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RESUMO 

 

 

 

O evento Oficina do Brincar, realizada no período de 18 a 21 de julho de 2011, contou 

com a participação de 163 crianças, na faixa etária entre 6 a 12 anos. A maioria das 

crianças pertencia à cidade de Diamantina. Essa atividade fez parte do 43º. Festival de 

Inverno e foi fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, 

UFMG, e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. 

Houve a participação de 25 monitores, todos eram discentes do curso de Educação 

Física da UFVJM. O objetivo central foi propiciar experiências e práticas corporais 

vinculadas aos jogos, brinquedos e brincadeiras e, com isso, valorizar o brincar como 

um processo de construção cultural dos sujeitos envolvidos. O presente relato de 

experiência procurou relacionar a Colônia de Férias com os conteúdos culturais do 

Lazer. Assim, propiciaram-se ações como ginástica, artes, lutas, dança, passeios (Museu 

do Diamante e Clube Campestre Diamantinense), esportes, gincana, além de atividades 

especificas para Pessoas com Deficiência (PCD). Ao final do evento foi entregue aos 

pais uma ficha de avaliação e o resultado foi muito satisfatório. Os pais ficaram 

entusiasmados com a alegria e participação das crianças e pediram para que esse projeto 

de extensão possa ser desenvolvido periodicamente. Conclui-se que propiciar 

experiências que tratem o brincar em uma relação direta com a educação contribui para 

diminuir os preconceitos e estereótipos presentes nessa área de atuação profissional. 

 

Palavras-chave: Lazer, Colônia de Férias, Interesses Culturais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, se refere a um relato de experiência 

relacionado ao campo do lazer e está de acordo com o manual de orientação de TCC do 

Curso de Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, UFVJM. 

Assim, uma questão inicial no presente trabalho, e que ajuda na diminuição dos 

estereótipos e preconceitos em relação a essa área, se refere à necessidade de se 

compreender os significados que a palavra lazer comporta.  

É comum em nossa sociedade a temática do lazer ser abordada como uma 

questão de menor valor. Entretanto várias leituras têm procurado demonstrar a 

importância de se compreender mais sobre essa área e isso tem contribuído para a 

redução dos preconceitos existentes sobre esse campo do saber.  

Para Camargo (1986, p.11-12), “[...] o lazer é um tempo onde se pode exercitar 

mais o fazer-por-fazer, sem que necessariamente haja um ganho financeiro em vista ou 

um preço sério a pagar”. Pode-se compreender essa citação como o sentido de 

“gratuidade” expressa pelo autor. 

Na atualidade, percebe-se que esse fenômeno está atrelado a alguns princípios, 

entre eles: 
Em toda escolha de lazer, existe o princípio da busca do prazer, mesmo que a 

atividade inicie com um esforço, para se obter o relaxamento agradável ou a 

sensação posterior de estar em forma; ou que termine no tédio, que a boa 

conversa e os copos de bebida não conseguiram evitar. (CAMARGO, 1986, 

p.12). 
 

 

Contudo, nota-se que há outros elementos que contribuem para a compreensão 

desse fenômeno, como a escolha dos indivíduos em participar ou não de determinadas 

experiências; a necessidade de se estar em um tempo liberado das obrigações sejam elas 

profissionais, familiares, sociais, entre outras; além do sentido de “gratuidade” presente 

nessas práticas, algo mencionado anteriormente. Essas questões serão abordadas com 

mais profundidade posteriormente, no capítulo denominado referencial teórico.  

Compreende-se, também, que as experiências de lazer se relacionam com as 

diversas faixas etárias, ou seja, tais experiências estão presentes durante toda a vida dos 

indivíduos. Pode-se, inclusive, afirmar que aquilo que é lazer para uma pessoa pode não 

ser para outra. Há uma dimensão da subjetividade presente nessas práticas. 

Assim, qualquer experiência vivida pode se relacionar com o lazer, o que 

determina isso será a relação do sujeito com a atividade desenvolvida. Marcellino 

(1996) explicita o caso do futebol, da jardinagem e da pescaria que nos quais, em alguns 
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casos essas vivências podem ser consideradas como lazer e, em contrapartida, em outras 

situações isso não ocorreria. 

Torna-se evidente que o lazer é um tema central de discussão da presente 

pesquisa. Entre as muitas possibilidades de lazer, optou-se neste trabalho por analisar 

um projeto de extensão desenvolvido na Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Trata-se da “Oficina do Brincar – II Colônia de 

Férias da UFVJM”, que ocorreu no mês de julho de 2011 com crianças na faixa etária 

de 06 a 12 anos. 

A Colônia de férias buscou, entre outros aspectos, a realização de atividades 

lúdicas que contribuam no processo educativo de seus participantes.  A compreensão 

que os momentos de lazer também são experiências educativas é refletida no 

pensamento de Camargo (1986, p.75) ao explicitar que: 
[...] é um campo educativo não para se aprender as coisas, mas para se 

exercitar equilibradamente as possibilidades da participação social lúdica. 

Seu objetivo é mostrar que o exercício de atividades voluntárias, 

desinteressadas, prazerosas e liberatórias pode ser o momento para uma 

abertura a uma vida cultural intensa, diversificada e equilibrada com 

obrigações profissionais, familiares, religiosas e políticas. (CAMARGO, 

1986, p.75). 
 

 

Uma experiência de lazer pode ser abordada em diversas perspectivas, desde 

uma visão mais tradicional de recreação, associada com a mera reprodução de 

atividades e ao conformismo, até uma perspectiva mais crítica e criativa, que considera 

as pessoas como protagonistas de suas ações, nas quais os mesmos questionam e 

participam das propostas das atividades. Essa visão, mais ampliada de participação das 

pessoas, possui uma relação direta com os chamados “Conteúdos Culturais do Lazer”. 

De acordo com Camargo (1986), os interesses culturais do lazer se dividem em 6 

áreas, são elas físicas, manuais, intelectuais, artísticas, sociais e turísticas.  

Entende-se como atividades físicas de lazer aquelas em que prevalece o 

movimento, o exercício físico. Atividades Manuais são aquelas em que há uma 

evidência da capacidade de manipulação, a jardinagem e o cuidado com pequenos 

animais podem ser exemplos. Atividades artísticas são aquelas relacionadas com a 

apreciação e a estética, como: teatro, cinema, filmes entre outras possibilidades.  Nas 

atividades Intelectuais busca-se o conhecimento, o contato com o real. As atividades 

sociais buscam interação com as outras pessoas. Atividades Turísticas visam à quebra 

da rotina, havendo contato com novas situações, passeios e viagens são alguns 

exemplos desses interesses. Essas questões também serão abordadas com mais 

especificidade no referencial teórico. 

