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Lazer e ludicidade 
Nos últimos anos, as pesquisas médicas demonstram que boa parte da falta de saúde é causada pela falta de atividade física. Por 

meio da consciência e de mais informações a respeito de cuidados com a saúde, que inclui maior movimentação corporal, as pessoas estão 
mudando hábitos de vida. 

Sabemos que o único meio de prevenir os males da inatividade é ter algum grau de atividade física e mental, não durante um mês, 
mas durante toda a vida. Descobrimos que a saúde é, na maioria das vezes, um fator que podemos controlar, prevenindo-nos do surgimento 
de algumas doenças. Quando nascemos, recebemos um corpo saudável e temos o dever de cuidar e zelar por este que é nosso abrigo. 

Internet: http://www.maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-e-saude. 

 

A importância do lazer e da recreação para o aprendizado 
Internet: http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/9c6af225-bfb5-4ce8-bd8d-

f7541b7dffad/14C_A+importancia+do+lazer+e+da+recreacao+para+o+aprendizado+na+educacao+infantil.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9c6af225-bfb5-4ce8-bd8d-f7541b7dffad. 
 

Introdução  
O alicerce para a construção de uma sociedade é a educação. Conforme o capítulo II dos Direitos Sociais, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, no art. 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. A partir disso, surgiu o interesse em estudar a 
relevância do lazer na humanização do homem, o lúdico como ferramenta desse processo por meio da recreação, além do papel que exerce 
na educação. Com o avanço da tecnologia, os jogos eletrônicos, como o video game, também ganharam aperfeiçoamentos e uma grande 
variabilidade de funções. Os benefícios desses jogos são agilidade, raciocínio e reflexo, e alguns podem até proporcionar aprendizagem de 
outras culturas e novos idiomas, porém há malefícios também. Por ser uma atividade prazerosa, os jogadores podem viciar rapidamente. 
Existem jogos que incentivam a violência, o que pode tornar as crianças agressivas. Além de desviar esses jogadores do convívio social, pode 
vir a acarretar problemas de saúde, como coluna, devido à falta de postura durante muito tempo frente a esses jogos. O objetivo deste artigo 
é apresentar uma reflexão teórica aos profissionais da educação e recreadores sobre a importância das ferramentas, do lazer e da recreação 
para a educação. Devido às discussões acerca dos jogos eletrônicos e suas tecnologias que as crianças mais utilizam na atualidade, vem-se 
propor e reforçar a educação lúdica utilizando métodos recreativos desde a Educação Infantil, com jogos e brincadeiras. A metodologia 
adotada requereu pesquisa bibliográfica em livros, revistas, artigos e documentos oficiais, como a Constituição da República de 1988. Esse 
trabalho se propõe a discutir o papel do recreador e a importância do planejamento das atividades recreativas, em que serão considerados o 
desenvolvimento social da criança, por meio de conceitos e de discussões pertinentes a este tema, ressaltando o objetivo e a importância 
para a academia, profissionais da área, sociedade, mercado e Estado. 

 

Referencial teórico  

 

Lazer 

Entre os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, encontramos, nos arts. 6°, 7°, inciso IV, 217, § 3°, e 227, todos da Constituição da 
República de 1988, o lazer e a necessidade que o homem tem de ter acesso a ele desde criança. Reconhece-se a importância que o lazer tem 
na socialização. O termo “lazer” vem do latim licere, que significa “ser permitido”. Ou seja, significa ser livre para fazer atividades, sem 
precisar da permissão de alguém. Além disso, engloba a ideia de utilização do tempo livre para essa atividade, que deve produzir sensação de 
satisfação. Logo, ler um livro, ir ao cinema ou até mesmo descansar é lazer, desde que isso satisfaça a pessoa. Em Dumazedier (1934), 
encontramos o seguinte significado: [...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para 
repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua livre 
capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 1934, p. 34). 
Satisfazer as necessidades é essencial para o ser humano. Dessa forma, quando se fala de lazer, deve-se compreender o termo do tempo 
livre, referindo-se às atividades que cada pessoa dispõe do seu tempo, aplicando ao descanso e à diversão, independentemente do espaço. E 
esse lazer pode acontecer na própria casa, ao ler um livro, cozinhar ou apenas deitar para descansar, ou em parques, clubes, cinema, entre 
outros, com intenções afetiva, intelectual e social que fazem parte da rotina e da relação social.  

