo.org.br
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3.3.2 Lazer passivo 
É a recreação que trabalha com atividades sensoriais, como assistir a uma 

partida de futebol, de basquete, a uma competição de judô e outras. Este 

tipo de recreação é apenas de observação, mas como torcedor envolve parti-

cipação emotiva e física com os movimentos utilizados ao se torcer. Além das 

sensoriais, há as atividades transcendentais, que auxiliam no relaxamento do 

corpo, do espírito, iluminam a mente. Como exemplo, temos a observação 

de obras em um museu (Figura 3.3), a apreciação de um livro em uma biblio-

teca, de pinturas e esculturas em uma pinacoteca ou mesmo permanecer pa-

rado observando um pôr do sol no rio Negro (no Amazonas) ou em uma duna 

de areia no Mundaú (Ceará), que  fazem parte deste grupo de atividades. 

Como já sabemos, é o recreador que vai lidar com os hóspedes e de acordo 

com o perfil deles vai planejar algo que agrade a todos os gostos. A hotelaria 

também necessita de pessoas competentes, responsáveis que estabelecerão 

relações com os demais colaboradores do hotel e, constantemente, precisa-

rão do apoio de muitos outros setores.

Figura 3.3: Vitória de Samotrácia - famosa estátua  em
exposição no Museu do Louvre em Paris, França
Fonte: Susy R. Simonetti
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3.4 Atuação dos profissionais no lazer e no 
entretenimento

Os serviços na área de lazer são baseados na oferta de experiências, sejam 

individuais ou coletivas, vivenciadas pelas pessoas. Como podemos obser-

var anteriormente, tais atividades somente são possíveis de serem realizadas 

com a utilização de recursos físicos (os espaços), materiais (equipamentos e 

materiais de uso) e recursos humanos. 

O capital humano é o bem mais precioso, recurso fundamental de qualquer 

organização, mas, evidentemente, sabemos que muitas atividades de lazer 

não necessitam da presença ou da atuação de um profissional, como escu-

tar música, fazer a leitura de um livro, assistir à televisão, conversar com os 

amigos e muitas outras atividades. Então como vamos encaixar o profissional 

do lazer no contexto dessas atividades?

Ora, a resposta também é simples. Observe as várias instâncias em que po-

demos situar o papel do profissional: organizando atividades para as pessoas 

que elas próprias, por motivos diversos, não conseguem organizar; liderando 

grupos e comunidades; acompanhando e iniciando as pessoas em diferentes 

modalidades esportivas e artísticas; viabilizando e administrando recursos 

para que grupos e comunidades possam usufruir as atividades de lazer sem 

esta preocupação.

A presença de um profissional também é muito importante nos equipamen-

tos de lazer como centros culturais, esportivos, clubes, museus, parques, 

academias esportivas, balneários (Figura 3.4), bibliotecas, hotéis de lazer, 

parques temáticos, teatros e outros.

Figura 3.4: Balneário público: a presença de um profissional do lazer é importante 
Fonte: Susy R. Simonetti

Você pode ter acesso à literatura 
em estudos do lazer em língua 

inglesa no documento virtual 
Biblioteca do Lazer, em biblioteca 

virtual organizada no Centro 
Esportivo Virtual (CEV)

http://cev.org.br/
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Podemos ainda registrar que os profissionais deverão atuar de acordo com o 

processo de gestão dos equipamentos de lazer, que pode ser dividido em três:

a) Administração – consiste em fazer a administração geral do equipa-

mento de lazer e os serviços administrativos em geral, tais como com-

pras, controle de caixa, pessoas, contabilidade e outros serviços relacio-

nados com estes expostos aqui.

b) Programação e animação – neste processo cabe ao profissional pla-

nejar, realizar e cuidar da animação de todas as atividades do local, que 

podem ser permanentes, temporários e eventos. Lembramos que podem 

ser levados programas externos para os espaços da comunidade.

c) Manutenção – este processo envolve a verificação de quadras, salas, 

auditórios, piscinas, vestiários, lanchonetes, sanitários e áreas de admi-

nistração. Averiguando para que todos os sistemas estejam em ótimas 

condições para receber o praticante.

Podemos chamar de liderança recreacional ao conjunto de profissionais que 

se empenham na realização de programas na área do lazer. Em alguns países 

a profissão de recreador já está regularizada e esses profissionais têm seu 

trabalho valorizado. 