Assim, a presente pesquisa analisou a “Oficina do Brincar – II Colônia de Férias 

da UFVJM” e discutiu sob quais premissas essa oficina se desenvolveu, seja em uma 
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perspectiva que estimula o conformismo ou em uma atuação mais crítica e criativa, 

além de suas interseções com os conteúdos culturais. Procurou-se responder as 

seguintes questões:  

 Quais relações podem ser estabelecidas entre a Oficina do Brincar e os 

Conteúdos Culturais da área do lazer?  Como esses conteúdos foram abordados? 

 Em quais perspectivas eles foram trabalhados? 

 

 

OBJETIVOS 

Geral  

Analisar a “Oficina do Brincar – II Colônia de Férias da UFVJM” e refletir 

como os conteúdos culturais do lazer foram abordados. 

 

 

Específicos 

Compreender como foi o processo de planejamento, organização, realização e 

avaliação da Oficina do Brincar;  

Relacionar e discutir as atividades oferecidas com os interesses culturais de 

lazer. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 O lazer atualmente ainda é visto de forma preconceituosa por uma parcela da 

sociedade, visto que, para muitos ele é considerado algo sem importância. Contudo, 

hoje a Constituição Federal de 1988 já determina o lazer como um direito social do 

cidadão além de vários estudos que comprovam sua importância para a sociedade. 

Segundo Serejo (2003, p. 03) o direito social “[...] vai desde o direito a um mínimo de 

bem estar econômico e segurança até o direito de participar da herança social e de levar 

uma vida civilizada de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade em que está 

inserido.”  

A compreensão do lazer como direito social está relacionada com o período de 

descanso que as pessoas devem ter. Para o lazer ser visto como um direito social ele 

deve ser ofertado ao povo de forma a garantir o acesso dos interessados, isso significa 

que ele não deve ser visto como uma mercadoria, pois isso acarretaria o fato de que 

assim, somente o indivíduo com um poder aquisitivo maior teria o direito a essas 

experiências.  

Por isso, a presente pesquisa procurou analisar se a “Oficina do Brincar – II 

Colônia de Férias da UFVJM” foi desenvolvida tendo como premissa básica o direito 
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daqueles que se interessaram em participar dessa atividade. O lazer também pode ser 

utilizado para educar e vários autores (MARCELLINO, 1996; CAMARGO, 1986) 

defendem que a pratica do lazer possui um duplo aspecto educativo, ou seja, esse 

fenômeno pode ser considerado como um veículo ou um objeto da educação.  

 É relevante destacar que os momentos de lazer também são espaços de 

aprendizagem e isso contribui para justificar os motivos de se analisar uma prática 

lúdica, no presente caso, a Oficina do Brincar. 

 Desta forma, compreendeu-se que a Oficina do Brincar possui características 

educativas e sociais. Isto deve ser analisado mais criticamente, tanto em relação ao 

processo de planejamento e organização, quanto em relação às atividades propostas (o 

desenvolvimento). Assim, este trabalho procurou apresentar e refletir sobre as 

perspectivas que fundamentaram a “Oficina do Brincar – II Colônia de Férias da 

UFVJM”. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo serão abordadas as questões teóricas que contribuíram para as 

análises da presente pesquisa. Assim, em um primeiro momento é necessário 

compreender os sentidos atribuídos historicamente ao lazer. Em seguida, serão 

apresentados pontos relevantes sobre os conteúdos culturais do lazer e as perspectivas 

em que essa temática pode ser compreendida, seja como uma mercadoria ou como um 

direito social. 

Conforme apresentado, a questão inicial se refere às compreensões sobre os 

significados que a temática comporta.  

Uma questão associada de forma equivocada ao lazer se refere à associação 

mecânica e isolada dessa palavra ao prazer. De acordo com Alves Junior e Melo (2003, 

p.31) “É lógico que esperamos que as atividades de lazer sejam sempre prazerosas, mas 

esse sentimento não deve ser compreendido como exclusividade dos instantes de lazer”. 

Isso se torna evidente ao se pensar que também se pode sentir prazer em outras 

instâncias da vida, como o trabalho. 

Para Gomes (2004, apud GOMES 2008, p.12) 
[...] o lazer é concebido como uma dimensão da cultura, caracterizada por 

meio da vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço 

conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas 

com as necessidades, os deveres e as obrigações - especialmente com o 

trabalho produtivo. 
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Percebe-se que há uma relação desse fenômeno com a questão do prazer, 

contudo esse elemento não é a única característica que explica o que seja o lazer. Pode-

se afirmar que há múltiplos significados para o entendimento dessa área, afinal o termo 

é polissêmico. Além disso, o lazer deve ser compreendido na dimensão histórica em que 

ele ocorre, ou seja, em diferentes épocas ele teve significados diversos. 

Há duas vertentes que se relacionam com a história do lazer. A primeira associa 

o lazer com o tempo do não trabalho, nessa perspectiva, o lazer seria um fenômeno tão 

remoto quanto o trabalho e estaria presente desde as sociedades mais antigas. A segunda 

perspectiva considera o lazer como um fruto da sociedade moderna, urbana e industrial. 

Assim, para os autores dessa visão, essa área surgiria com a modernidade. 

Independente da concepção adotada considera-se relevante compreender os 

sentidos que estiveram atrelados ao lazer através dos tempos, pois, foram essas raízes 

que propiciaram o surgimento desse campo do saber. Assim, opta-se por apresentar uma 

breve síntese da ocorrência histórica dessa área. 

De acordo com Arendt (1993, apud GOMES 2008) a relação entre trabalho-

lazer, no esplendor da sociedade grega da antiguidade clássica
1
, estava atrelada a 

relação dialética entre necessidade e liberdade, ou seja, apenas as pessoas consideradas 

cidadãs é que teriam tempo para o lazer. Nessa visão, o lazer era um privilégio daqueles 

que na época eram considerados cidadãos, o que representa uma minoria da população.  

Nesse período, uma expressão que denominava a palavra lazer era a “vita 

contemplativa”, sendo que essa era uma ação destinada a poucos, pois a cultura grega 

não incluía a formação para o trabalho, além disso, a educação também era limitada a 

um grupo pequeno de privilegiados. Para se desfrutar da prática do lazer, era 

fundamental abster-se do trabalho útil ou produtivo e cessar toda a vida política 

concretizada nas delimitações do espaço público da pólis, buscando o recolhimento 

privado, condição necessária ao repouso filosófico.  

Já em Roma, ainda na antiguidade clássica, segundo Gomes (2008), e em todas 

as cidades do império romano ocorreram grandes espetáculos públicos como circo, 

banquetes, festas e combates dos gladiadores entre outros espetáculos. Esses eram 

financiados pela sociedade nobre e tinham como objetivo despolitizar as massas.  

O “otium” da sociedade romana era associado à meditação no caso das elites 

intelectuais, contudo, para o povo este era tido como um momento de descanso e 

divertimento, utilizado como forma de despolitização das massas. Era o chamado de 

otium da dignidade, uma qualidade do ideal aristocrático de glória, pois até então era 

possível adquirir a dignidade bem como aumentá-la ou mesmo perdê-la. A estratégia de 

                                                 
1
 O termo Antiguidade Clássica refere-se a um período da idade antiga que De acordo com Figueira 

(2005) se desenvolve a partir do surgimento da escrita até a desagregação do Império romano do ocidente, 

no ano de 476 D.C. 
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descanso e divertimento causada pelos grandes espetáculos tinha como objetivo 

“despolitizar” o povo, que eram reduzidos a meros espectadores (GOMES, 2008). 