 

Educação  

O aprendizado está presente em todos os momentos da vida de cada pessoa. O contato com o outro nos permite compartilhar 
experiências e, assim, como consequência, adquirir conhecimentos de diferentes níveis. A escola é uma ferramenta muito importante nesse 
processo. É nela que a criança tem o primeiro contato com o diferente. A partir dessa vivência, a criança passará a desenvolver seu lado 
criativo e participativo. No art. 205 da CF, afirma-se: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família” (BRASIL, 1988). 
Destacando-se, neste parágrafo, a importância não somente do Estado, mas também da família neste momento da vida. A infância é 
considerada o tempo das brincadeiras. Por meio delas, as crianças satisfazem necessidades e aprendem a construir os próprios perfil e 
mundo. É nesse sentido que se faz presente a ludicidade. É primordial a utilização de brincadeiras no processo pedagógico para tornar a 
atividade prazerosa. Não só na Educação Infantil, mas, principalmente, nela, nota-se o brincar como uma forma de interação em grupo, o que 
favorece a convivência, a socialização e desperta a realidade que envolve o universo infantil. Segundo Piaget (1975 apud MAFRA, 2008, p. 11): 
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“através da brincadeira, a criança se apropria de conhecimentos que possibilitarão sua ação sobre o meio em que se encontra”, ou seja, por 
meio das atividades de lazer e de recreação, será produzida uma reação dentro do meio em que elas estão inseridas, modificando-as ou 
modelando-as de acordo com a experiência vivenciada no grupo. O brincar promove a interação, a socialização em grupo, o desenvolvimento 
de motricidade, a criatividade e habilidades para a realização de atividades de lazer. Existem várias formas de desenvolver a mente de uma 
criança, e uma delas é pelo brincar. Para Vigotsky (1998 apud MAFRA, 2008, p. 11): “As maiores aquisições de uma criança são adquiridas no 
brinquedo, aquisições que, no futuro, tornar-se-ão o nível básico de ação real e moralidade”. Nesse contexto, é possível analisar que a 
interação no brincar promove, além do desenvolvimento mental, o social, que culminará em uma definição de pessoa no futuro por meio de 
suas ações do presente. É notável que as atividades lúdicas promovam em todos, ou na maioria, que participam delas uma integração, que 
lhes permite sentir prazer e dinamismo, desenvolvendo aspectos afetivos, cognitivos e sociais. É possível destacar que as brincadeiras são 
ferramentas importantes, quando utilizadas de forma correta, para fomentar o desenvolvimento mental e o raciocínio lógico de uma criança. 
O estímulo por meio de algumas atividades de lazer e recreação permite a criança testar suas habilidades e descobrir grande parte do seu 
potencial. Trabalhar o lazer e a recreação com crianças possibilita o despertar de estímulos que tanto contribuirão para o desenvolvimento 
físico, pessoal e intelectual. Logicamente, deverá ser pensado em como e de que forma devem ser trabalhadas, criteriosamente, e integrando 
as crianças com as possíveis brincadeiras que serão desenvolvidas, assim buscando agregar valor e promover a inclusão social, pois as 
brincadeiras manifestam o aspecto emocional e social da pessoa envolvida. De acordo com Vigotsky (1998 apud MAFRA, 208, p. 15): “A arte 
de brincar pode ajudar a criança com necessidades educativas a desenvolver-se, a comunicar-se com os que a cercam e consigo mesma”. Com 
isso, pode-se observar que a criança aprende brincando e, consequentemente, também se desenvolve a partir das atividades de lazer e de 
recreação. Como já foi possível perceber, a criança satisfaz certas necessidades no brincar, as quais vão evoluindo no decorrer do 
desenvolvimento. Assim, como as necessidades das crianças vão mudando, é fundamental conhecê-las para compreender as singularidades 
dos brinquedos e das atividades de lazer e de recreação como uma ferramenta de aprendizagem. O jogo também é uma atividade de lazer, 
que é tida como ferramenta de aprendizagem, e vai se desenvolver de forma positiva se o educador souber trabalhar adequadamente com 
ele. É impressionante como muitos veem esse tipo de atividade como uma disputa, em que há perdedores e ganhadores; e uma grande parte 
dos profissionais de recreação, infelizmente, ainda dissemina esse conceito errôneo que se tem dessa atividade. Quando se trabalham o 
corpo, a ludicidade e o jogo, são desenvolvidas diversas potencialidades, como a criatividade, o prazer, a interação entre as pessoas, a 
cooperação, entre outras. Desse modo, podemos aliar-se às potencialidades que os jogos eletrônicos oferecerem, mas não deixar somente 
nela o dever de estimular a criatividade e outros aspectos nas crianças. Portanto, é evidente que as atividades de lazer e de recreação se 
tornaram de extrema importância na aprendizagem das crianças, tanto nas fases iniciais até a formação de sua personalidade, desde que 
estas sejam desenvolvidas de acordo com as faixas etárias e com cautela, para que, como consequência, elas possam contribuir, seja de forma 
direta ou indireta, para o aprendizado das crianças.  