No Brasil, as profissões ligadas à educação física, aos esportes e à recreação e 

lazer foram regulamentadas – Lei 9696, de 01 de setembro de 1998, e é im-

portante esclarecer que só poderá exercer a função o profissional habilitado. 

Veja a lei que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física 

e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação 

Física (Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9696.htm):

Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a de-
signação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos 
profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais 
de Educação Física.

Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regio-
nais de Educação Física os seguintes profissionais:

I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação 
Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
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II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido 
por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na 
forma da legislação em vigor;

III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham 
comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissio-
nais de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos 
pelo Conselho Federal de Educação Física.

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, 
planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, 
avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem 
como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, re-
alizar treinamentos especializados, participar de equipes mul-
tidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, 
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas 
e do desporto.

Art. 4o São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
de Educação Física.

Art. 5o Os primeiros membros efetivos e suplentes do Conse-
lho Federal de Educação Física serão eleitos para um mandato 
tampão de dois anos, em reunião das associações represen-
tativas de Profissionais de Educação Física, criadas nos termos 
da Constituição Federal, com personalidade jurídica própria, e 
das instituições superiores de ensino de Educação Física, ofi-
cialmente autorizadas ou reconhecidas, que serão convocadas 
pela Federação Brasileira das Associações dos Profissionais de 
Educação Física - FBAPEF, no prazo de até noventa dias após a 
promulgação desta Lei.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

As experiências nesta área têm demonstrado que a orientação das ativida-

des recreativas, e, portanto, a ação dos profissionais chega a ser, em alguns 

casos, mais importante que instalações, equipamentos e material adequado; 

por esse motivo, o agente de recreação precisa desenvolver um conjunto de 

conhecimentos teóricos e práticos, atitudes, técnicas e habilidades que lhes 

garantam êxito na orientação dos programas, liderança de grupos e planeja-

mento das atividades recreativas. 

O profissional de recreação e lazer deve estar ciente de que o seu trabalho 

deve proporcionar alegria e descontração aos envolvidos nas atividades. Ele 

deve estimular a participação dos indivíduos e demonstrar interesse e respei-

to pelas pessoas. Assim, apresentamos a seguir algumas características que 

devem pautar o trabalho do recreador:
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a) Formação e autoformação permanente – a formação em um curso 

superior é necessária, mas não imprescindível. Ela deve contribuir com a 

capacitação deste profissional. Alguns cursos que podemos indicar são: 

Turismo, Educação Física, Sociologia, Educação Artística, Pedagogia. Por 

outro lado, o profissional de lazer deve estar sempre querendo aprender 

coisas novas, fazendo cursos, participando de eventos.

b) Informação e atualização – uma pessoa bem informada sabe tudo que 

está acontecendo ao seu redor e pode conversar sobre diversos assuntos; 

assim, deve-se ler bastante (jornais, revistas especializadas das diferen-

tes áreas do conhecimento, revistas semanais), assistir aos noticiários e 

acompanhar as programações culturais e esportivas. O agente de recrea-

ção deve também ser uma pessoa atualizada, social e culturalmente; isto 

quer dizer que ele deve estar em dia com os acontecimentos e fatos de 

sua cidade, de sua comunidade, de seu ambiente profissional. 

c) Comportamento e atitude – o agente deve buscar separar o lado pro-

fissional do pessoal, e assim colocar alguns limites para o envolvimento 

pessoal com as pessoas que participam das atividades, sem se esquecer 

de agir com simpatia, naturalidade, tolerância, demonstrando prazer em 

orientar as pessoas.

d) Imaginação e intuição – são aspectos fundamentais para manter-se 

atento às respostas do grupo, ou seja, deve usar bem sua capacidade de 

raciocinar, imaginar e intuir.

e) Criatividade – o líder da recreação deve adaptar-se às circunstâncias e 

usar os recursos disponíveis, tendo ideias inovadoras, buscando alterna-

tivas, transformando o que se tem como recurso, buscando novas pos-

sibilidades.

f) Cooperativismo – o trabalho em grupo facilita o aprendizado; assim, 

o profissional deve preocupar-se em aprender a incentivar, estimular as 

pessoas a expressar seu potencial e suas capacidades inerentes.

g) Dedicação – todas as atividades que realizamos exigem dedicação; as-

sim, no campo do lazer não seria diferente, concluir o que se começou, 

fazer o seu máximo, o melhor, é de suma importância para deixar os 

participantes da atividade satisfeitos.
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h) Comunicação – uma dicção clara, o cuidado com as palavras usadas, 

isto é, expressar, escutar e entender faz parte deste processo; tudo isso 

vai garantir a correta e precisa transmissão das informações, sem contar 

que podem aproximar o recreador do grupo.