Com a queda do Império Romano coube a Igreja a reestruturação da Europa e 

com isso atividades como jogos e outras práticas corporais eram restritas somente à 

educação dos cavaleiros, pois de acordo com ela o corpo era visto como algo 

pecaminoso, devendo assim ser sujeitado e dominado. 

Com a elevação do cristianismo, houve um elemento crucial para se definir as 

concepções de lazer e trabalho; Deus, esses termos passaram a ser concebidos como 

criados por Ele. Assim, o homem passou a ser portador do livre arbítrio, tendo a sua 

vida encaminhada por um código moral revelado por Deus. 

O lazer devia ser de forma restrita, vigiada e controlada, pois o ser humano era 

considerado como pecador, e devia dedicar-se ao árduo trabalho. Os momentos de 

repouso seriam orientados para práticas que buscassem a paz e purificassem a alma e, 

com isso se alcançaria um lugar próximo a Deus (WERNECK, 1996). 

De acordo com a segunda vertente histórica, que associa o surgimento do 

fenômeno lazer com a modernidade, verifica-se que essa área foi fruto das 

manifestações para a diminuição da jornada de trabalho e das primeiras reivindicações 

para a criação do final de semana livre e remunerado, além dos feriados litúrgicos. Esse 

período corresponde à época da revolução industrial, no século XIX (CAMARGO, 

1986). 

De acordo com Gomes (2003, apud GOMES 2008), durante os primórdios do 

sistema capitalista, e talvez até hoje, a expressão tempo livre era uma extensão do tempo 

de trabalho, estando de acordo com a lógica da produtividade. Com essa linha de 

raciocínio, o lazer foi visto como válvula de escape para se fugir das tensões, 

funcionava como um mecanismo que reforçava a alienação engendrada pelo 

capitalismo, visto na lógica do capital, mesmo no tempo reservado ao não trabalho. 

Gomes (2008, p.55) defende que “[…] o lazer era, paradoxalmente, vislumbrado 

pelo operariado como um dos poucos momentos de realização e prazer, devendo 

„compensar‟ a frustração gerada no seio do processo produtivo”. 

Devido às duras jornadas de trabalho, era comum os proletários e os 

desempregados se entregavam a prostituição e à prática do alcoolismo. O ócio, antes 

concebido como exercício de nobres e com valores mais elevados, foi tomado como 

“pai de todos os vícios”, hábito que era degenerativo e que afrontava a produtividade 

preconizada pela civilização moderna. 

 O lazer era visto pela burguesia como tempo/espaço destinado às vivências 

lúdicas “lícitas”, saudáveis e produtivas como as práticas de ginástica e esporte ao ar 

livre. Na sociedade pós moderna ou contemporânea, o lazer se adéqua a área de 

serviços, ao setor terciário. Portanto, o lazer é considerado como um promissor 
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mercado, com grande potencial de gerar lucros. O que se deve questionar é como tem 

sido a apropriação da riqueza gerada no campo do lazer, mas isto é uma questão para 

outra pesquisa. 

Após essa breve síntese da história do lazer, torna-se necessário discutir uma 

questão que será primordial para as análises que se desenvolverá na pesquisa, ou seja, 

refletir sobre os conteúdos culturais do lazer: físicos, manuais, artísticos, intelectuais, 

associativos e turísticos. 

De acordo com Camargo (1986), os conteúdos físicos são aqueles em o 

denominador comum dessas atividades é a vontade de se exercitar, enquadra-se nesse 

conteúdo atividades como a caminhada, ginástica, esportes executados de maneira 

formal ou informal, em espaços tecnicamente planejados, como pistas, academias, 

estádios e outros lugares. 

 Já as atividades manuais são aquelas ligadas ao prazer de manipular, explorar e 

transformar a natureza. O ato de criar com as próprias mãos é cheio de simbolismos, 

pois as mãos são fonte de construção das coisas.  

 Camargo (1986, p. 22) explicita claramente alguns elementos presentes nos 

interesses artísticos da área do lazer, ele ressalta que: 
Quando se fala em interesses artísticos ressalta-se a busca do imaginário, 

do sonho, do encantamento, do belo, do fazer-de-conta. Por atividades 

artísticas, entendem-se habitualmente a prática e a assistência de todas as 

formas de cultura erudita conceituadas como arte, tais como cinema, 

teatro, literatura, artes plásticas, etc. Estas atividades, não fazem parte do 

universo cultural da maioria da população.  

 

 Marcellino (1996) ressalta que os interesses intelectuais são baseados na busca 

do contato com o real, devido a informações objetivas e explicações racionais. É dado 

ênfase para o conhecimento vivido e experimentado.  

 Entende-se por atividades associativas aquela em que se exprime um interesse 

pelo contato com outras pessoas. Segundo Camargo (1986, p.26) “A vida social no lazer 

pode assumir uma outra feição, cada vez mais freqüente nas grandes cidades, a da busca 

da privacidade”. 

O interesse turístico é uma atividade que causa grande ansiedade nos indivíduos 

participantes, pois, conhecer lugares novos, pessoas, culturas é um bom meio para a 

quebra da rotina utilizando as férias ou finais de semana para a prática desse interesse.  

Outro aspecto relevante de se discutir se refere à concepção do que sejam as 

férias: Segundo Bonfim, Vacas e Martins (1996, p.5) “As férias representam um tempo 

em que as pessoas e as famílias se encontram consigo próprias, com os outros e com a 

natureza. Significam um tempo para recuperar forças, um tempo de crescimento e de 

descoberta de novos valores”.  
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Após esta reflexão sobre os seis conteúdos culturais do lazer e as férias torna-se 

necessário relacionarmos com o evento em questão, a “Oficina do brincar”, no qual 

discutiremos as características do mesmo. 

Devido à falta de eventos ou projetos específicos para as crianças aproveitarem 

mais o seu tempo durante as férias, foi criado um evento na cidade de Diamantina/ MG 

chamado “Oficina do Brincar- II Colônia de Férias UFVJM” realizado no período de 18 

a 21 de julho de 2011.  

Este evento teve como objetivo central propiciar experiências e práticas 

corporais vinculadas aos jogos, brinquedos e brincadeiras e, com isso, valorizar o 

brincar como um processo de construção cultural dos sujeitos envolvidos. Foi 

desenvolvido de acordo com a premissa de ser um direito individual do lazer que todos 

possuem, por isso não foi cobrado nada pela participação do evento. Isto trouxe 

participantes de várias classes sociais, atingindo assim um dos primeiros interesses 

abordados na colônia que seria da socialização de pessoas que talvez tivessem poucas 

oportunidades para se interagirem. 