 

Recreação  

O indivíduo pode optar por uma atividade de recreação para usufruir do lazer em seu tempo livre ou até mesmo entre as atividades 
educacionais, como na escola. ”Recrear”, que vem do latim recreare, significa “restaurar, recuperar, renovar, reanimar”. Ou seja, são 
atividades lúdicas que têm por objetivo relaxar, que podem ser jogos, brincadeiras e divertimentos. Marinho (s/d) nos mostra a seguinte 
definição: “[...] atividade física ou mental a que o indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer as necessidades físicas, psíquicas ou 
sociais, de cuja realização lhe advém prazer” (MARINHO, s/d: 43). Verifica-se, no parágrafo anterior, a diferença entre o lazer e a recreação, 
que é justamente na maneira pela qual o indivíduo escolhe as atividades. Enquanto o lazer dá liberdade de escolha, a recreação é 
impulsionada por motivos físicos, psicológicos ou sociais. Podemos dizer que, quando há recreação, estamos em lazer, uma vez que esta 
contém tempo livre e atividades. Mas o inverso não é verdade, ou seja, para que haja recreação, é suficiente o lazer, mas, para que haja lazer, 
é necessária a recreação, embora isso não seja suficiente (SANTINI, 1993, p. 19). Os benefícios das atividades recreativas são: maior interação 
do indivíduo no meio social, melhoria do nível intelectual, desenvolvimento de habilidades, entre outras. São esses os pontos importantes da 
recreação no desenvolvimento humano consciente do indivíduo. A variabilidade das atividades recreativas pode ajudar a ampliar a mente em 
diversos tipos de conhecimento, além de ter funções de divertimento, recuperação psicossomática e acréscimo positivo à personalidade, 
aprendendo a ter companheirismo e solidariedade, e também a tomar decisões individuais, dependendo da atividade. A forma de lazer das 
crianças, desde a atividade mais comum, como é o caso do esporte ou outras mais avançadas, por exemplo, o video game e demais diversões 
tecnológicas, tem sido ponto de grandes discussões em vários setores da sociedade, como escola, família e outros. Isso tem levado a repensar 
quais atividades essas crianças devem fazer no tempo livre ou até mesmo dentro da escola. Permitir ou não o uso de eletrônicos? Qual é a 
importância do “brincar”? O brincar tem um espaço importante na formação do homem. Como já foi dito, recreação é restauração, 
reanimação, renovação. No caso das crianças, a infância tornou-se pedagogizada. Ou seja, fazer da brincadeira útil à educação foi um 
processo introduzido pelos filantropos em instituições educacionais com o intuito de tornar o espaço escolar prazeroso. Porém, isso vem 
sendo ameaçado pelo avanço tecnológico, já que os jogos são na maioria individuais, o que dificulta a socialização. Campos, Gonçalves e 
Vianna (1992) referem-se aos jogos da seguinte maneira: o jogo; atividade descompromissada, gratuita, disciplinada por regras e cujo 
resultado é incerto. Os jogos e as competições de força ou de habilidade surgem entre os mais diversos povos com grande regularidade. Estão 
presentes nas artes manuais, em cantos e danças, lendas e contos populares. E fazem parte de uma diversificada série de eventos associados 
ao sentimento de prazer (CAMPOS; GONÇALVES; VIANNA, 1998, p. 12). Com isso, o jogo visa colocar em prática o aprendizado obtido na sala 
de aula, disseminando este conhecimento adquirido. Devido a essa importância do brincar, há o espaço Brinquedoteca. Conforme Santini 
(1993, p. 25): “É um espaço criado com o objetivo de proporcionar condições favoráveis, para que a criança brinque. É um lugar onde tudo 
estimula a ludicidade.”. Há vários tipos de brinquedotecas: pedagógica, escolar, de empréstimo de brinquedos, terapêutica, hospitalar, 
itinerante e outras, cada uma com objetivos específicos, mas sem desvincular do brincar. Dentro desses espaços, não pode faltar, é claro, o 
brinquedo, que é o estimulante visual de muitas brincadeiras, fazendo fluir o imaginário infantil. A ação de brincar consiste no lúdico em ação. 
Mostra a criança concretizando as regras com os brinquedos. O agente de recreação é também importante para o desenvolvimento das 
atividades. É a pessoa responsável pelo planejamento e pela implementação dos serviços destinados a oferecer a melhor exploração do 
tempo de lazer. O bom recreador é aquele que vive, na liderança, a condição de participante. Que sabe olhar o interesse de todos; que escuta 
o desejo comum; que procura, na medida do possível, aproximar-se de cada um, sem perder a noção de grupo. [...] Seu trabalho proporciona 
alegria e descontração e, na liderança de um grupo, responde pelo melhor aproveitamento do tempo gasto em jogos e brincadeiras 
(CAMPOS; GONÇALVES; VIANNA, 1998 p. 48). Por isso, a necessidade de um profissional qualificado, que possua habilidades específicas e um 
bom planejamento para desenvolver atividades recreativas para diversos grupos de faixa etária e sexo diferente. Sem discriminação.  
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Considerações 