Como pudemos observar, a primeira atitude do recreador é planejar e elabo-

rar programas para aquelas pessoas que irão recrear, e não para eles.

Em se tratando das unidades de recreação, ou dos espaços, não terão vida 

longa nem cumprirão seus objetivos se não houver pessoas responsáveis 

pelo bom andamento dos programas e pela subsistência do material.

Uma das principais funções da liderança na recreação é planejar, dirigir e 

supervisionar os programas, mas também é fundamental conhecer bem o 

local em que se trabalha. Tanto os programas quanto os espaços são varia-

dos e complexos, e as preferências dos vários tipos de grupos e de indivíduos 

requerem muita habilidade na realização.

Para cada tipo de atividade de lazer existe um equipamento específico. Dos 

locais de trabalho possíveis ao recreador, o mais conhecido está na hotela-

ria e, obviamente, relacionado ao turismo: hotéis urbanos, resorts, hotéis-

fazenda.

Os equipamentos de turismo caracterizam-se como equipamentos destina-

dos a programação turística em geral, podendo-se destacar a hospedagem 

e as atividades recreativas. Além das atividades que normalmente compõem 

o setor hoteleiro – recepção, hospedagem e alimentação, são executadas 

programações diversificadas de lazer e recreação, construídas segundo as 

características geográfico-naturais e/ou histórico-culturais da localidade que 

abriga o hotel.

As atividades programadas para estes equipamentos geralmente ocorrem 

em temporadas de férias, em períodos determinados, em feriados e nos fins 

de semana, ou ainda quando se vende um pacote turístico específico.

Podemos resumir, então, que o profissional de turismo e lazer deverá de-

monstrar aptidões intelectuais como exatidão e atenção concentrada, capa-

cidade imaginativa e criativa, buscando ainda a sociabilidade, a meticulosi-

dade e a liderança, desenvolvendo principalmente a coordenação motora. 
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Tal profissional deve tomar a postura de um agente transformador, com o 

objetivo de valorizar a prática do turismo e do lazer mostrando a importância 

desta atividade para quem a pratica. 

Depois que conhecemos as características de um bom profissional, vamos tra-

tar agora de especificar o perfil desse recreador especialmente na hotelaria.

3.5 Perfil do recreador para atuar na hotelaria
Para que o indivíduo seja um programador das atividades de lazer ou recre-

ador, ele deve ter algumas habilidades que nós já traçamos de forma geral, 

mas que merecem ser ressaltadas sob outro enfoque para a indústria da 

hospedagem:

a) Respeito à opinião dos outros, ou seja, que os planejadores tenham capa-

cidade para escutar os outros, mantendo um diálogo aberto e franco, que 

deem sua opinião, mas ouvindo e respeitando os demais. Este é um com-

portamento que deve ser desenvolvido e não um traço de personalidade.

b) Capacidade de tomar iniciativa é um comportamento fundamental para 

quem deseja trabalhar no segmento lúdico. Ao surgir um impasse, cabe 

ao recreador  tomar a iniciativa e resolver o problema. Mas também dar 

um bom-dia, cumprimentar uma pessoa, convidar para participar de uma 

atividade, ajudar quando necessário, são atitudes interessantes neste 

segmento e que podem gerar bons frutos.

c) Saber exercer a função de mediador é ser o elemento de ligação visando 

ampliar as relações no hotel. É estar disponível sempre! É ainda exercer 

papel de facilitador, devendo ir ao encontro de pessoas e convidá-las a 

participarem das atividades programadas.

d) Espírito criativo já foi tratado, mas importa destacarmos que em um hotel 

as atividades programadas precisam constantemente ser reformuladas, 

reprogramadas, readaptadas, devido ao grande fluxo de chegadas e saí-

das de hóspedes. Isto também significa dizer que uma pessoa não nasce 

criativa, mas, fique tranquilo, você pode tornar-se criativo!
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Você conhece sites de busca? Pesquise em sites de busca nacionais e inter-

nacionais sobre o perfil do recreador na hotelaria e compare com o que está 

exposto no seu material.