 A partir do momento em que o lazer é tratado como uma mercadoria acontece 

uma exclusão das classes financeiramente mais carentes, já que muitos deles não terão 

condições econômicas para essa determinada experiência de lazer ou por eles próprios 

enxergarem essa área como algo supérfluo e de menor importância em relação à saúde e 

à educação, por exemplo.  

 Além disso, pode ocorrer de uma pessoa que não tenha oportunidades de 

vivenciar plenamente os seus momentos de lazer ficar mais tensa e estressada, pois terá 

os seus períodos de descanso e de ludicidade diminuídos. Outro aspecto para se pensar 

se refere à questão da educação, como já foi dito anteriormente neste trabalho, pois as 

vivências de lazer podem e devem ser utilizadas para o aprendizado. Assim, pode-se 

dizer que é o aprender mais relacionado ao lúdico, ou seja, a educação para e pelo lazer. 

 É justamente por isso que o lazer está incluído como um direito social 

assegurado pela Constituição Federal em seu Art. 6° “São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

(BRASIL, 1988, p.6, grifo nosso)  

 O lazer então é algo que deveria ser oferecido pelo governo 

gratuitamente assim como já acontece com a saúde e com a educação, e não ser ofertado 

exclusivamente por instituições privadas ou ONG´s, visto que isto é um fator já 

determinado pela própria constituição brasileira. Isso significa que eventos como a 

Oficina do Brincar - II Colônia de Férias UFVJM deveria ser oferecida à sociedade 

constantemente, pois fazem parte daquilo que o país defende com direito social. 
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a “Oficina do Brincar – II 

Colônia de Férias da UFVJM” e refletir como os conteúdos culturais do lazer foram 

abordados. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, realizou-se uma pesquisa 

documental e bibliográfica, com uma abordagem qualitativa sobre os dados. Assim, não 

foi necessário enviar o presente projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM, 

pois, não houve coleta de dados que envolvessem seres humanos.  

 De acordo com Palharini (2010) a pesquisa documental pode ser compreendida 

como aquela em que há busca de informações em documentos que ainda não receberam 

análises científicas, como: jornais, relatórios, revistas, filmes, e outras fontes de 

informação. 

 Nesta pesquisa, os documentos analisados foram: fichas de inscrição, as 

avaliações dos pais e/ou responsáveis legais, a autorização para participar das oficinas e 

para se dirigirem sozinhas para suas residências, filipetas e comunicado aos 

responsáveis. Esses documentos estarão em anexo no presente trabalho. 

 A pesquisa bibliográfica é aquela em que se buscam fontes de informações 

escritas para coletas de dados específicos sobre um tema que se deseja pesquisar, por 

exemplo: livros relacionados ao objeto de estudo. Algo que ocorreu em todas as etapas 

da presente pesquisa. 

 Com relação aos comentários explicitados neste trabalho, ressalta-se que os 

mesmos se referem às respostas que constam nas fichas de avaliação da Oficina do 

Brincar. Foi preservada a identidade das pessoas que responderam a essa avaliação, ou 

seja, os indivíduos foram identificados por letras e números (R1, R2, R3, R4 e R5). 
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DISCUSSÃO DO TRABALHO 

  

 

 Neste relato de experiência, o evento Oficina do Brincar – II Colônia de Férias 

na UFVJM, realizada no período de 18 a 21 de julho de 2011, contou com a 

participação de 163 crianças, na faixa etária entre 6 a 12 anos, sendo que a grande 

maioria das crianças pertencia à cidade de Diamantina-MG.  

 A atividade fez parte do 43º. Festival de Inverno e foi fruto de uma parceria 

entre a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e a Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. Para concretização das atividades propostas 

houve a participação de 25 monitores, sendo que todos eram discentes do curso de 

Educação Física da UFVJM. Os mesmos foram coordenados por um docente do 

Departamento de Educação Física, DEFI, da mesma universidade que orientou o 

projeto. Além deste, outros docentes do DEFI também colaboraram para o planejamento 

deste evento.  

 O objetivo central da oficina do brincar foi, justamente, propiciar experiências e 

práticas corporais vinculadas aos jogos, brinquedos e brincadeiras e, com isso, valorizar 

o brincar como um processo de construção cultural dos sujeitos envolvidos. Para tanto, 

inicialmente, a equipe de trabalho montada era composta por 15 alunos bolsistas e 10 

alunos voluntários. Essas bolsas foram pagas pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

da UFMG. 

 As atividades desenvolvidas foram planejadas tendo como premissa básica os 

interesses culturais do lazer. Assim, propiciaram-se ações como ginástica, artes, lutas, 

dança, passeios (no Museu do Diamante e no Clube Campestre Diamantinense), 

esportes, gincana, além de atividades específicas para Pessoas com Deficiência (PCD). 

Essas atividades procuraram ampliar o universo lúdico infantil e se relacionar com os 

chamados conteúdos culturais do lazer (MARCELLINO, 1996). 

 Assim, para uma melhor compreensão, optou-se por apresentar este relato de 

experiência seguindo uma ordem cronológica, ou seja, inicialmente discutir-se-á como 

foi a fase de organização e planejamento da Oficina do Brincar, para depois se refletir 

sobre o desenvolvimento e em seguida sobre o processo de avaliação do evento. 

 

 

Planejamento e Organização da Oficina do Brincar 

  

 Inicialmente, foi apresentado um projeto denominado “Oficina do Brincar: II 

Colônia de Férias” aos organizadores do 43º Festival de Inverno da UFMG. Esse 

projeto foi aprovado e passou a fazer parte da área denominada “Projetos Especiais”. 
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 A área de Projetos Especiais era coordenada pela UFVJM juntamente com a 

UFMG e com a Prefeitura de Diamantina, esse campo era responsável por criar 

experiências que promovessem a cultura local, através do desenvolvimento de projetos 

ligados à arte, à música, à ludicidade e ao conhecimento
2
.  

 Após a aprovação do projeto, foi realizada uma seleção de monitores bolsistas e 

voluntários, nessa seleção os candidatos apresentaram seus currículos e passaram por 

uma entrevista onde se procurou compreender e identificar diversos aspectos, entre eles: 

a experiência na área, a disponibilidade de tempo e o interesse em ser um dos monitores 

bolsistas da Oficina do Brincar.  

 Foram selecionados 25 monitores, como dito anteriormente, dentre os quais 15 

bolsistas e 10 voluntários. As reuniões ocorriam semanalmente, e em cada encontro era 

discutido o papel de atuação de cada um antes da realização do evento. As datas das 

reuniões semanais eram debatidas coletivamente, procuravam-se períodos em que todos 

pudessem participar, ou pelo menos a grande maioria. 