No presente artigo, procurou-se mostrar a relevância do lazer e da recreação no processo educativo dentro das escolas. Sendo 
direitos de todo cidadão brasileiro a educação e o lazer e, dessa forma, aliar os dois fatores para a construção de uma sociedade, além de 
resgatar as brincadeiras para o cotidiano nas salas de aula e para a vivência fora dela também. Sabemos dos benefícios que os jogos 
eletrônicos têm, porém deve haver um intermédio entre essa atividade e brincadeiras lúdicas que ajudam no desenvolvimento social e 
mental da criança. O convívio com outras crianças é importante para a vida em sociedade que vos espera. Dentro da Educação Infantil, as 
brincadeiras são muito importantes, pois as crianças vão aprendendo vários conceitos que irão ser ensinados. Elas também aprendem melhor 
quando o professor faz jogos e brincadeiras lúdicas, em que necessitam diferenciar o concreto. Ao brincar com os jogos, a criança faz uma 
relação entre conhecimentos e o que está visualizando. Assim, ela é capaz de construir conhecimento e muitos deles são novos. Nas 
brincadeiras lúdicas, as crianças desenvolvem várias aptidões, entre elas estão as linguagens oral e escrita, pois a criança se relaciona com 
outras e é nessa interação que vão aprendendo com a relação de troca estabelecida por elas. Pelo exposto, é possível perceber que as 
atividades de lazer e recreação se tornaram ferramentas importantes para o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças na Educação 
Infantil, quando se pode destacar que o “lazer” vem do latim licere, que significa “ser permitido”, ou seja, significa ser livre para fazer 
atividades, sem necessitar da permissão de alguém. Além disso, o lazer está diretamente ligado à ideia de utilização do tempo livre, em que 
essa atividade deve produzir sensação de satisfação e/ou prazer, como ler um livro, ir ao cinema ou até mesmo descansar; é lazer desde que 
isso satisfaça a pessoa, enquanto a recreação é restauração, reanimação, renovação que ajuda na descontração das crianças; já o lúdico seria 
um suporte no processo pessoal e educativo das crianças, permitindo que elas aprendam cada vez mais ao desenvolver atividades lúdicas. 
Com isso, é possível destacar que as atividades de lazer e de recreação são de extrema importância para o desenvolvimento físico e pessoal, 
que acaba sendo desenvolvido com mais facilidade, com cautela e preocupação, de acordo com as faixas etárias, o que agrega mais valor a 
essas atividades e ao profissional que as desenvolve. No processo de globalização, se fazem necessárias essas atividades e o lazer para a 
descontração das pressões sofridas no dia a dia, as quais as crianças também acabam sofrendo, e também para que elas não fiquem 
brincando somente com jogos eletrônicos, pois, como geram prazer mais rápido, acabam ficando viciadas a realizar somente essas atividades. 
Devido a isso, as atividades de lazer e recreação buscam o resgate dessas crianças e, por consequência, elas ainda ajudam direta ou 
indiretamente na aprendizagem. Portanto, é na brincadeira e nas atividades de lazer que as crianças podem experimentar situações novas ou 
mesmo comuns. Elas fazem delas um meio de comunicação, de prazer e de recreação. Por isso, é necessário que haja uma capacidade de criar 
e aprender, e a brincadeira constitui um dos meios mais importantes que podem levar as crianças a um crescimento global.  