Pontuadas algumas habilidades que o recreador deve ter para trabalhar na 

hotelaria, é importante também saber qual a localização desses profissionais 

no organograma do hotel.

Inicialmente podemos situar o setor de lazer diretamente subordinado à ge-

rência geral e à gerência de marketing de um hotel. Esse setor pode ser 

formado de acordo com a necessidade de cada empreendimento, e a forma 

de contratar recreacionistas para executar as atividades de lazer e recreação 

também pode ser diferenciada.

Um determinado hotel pode ter sua equipe formada contratando profissio-

nais diretamente, ou seja, o vínculo empregatício será com o próprio hotel. 

Como manter uma equipe vinculada diretamente ao hotel não é algo muito 

barato, somente os grandes hotéis ou cadeias hoteleiras podem fazer isso, 

uma vez que a taxa de ocupação desses estabelecimentos é alta durante 

todos os meses do ano.

A segunda forma de contratação seria de apenas uma ou duas pessoas, 

os coordenadores do setor de lazer, que teriam vínculo direto com o hotel. 

Esses indivíduos seriam responsáveis por escalar a equipe de animadores 

que iria atuar, e esta equipe, por sua vez, seria formada por recreadores 

autônomos ou como também são chamados, free lancer. Isso significa que 

eles prestariam serviços ao hotel e não seriam colaboradores diretos; depen-

dendo da ocupação do hotel, seriam chamados mais ou menos prestadores 

de serviços.    

A terceira forma de contratação seria de empresas prestadoras de serviço; 

o vínculo dos profissionais seria apenas com a empresa através do contrato. 

A terceirizada contrataria os recreadores, que poderiam ser free lancer ou 

colaboradores dela própria. Neste caso específico, o custo para o hotel é 

mais alto, tendo em vista que ele prefere esse tipo de contratação (serviços 

terceirizados) a ter inúmeras preocupações com mais esse setor.

De forma geral podemos afirmar que uma média ideal para o empreendi-

mento hoteleiro seria de um animador para cada 40 hóspedes. A equipe 

deverá ser dividida em setores de atuação, cada uma com seu responsável, 

mas o trabalho em conjunto, a ajuda mútua é fundamental.

Free lancer
profissional autônomo, no 

caso da hotelaria, recreadores 
autônomos.
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O que não pode deixar de existir é um coordenador de equipe, que será o 

elo entre esta e o hotel. Quanto maior o número de pessoas envolvidas na 

recreação, maior a necessidade de se ter um coordenador, sendo que por ve-

zes ele deve tomar a posição apenas de supervisor das atividades, apoiando 

sua equipe, deixando a função de animador.

Quanto aos equipamentos e materiais utilizados nas atividades, eles são de 

propriedade do hotel e os recreacionistas os responsáveis.

Antes do início de qualquer atividade, todo material deverá ser requisitado, 

verificado e colocado à disposição da atividade que se pretende desenvolver. 

A correta utilização do material também fica por canta dos recreacionaistas, 

que também podem solicitar novos ou a substituição quando houver neces-

sidade. Após a atividade o material deve ser recolhido e guardado para uso 

posterior.     

Resumo

Nesta seção você estudou um panorama geral da importância do profissio-

nal de recreação na hotelaria e seu perfil ideal para atuar neste empreendi-

mento.

Atividades de aprendizagem

1. Entre no Portal do Ministério dos Esportes (http://www.esporte.gov.br) 

ou procure no seu material a Lei 9696/98, que regulamenta profissionais 

ligados à educação física, esportes e à recreação e o lazer e responda: 

quais são as competências do profissional de educação física? Poste sua 

resposta no AVEA.

2. Procure saber se a sua cidade tem algum recreador em qualquer insti-

tuição pública ou privada. Converse com ele e elabore um texto comen-

tando as atividades que ele desenvolve. Caso isso não aconteça, escolha 

um lugar na sua cidade em que você acha necessária a presença de uma 

liderança recreativa e crie algumas atividades que ele deveria desenvol-

ver. Poste sua atividade no AVEA.

3. Com base no que você estudou na Aula 3, faça um pequeno texto apre-

sentando o que mais você considera interessante no perfil do recreador, 

justificando sua escolha. Apresente no fórum de debate com este tema.
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