 De acordo com Souza et. al (2005, p 148): 
 

[...] A experiência do trabalho em grupo pode facilitar a produção coletiva de 

conhecimento e a reflexão a cerca da realidade vivenciada pelo seus 

membros, sendo este um importante aspecto para o desenvolvimento de 

processos reflexivos que apontem estratégias de enfrentamento dos desafios 

que, muitas vezes fazem parte das suas situações de vida. 

  

 A partir das reuniões semanais realizadas antes do evento, nas quais se teve a 

participação de todos os monitores bolsistas para a discussão e reflexão sobre as 

atividades planejadas para o evento, procurou-se trabalhar coletivamente, evitando-se 

ações individuais.  

 Entre as várias ações do grupo de monitores, durante a fase de organização, 

algumas se destacaram, como a necessidade de se conseguir patrocínio, de divulgar o 

evento nas escolas, e de fazer antecipadamente as inscrições das crianças interessadas 

em participar da Oficina do Brincar. 

 Segundo Fernandes, Figueiredo e Serejo (2011, p.8)  
A divulgação do evento ocorreu principalmente nas escolas que apresentam 

índices maiores de vulnerabilidade social e econômica entre seus estudantes. 

Contudo, deve-se frisar que as outras escolas também foram procuradas para 

que se noticiasse a Oficina do Brincar. 
 

 

 Percebe-se, com isso, que foi estimulada a participação das crianças que residem 

em locais de maior vulnerabilidade social e econômica. Nessa perspectiva, os monitores 

foram agrupados em duplas e divulgaram a Oficina do Brincar em várias escolas da 

cidade de Diamantina, MG.  

                                                 
2
 Disponível em: <https://www2.ufmg.br/festival/Festival/Cidades/Diamantina>. Acesso em: 11 abr. 

2012. 
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 Vale ressaltar que a divulgação nas escolas era feita após o contato com o diretor 

da referida instituição, visto que, objetivava-se o apoio formal da direção nessa fase da 

divulgação. Após essa autorização, fazia-se um mapeamento das turmas que atendiam 

ao perfil desejado, ou seja, crianças que residem em locais de maior vulnerabilidade 

social e econômica e que tinham a idade solicitada. Além disso, escolhiam-se locais 

estratégicos para se afixar os cartazes da Oficina do Brincar. Foi divulgado, também, 

nas classes de aula onde se encontravam as crianças de 7 a 11 anos. 

 Após a fase de divulgação, deu-se inicio às inscrições do evento e, para que a 

inscrição pudesse ser realizada era necessário que um responsável legal das crianças se 

direcionasse para a sala de apoio ao lado da quadra da UFVJM portando os seguintes 

documentos: certidão de nascimento ou RG da criança (Xerox), RG do responsável 

(Xerox), Ficha de inscrição (cedida no local) e preenchida pelo Pai/Mãe e/ ou 

Responsável. Esse responsável deveria ser uma pessoa com idade igual ou maior de 18 

anos. Durante o ato da inscrição, na ficha do participante, os pais autorizavam a 

utilização e publicação das imagens e dos relatos das crianças participantes da Oficina 

do Brincar, com isso efetuou-se a elaboração deste trabalho. Além de autorizar que os 

filhos voltassem para suas casas sozinhos ou acompanhados. 

 Durante esse período, os monitores bolsistas escolhiam horários para trabalhar 

no processo de fazer as inscrições das crianças; foram formadas duplas de acadêmicos 

que se revezavam de acordo com os horários escolhidos. Era necessário que cada 

monitor ficasse pelo menos três horas no local da inscrição. 

 No período de inscrições, o número total de vagas ofertadas foi de 150 (cento e 

cinquenta), mas como houve uma procura maior e, devido a isso, os monitores, 

juntamente com o coordenador, optaram por aceitar mais alguns participantes, o que 

totalizou 163 (cento e sessenta e três) crianças inscritas na Oficina do Brincar.  

 Juntamente com as inscrições, fez-se necessário o envio de ofícios para o corpo 

de Bombeiros e para a Guarda Municipal, pois se almejou que fosse proporcionado 

maior segurança aos participantes durante o desenvolvimento de algumas ações 

externas, como a prática no Clube Campestre e, também, no trajeto das crianças até o 

Museu do Diamante, com isso, todos (pais, crianças e monitores) sentiam-se mais 

seguros com o trabalho a ser desenvolvido. 

 Durante as reuniões antes do evento, mais atividades foram estabelecidas para os 

monitores e também para o coordenador entre elas, destacam-se fechar parcerias para o 

lanche das crianças, construírem as propostas de atividades que seriam desenvolvidas 

com os participantes durante a colônia, comprar materiais para serem utilizados em 

certas práticas, entre outras ações. 

 Em relação ao lanche, foi estabelecido uma parceria com uma padaria local 

durante os 4 dias de realização da colônia. As ações eram planejadas nas reuniões 
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semanais e visavam ser práticas que promovessem a participação de todos os 

envolvidos, a maioria dessas atividades utilizaram materiais das disciplinas do curso de 

Educação Física. Outros materiais que foram utilizados pela Oficina do Brincar foram 

comprados pelo coordenador do projeto e disponibilizados por ele, aos monitores 

responsáveis por atividades que os envolvessem. Destaca-se que esses gastos foram 

pagos pela PROEX-UFMG. 

 

 

Desenvolvimento da Oficina do Brincar 

 

 Para o desenvolvimento das ações propostas, como já foi explicitado acima, 

ocorreram reuniões em que foram planejadas as atividades que poderiam se relacionar 

com os conteúdos culturais da área do lazer. Essas experiências lúdicas tiveram o intuito 

de propiciar às crianças a oportunidade de experimentar práticas corporais vinculadas à 

cultura lúdica infantil, mais especificamente aquelas relacionadas aos jogos, brinquedos 

e brincadeiras (FERNANDES; FIGUEIREDO; SEREJO, 2011). 

 Para a compreensão deste trabalho de conclusão de curso, apresentar-se-ão, 

então, relatos das experiências propiciadas nos quatro dias da Oficina do Brincar e 

reflexões e relações com os estudos do lazer. 

 Inicialmente deve-se considerar que o ato dos participantes conhecerem um local 

ainda não habituado por eles já atende predominantemente um conteúdo do lazer, o 

turístico. Além disso, a socialização entre os participantes e os monitores foi um fator 

determinante em quase todas as experiências propiciadas, característica do conteúdo 

social da área. Com isso, percebe-se que as áreas do lazer podem estar presentes nas 

mais diversas ações desenvolvidas, o que se destaca, muitas vezes, é a predominância de 

uma delas sobre as outras. 

 Assim, ao se explicitar as ações desenvolvidas e relacioná-las com os conteúdos 

culturais do lazer, não se pretende desenvolver associações mecânicas, por exemplo, o 

futebol não pode ser compreendido somente como um conteúdo físico-esportivo do 

lazer, pois ele também se associa a uma experiência intelectual, social e artística, entre 

outras possibilidades de discussão. 