 

Ética no ambiente escolar 

A ética interroga sobre a legitimidade de práticas e valores consagrados pela tradição e pelo costume, abrangendo tanto a crítica das 
relações entre os grupos, dos grupos nas instituições e ante elas, como também a dimensão das ações pessoais. 

Discutir ética na escola trata-se de refletir acerca da convivência humana nas suas relações com as várias dimensões da vida social: o 
ambiente, a cultura, o trabalho, o lazer, o consumo, a sexualidade e a saúde (DARIDO et al. 2001). 

De maneira indireta, conscientemente ou não, as aulas de Educação Física trabalham atitudes e valores com os alunos. Mas que 
valores são esses? São aqueles desarticulados da realidade, baseados nos valores de um determinado grupo ou de um professor? Ou aqueles 
que respeitam a diversidade e que são essenciais para a formação de futuros cidadãos? 

Acredita-se que valores sociais e humanos, reforçados pela prática esportiva, o aprender a jogar com o colega e não contra o mesmo, 
são objetivos que o esporte escolar poderá incutir nos alunos presentes em aulas de Educação Física. 

A Prática da Educação Física na escola poderá favorecer a autonomia dos alunos para monitorar as próprias atividades, regulando o 
esforço, traçando metas, conhecendo as potencialidades e limitações e sabendo distinguir situações de trabalho corporal que podem ser 
prejudicadas (PCN, 1997, p. 29). 

Durante as aulas, os alunos se comportam de diversas maneiras, em que expressam prazer, satisfação, medo, vergonha, entre outros. 
Isso se dá devido ao aspecto relacionado ao convívio afetivo/emocional, o qual vai influenciar diretamente na participação das aulas. Devido a 
esses fatores, as aulas de Educação Física são o ambiente ideal para explicitar, discutir e fazer uma reflexão sobre atitudes e valores éticos 
para todos os envolvidos. 

O professor de Educação Física pode e deve desenvolver esse tema em momento oportuno, no qual consiga cultivar e discutir, no 
decorrer de suas aulas, temas relacionados a respeito, solidariedade, conhecimentos que permitam a compreensão e a cooperação entre 
todos os envolvidos. 

Podemos dar o exemplo clássico no qual os alunos menos habilidosos não são escolhidos para participar daquela atividade específica. 
Nesse caso, o professor deve: levar os alunos a refletir que todos estão usufruindo o mesmo direito à educação e que nem por isso 
necessitam ser iguais. Além disso, o professor precisa levá-los a reconhecer os próprios limites e possibilidades, além dos limites dos outros. 
Essa reflexão pode levar os alunos a expressar mais facilmente sentimentos e emoções, admitindo dúvidas sem medo de serem 
ridicularizados. 