 Nessa perspectiva: 
[...] o ideal seria que cada pessoa praticasse atividades que abrangessem os 

vários grupos de interesses, procurando, dessa forma, exercitar no tempo 

disponível, o corpo, a imaginação, o raciocínio, a habilidade manual, o 

contato com outros costumes e o relacionamento social, quando, onde, com 

quem e da maneira que quisesse. No entanto, o que se verifica é que as 

pessoas geralmente restringem suas atividades de lazer a um campo 

específico de interesses. E geralmente o fazem não por opção, mas por não 

terem tomado contato com outros conteúdos. (MARCELLINO, 1996, p.18 e 

19) 
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 Dessa forma, objetivou-se trabalhar com esses conteúdos no desenvolvimento da 

Oficina do Brincar e para uma compreensão mais significativa da mesma, passa-se, 

dessa forma, a apresentar o desenvolvimento das ações deste evento relacionado ao 

campo do lazer. 

 

 

 

Síntese das ações desenvolvidas  

  

 No primeiro dia foi desenvolvido nas instalações da UFVJM atividades como 

ginástica, lutas, Futebol, Jogos relacionados às pessoas com deficiência, Jogos e 

Brincadeiras, Construção de Brinquedos e Danças Juninas. Os participantes foram 

divididos em grupos por faixa etária e eram acompanhados pelos monitores, que se 

dividiam em duas funções específicas: monitor de turma e o monitor de atividade 

(estação). 

 Essas atividades realizadas, assim, podem ser consideradas de extrema 

importância para a formação da criança enquanto cidadã e, tendo isso em vista, são os 

professores que assumem esse papel de formação política, cidadã e social para as 

crianças. Segundo Nunes e Couto (20??,p.13):  

O professor de Educação Física Escolar tem, por meio de atividades atrativas, 

seduzir seus alunos ao hábito da cultura corporal de movimentos, explicando 

e estimulando seus alunos sobre a importância de se fazer atividades físicas e 

assim criar hábitos saudáveis.  

  

 Explicita-se que o evento teve apoio do Departamento de Educação Física da 

UFVJM.  

 Em uma perspectiva mais humanista, pode-se considerar que a Educação Física, 

segundo Daolio (1998 apud FARIA, 2004, p.130), “atua com a cultura relacionada às 

expressões de movimento humano. Seus profissionais, portanto, não lidam com o corpo, 

mas com a cultura expressa nele e por ele.” 

 Dessa forma, atividades como ginástica, lutas, Futebol, Jogos relacionados às 

pessoas com deficiência, Jogos e Brincadeiras, Construção de Brinquedos e Danças 

Juninas além de fazerem parte da cultura corporal de movimento fazem parte, também, 

dos seis conteúdos culturais de Lazer. Portanto, no presente trabalho, foram abordados 

questões dessas áreas, como as atividades físico-esportivas que “[...] na atualidade, as 

atividades físicas e esportivas são uma das possibilidades de lazer mais difundidas em 

nosso meio, tanto no que concerne à vivência quanto à assistência de jogos, participação 

em atividades físicas, bem como em competições esportivas”. (ISAYAMA, 2007, p.32)  
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De acordo com o mesmo autor, as atividades físicas e esportivas têm como 

estratégia o desenvolvimento de ações lúdicas objetivando um diálogo com a educação 

(ISAYAMA 2007), ou seja, o aprender brincando. 

Dessa forma, ao se planejar as ações que ocorreram na Oficina do Brincar, 

percebe-se que os interesses físicos e esportivos tiveram uma predominância em 

diversas das propostas, entre elas pode-se citar: a ginástica, as lutas e o futebol. 

Contudo, esses conteúdos se relacionam com as outras áreas de interesse, como está 

explícito abaixo. 

 A ginástica e as lutas podem ser consideradas uma atividade que atende 

predominantemente os conteúdos físicos-esportivos, justamente devido a todos os 

movimentos que são feitos nessas práticas corporais. Porém, essas ações não são 

estanques, ou seja, elas se comunicam com as outras áreas. Essas práticas, então, citadas 

podem, em uma determinada ação, ser também um interesse intelectual por estimular a 

busca por informações novas. 

 Outra atividade proposta neste dia foi a de construção de brinquedos que norteia 

os conteúdos de lazer de interesse manual, através da construção de um brinquedo 

chamado “balangandã”. O “balangandã” é um brinquedo que pode ser feito com jornal, 

papel crepom e barbante, de fácil construção, como se pode perceber pelas orientações 

abaixo:   

1- Dobre uma folha dupla de jornal ao meio no sentido do comprimento, dobre 

novamente, e novamente (3vezes). 

2- Cole com fita crepe 4 tiras compridas de papel crepon, uma de cada cor, de 

preferência. 

3- Dobre mais uma vez, formando uma tira de jornal. (prendendo as tiras de crepon). 

4- Enrole a tira, como um rocambole (!). 

5- Amarre com barbante o rolinho que se formou, dê dois nós firmes. Corte o excesso 

de um lado e deixe o barbante sobrando de outro, para que a criança possa segurar. 

 

  Explicam-se estes interesses respectivamente, pelo trabalho feito à mão para a 

construção do brinquedo e a utilização da imaginação para a criação de um objeto como 

este. Para se pensar sobre a relevância dessas experiências propiciadas, Oliveira (1989, 

apud FERREIRA e SILVA 2011, p.22) explicita que: 
 
[...] em cada brinquedo sempre se esconde uma relação educativa. Ao fazer 

seu próprio brinquedo, a criança aprende a trabalhar e transformar elementos 

fornecidos pela natureza ou matérias já elaborados, constituindo um novo 

objeto, seu instrumento para brincar. Quando a criança recebe um brinquedo 

pronto, nem sempre se conforma com seu significado explicito e fechado. 
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 Além disso, atividades como essas beneficiam a criatividade e a coordenação 

motora de seus participantes. 

 As crianças foram incentivadas a participar das atividades e cada proposta de 

ação com as mesmas ficava em um determinado espaço chamado de estação. Cada 

estação tinha no mínimo um monitor responsável por apresentar as práticas aos 

participantes. O rodízio na participação dessas atividades foi à forma utilizada para que 

todas as crianças compartilhassem das ações. 

 Em todos os dias havia um lanche para os participantes (crianças e monitores). 

Esse lanche era entregue pelos funcionários de uma padaria local. Após esse lanche, era 

desenvolvida alguma ação com as crianças e em seguida ocorria o encerramento das 

atividades do dia.  

 Assim que se encerravam as ações propostas, eram liberadas as crianças que 

tinham permissão para irem embora desacompanhadas e ficavam aquelas que os 

responsáveis deveriam buscar no local do evento. 

 No segundo dia da Oficina do Brincar foi realizada uma ação com foco a se 

trabalhar os conteúdos turísticos e intelectuais do campo do lazer, ou seja, as crianças 

conheceram o Museu do Diamante
3
. 

 A ida ao museu foi feita juntamente com o apoio da Guarda Municipal 

Diamantinense. Essa ação, que foi relacionada ao conteúdo turístico e intelectual, 

propiciou grande interesse das crianças pela quebra da rotina temporal e ou espacial. 

Apesar de muitos não valorizarem a prática do turismo, ele possui a sua importância na 

vida de todos, pois contribui para que os indivíduos conheçam novas culturas, estilos de 

vida, novas pessoas entre outros fatores. O turismo, segundo Marcellino (1996, p.74), 

está:  

 
Longe de ser considerado simplesmente uma futilidade, ou “um desfile 

superficial por lugares diferentes”, o turismo pode e deve ser entendido como 

uma atividade cultural de lazer, oportunidade de conhecimento, de 

enriquecimento da sensibilidade, de percepção social e experiências 

sugestivas. 

 

 Assim que as crianças chegaram nesse espaço, foi desenvolvida uma atividade 

de “caça ao tesouro” com os participantes. O foco dessa ação tinha como contexto a 

história da cidade e foi organizado pelo “Grupo Oriundo de Teatro”. 

 Após isso, iniciou-se uma apresentação teatral desenvolvida pelo referido grupo 

intitulado: “Quem pergunta quer resposta!”. Este espetáculo apresenta de forma poética 

                                                 
3
 O museu do diamante foi à casa do inconfidente padre José de Oliveira e Silva Rolim e um dos 

principais implicados na Conjuração Mineira de 1789, que teve seus bens confiscados inclusive a casa 

leiloada em praça publica. O imóvel continuou em mãos particulares até 1945 que desapropriada pela 

União que instalou o museu do diamante. O museu hoje apresenta vários objetos e fotos do antigo Arraial 

do Tijuco( nome antigo da cidade de Diamantina) Localização:rua Direita, 14. Diamantina- MG 39100-

000< www.diamantina.com.br/index.php.> acesso em: 6 de maio de 2012. 
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e educacional a história de uma menina que tenta descobrir “O que é a vida?”. Esta peça 

de teatro teve como objetivo propiciar uma visão reflexiva sobre os sentidos e 

significados da vida humana para o público infantil. 

 Esta peça, para a Oficina do Brincar, contribuiu significativamente para a 

difusão e apreensão do conteúdo artístico do lazer aos participantes do evento. Assim, 

os conteúdos culturais artísticos, bem como os outros, devem ser ofertados a todos, pois 

estimulam uma compreensão maior dessa área. Além disso, pode-se destacar “O 

processo de mediação deve apontar para a possibilidade de os indivíduos descobrirem 

profundamente as diferentes linguagens, aumentando seu grau de interação e 

permitindo-lhes exercer com mais criticidade o seu direito de seleção e escolha.” 

(MELO, 2007, p.84)  

 Baseado em Melo (2007, p.68), o conteúdo artístico: 
Ao contrário de algumas outras manifestações, como o esporte, por exemplo, 

nunca pairaram dúvidas sobre o fato de a arte ser cultura, a tal ponto que os 

conceitos chegam mesmo a se confundir. Basta observar os órgãos 

governamentais para identificar que, na maioria das vezes a secretaria de 

cultura cuida prioritariamente da arte, deixando esporte, lazer e turismo 

alocados em outros espaços. 
 

 

 Apesar dessa associação imediata e algumas vezes mecânica entre essas 

temáticas (arte e cultura), Melo (2007) determina que poderia ser um fator limitante a 

dominação do campo científico que restringe uma visão reflexiva sobre as ações, em 

áreas como lazer e arte que possuem um campo eminentemente multi e transdisciplinar. 

A deficiência do profissional do lazer sobre estes conteúdos e a tradição elitista que 

dificulta a formação do profissional de arte, além dos preconceitos que cercam área do 

lazer que é visto como algo de pouca relevância para a sobrevivência dos dias atuais. 

Outro fator limitante, que se pode levar em consideração, é o preconceito que a 

sociedade tem com a área da arte principalmente por não ter tido a experiência com este 

campo do saber e, com isso, ter uma visão estereotipada sobre ela. 

 Após estas questões, pode-se citar uma pesquisa feita pelo Núcleo de Opinião 

Pública da Fundação Perseu Abramo (2000), chamada Juventude, política e cultura, na 

qual se pergunta, para jovens (15 a 24 anos) residentes nas 9 regiões metropolitanas do 

país e Distrito Federal, sobre como se dá a relação deles com os campos de lazer.   

Nas respostas sobre o que fazem no seu tempo livre, ressalta-se a 

predominância de atividades de diversão, de passeio, de fruição de bens da 

indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, em contraste com 

baixíssimos graus de fruição de formas de cultura erudita ou não 

industrializada (como museus, teatro, exposições de fotografia, espetáculos 

de dança etc.) (VENTURINI; ABRAMO, 2000.p.3)  

 Isso reforça a necessidade e relevância de se propiciar experiências para todos 

(as) relacionadas aos diversos campos e interesses da área do lazer.  
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 Ao se refletir sobre esse aspecto, percebe-se que as ações desenvolvidas na 

Oficina do Brincar como músicas e danças juninas também estimularam a vivência 

deste conteúdo do lazer. Afinal, essas ações desenvolvidas incentivavam uma visão 

mais ampliada e questionadora sobre essas práticas corporais lúdicas. 

 Os conteúdos artísticos e intelectuais se mesclam muito, pelo fato deles 

abordarem a busca do conhecimento. O conteúdo intelectual do lazer está voltado para o 

contato com o real e a busca por informações objetivas. Já os interesses artísticos seriam 

presididos pela busca de um conhecimento estético, não se pretende com isso 

fragmentar esses saberes, pois como já explicitado anteriormente, essas áreas se 

comunicam, os conhecimentos não são estanques. Portanto, pode-se inferir que o grupo 

de teatro apresentou várias atividades que exigiam o raciocínio dos participantes e a 

apreciação estética, o que demonstra essa ligação entre as áreas. 

 Posteriormente foi entregue lanches, juntamente com CDs do grupo de teatro, 

para as crianças que, logo após, teriam uma visita técnica ao Museu do Diamante. O 

museu não pode ser visitado por todos, pois o número de participantes era muito 

elevado e não houve tempo suficiente para que isso ocorresse. 

 Ao término da visita ao Museu do Diamante, os participantes voltaram para a 

UFVJM, essa volta foi feita novamente com o acompanhamento da guarda municipal e 

a mesma foi essencial para a segurança das crianças. 

 No terceiro dia, o encontro entre os participantes e os organizadores do evento 

foi feita nas quadras do campus I da UFVJM. Eles foram separados em turmas para 

irem ao ônibus em direção ao Clube Campestre Diamantinense (CCD). Chegando ao 

CCD os alunos ficaram livres para participarem das atividades que mais lhe 

interessassem como a piscina, futebol de sabão, futsal, vôlei e futebol de campo. 