São várias as possibilidades de o professor intervir em relação a diversas situações cotidianas que possam desfavorecer ou prejudicar 
a participação do aluno. Por tal motivo, é de extrema importância o professor realizar seminários e mesas redondas. 

 

Ética, tolerância e o ambiente escolar 

A escola é um ambiente em que convergem, ou pelo menos deveriam convergir, a diversidade e a aprendizagem. É nesse espaço que 
as relações interpessoais se estabelecem. Muito além das competências cognitivas e da responsabilidade educativa pedagógica, há, nesse 
locus, a oportunidade de desenvolver habilidades não cognitivas, fundamentais para a formação plena e competente do indivíduo. 

 
Só o conhecimento acadêmico não transforma. É preciso formar para a autonomia, para a flexibilidade, para o espírito crítico, o 

respeito a si mesmo, ao outro e à coletividade. Assim agimos de maneira a intervir na realidade. A escola traz, por meio de seus alunos e 
educadores, valores reveladores das crenças e dos costumes dos grupos sociais em que estão inseridos. O conflito surge como oportunidade 
de construção moral e formação ética. Paulo Freire, grande educador brasileiro, já dizia que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um 
é um imperativo ético, e não um favor que podemos ou não conceder aos outros. 
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O ambiente democrático proporciona a estabilidade das relações. Nele, as regras são explícitas. As pessoas têm clareza do que é 
negociável e do que não é. Princípios não são negociáveis, pois fazem parte dos valores centrais dos indivíduos. Sentimos vergonha das ações 
que ferem esses princípios, pois há o medo de decairmos aos olhos alheios. Há, também, valores que são periféricos, mas importantes, pois 
permitem a negociação em virtude do bem comum. Uma regra sem princípio é arbitrária. Não humilhar o outro, por exemplo, é uma regra 
que deriva do princípio “respeito”. 

 
Nesse ambiente, a sala de aula e os espaços escolares revelam leveza, bom humor, cooperação e construção coletiva das regras. A 

interação do sujeito é favorecida e o meio o transforma interiormente. A restrição refere-se aos atos e não às pessoas e aos seus 
sentimentos. A tomada de consciência do erro é fundamental para a mudança de ação, já a resolução de problemas é usada para provocar as 
mudanças nas estruturas internas do indivíduo. 

 
As ações pedagógicas levam a situações em que os alunos falam de si e sobre os próprios sentimentos, exercitam o autocontrole e o 

autodomínio. Há espaço para rodas de conversa, assembleias, narrativas morais, e discussões sobre dilemas reais e hipotéticos – as 
experiências se adequam às faixas etárias e transformam-se em aprendizagem de valor. 

 
O adulto tem escuta ativa e olhar atento. O professor torna-se tutor e mediador dos conflitos. E as violências oral e física são coibidas 

com segurança, firmeza e calma; as explicações são concisas e as sanções acontecem por reciprocidade. O respeito às diferenças, aliado à 
valorização da vida, transforma o ambiente e dá a ele clima de cooperação, e não de humilhação. Ação e consequência, observação e 
intervenção nas aulas e nos espaços de convivência são ações preventivas e necessárias. 

 
Experiências educativas revelam que a criança aprende o que vive e se torna o que experimenta; o adolescente clama por limites e a 

autonomia não se constrói sem a cooperação do outro. 
 
O ambiente escolar faz diferença no resultado das relações interpessoais, e é altamente determinante na construção da identidade 

moral. Na moral da obediência, não há autonomia e, sim, rebeldia; não se age por consciência e, sim, por transgressão ou medo de ferir as 
regras e ser punido. No lugar da afetividade, cresce a agressividade; da autoridade, o autoritarismo, e, assim, a falsa sensação de controle.  

 
Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. 

Internet: https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-rio-branco/etica-tolerancia-e-o-ambiente-escolar/. 

 

 

 

 

 

 

 