 No momento em que as crianças estão livres para fazer a atividade que for de 

seu maior interesse pode-se fazer com que ela exercite o poder criativo dela, segundo 

Santin (1994, p.29) “Brincar acima de tudo é exercer o poder criativo do imaginário 

humano construindo um universo, do qual o criador ocupa um lugar central, através de 

simbologias originais e inspiradas no universo real de quem brinca.” Pode-se dizer que 

no momento em que as crianças estavam livres para escolher suas atividades, elas 

também estariam livres para exercer sua criatividade através das brincadeiras, está 

brincadeira pode-se desenvolver a qualquer momento basta haver o interesse.  

 As crianças em suas horas livres possuem a oportunidade de brincar em qualquer 

espaço, consequentemente, estimulam mais a sua criatividade, por isso o evento já no 

terceiro dia ofereceu uma liberdade maior para as crianças escolherem as atividades que 

lhes desejassem participar mais. Um grande beneficio dessa liberdade das crianças 

frente aos adultos pode ser considerada através da citação de Santin (1994, p.21) quando 

ressalta que “A criança ainda não percebeu limites para a liberdade de sua imaginação. 
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O adulto está cercado por regras e princípios que aprisionam e controlam o poder 

criativo de seu imaginário” mostrando assim como é importante propiciar experiências 

que estimulem a criança para desenvolver suas próprias ações e assim sua criatividade. 

 Outro ponto positivo de deixar os participantes livres para escolher sua atividade 

de maior interesse seria a questão de sociabilidade, que as crianças passam a encontrar 

os outros participantes que possuem os mesmos interesses que os seus. Até porque 

segundo Dayrell (s/d apud, STOPPA, 2007, p.132) “é no tempo de lazer que a 

juventude define seu modo de ser diferente do adulto, valorizando suas expressões 

culturais e a construção das identidades grupais, como forma de inserção efetiva na 

realidade social.”  

 Já no quarto dia foi desenvolvida uma gincana na UFVJM em que se procurou 

incentivar o companheirismo, o trabalho em equipe, a criatividade e o respeito entre os 

participantes. 

 Esses aspectos apresentados podem, devem e foram estimulados nos trabalhos 

desenvolvidos com as crianças durante o evento. Afinal, de acordo com Camargo (1986, 

p. 24-25) 
Tudo na vida é fonte de conhecimento, de informação, de aprendizagem. A 

arte pode informar, mas dirige-se basicamente à emoção dos indivíduos. O 

lazer é um tempo precioso para o exercício do conhecimento e satisfação da 

curiosidade intelectual, em todos os campos, seja através da conversação 

aparentemente banal com os amigos, seja através dos meios de difusão 

eletrônica, seja através da consulta especializada.  

 

 

 Avaliação pós Oficina do Brincar 

 No ultimo dia das atividades, a partir do momento em que os pais chegavam à 

universidade para buscar seus filhos, foi feita a entrega de fichas de avaliações para os 

responsáveis legais. Nessa ficha havia uma avaliação com aspectos quantitativos e 

qualitativos em relação aos trabalhos desenvolvidos na Oficina do Brincar, vide 

ANEXO A.  

 Havia um quadro com notas de 1 a 10 para os quesitos: organização, segurança, 

monitores, atividades e uma nota geral. Além disso, pedia-se aos pais que relatassem 

alguns comentários dos filhos sobre o evento e algumas sugestões e comentários dos 

mesmos que considerassem relevantes. Um total de 35 (trinta e cinco) pais/responsáveis 

responderam a essa avaliação. Esse número de 35 avaliações de pais/responsáveis se 

deu devido ao fato de que muitas crianças foram embora desacompanhadas, além de 

casos de um responsável acompanhar várias crianças.  
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Apresenta-se um quadro com os dados quantitativos dessa avaliação: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sem 

nota 

TOTAL 

Organização 0 0 0 0 0 0 0 3 3 28 1 35 

Segurança 0 0 0 0 0 0 2 1 2 28 2 35 

Monitores 0 0 0 0 0 0 0 2 6 26 1 35 

Atividades 0 0 0 0 0 0 0 1 5 28 1 35 

Nota geral 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30 3 35 

  

 Nota-se que todos os quesitos foram bem avaliados, sendo que a maioria das 

notas foi 10, mas há alguns pontos que ainda necessitam de uma reflexão maior. O 

quesito segurança é um deles, pois, foram desenvolvidas parcerias com o Corpo de 

Bombeiros e a Guarda Municipal para apoiar nesse quesito.  

 Após essa quantificação dos dados, passa-se a uma apresentação mais qualitativa 

dessa avaliação. A questão inicial era: “Relate alguns comentários que você ouviu do(a) 

seu(sua) filho(a) sobre a Colônia de Férias”.  

 Selecionaram-se algumas respostas que abordam aspectos mais recorrentes 

nessas avaliações. Explicita-se que se optou pela transcrição literal das mesmas, são 

elas:  

“Foi ótimo Adorei Aprendi várias coisas como ajudar o colega, horário, Hora 

de chegar e sair” (R1).   
“Do meu netinho gostou muito de todas as atividades que tiveram 

principalmente no campestre. Agradece todos os monitores que tomaram 

conta deles” (R2). 
“Minha filha adorou as brincadeiras e a passeios mas o que mais comentou 

foi o teatro que assistiu no dia do passeio ao Museu” (R3). 
 

 

 Estas respostas corroboraram a visão dos monitores que atuaram na Oficina do 

Brincar, pois, para os mesmos, os participantes também elogiaram todo o processo de 

desenvolvimento do evento. 

 Foi feita uma segunda pergunta qualitativa aos responsáveis que era “Faça os 

Comentários e Sugestões que considere relevantes, utilize o verso se necessário.” 

Também selecionamos algumas respostas para esta pergunta que iremos refleti-las: 

“Parabéns pela Organização, Segurança, Cuidado e Zelo por tantas crianças, 

inclusive meu filho. A colônia proporcionou ao meu filho momentos 

importantíssimos para sua vida, uma vez que temos dificuldades para 

viajarmos devido aos compromissos” (R4). 
“Para o próximo ano poderia ser mais dias pois as crianças de férias 

costumam não ter atividades em Diamantina” (R5). 
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 Para R4 a oficina do brincar trouxe uma quebra da rotina para a criança, que não 

é vivenciada cotidianamente por ela. Segundo Pinto (2007,p.189) “[...] podemos 

desenvolver nossa sensibilidade e consciência sobre o tempo, o lugar, o patrimônio 

ecológico e arquitetônico, descobrir formas de ler, avaliar, redimensionar, discernir e 

ocupar espaços.”  

 Com a resposta de R5 pode-se considerar duas questões para discussões. A 

primeira se refere ao pedido de aumento de dias na duração do evento, isto foi quase 

uma unanimidade para os responsáveis que fizeram a avaliação, que além de pedirem o 

aumento dos dias também solicitavam para ter durante as férias de fim de ano. A 

segunda questão se refere a visão de alguns moradores da cidade ser muito carente de 

atividades para as crianças durante as férias. 

 Vale ressaltar aqui, que os aspectos acima apresentados necessitam ser 

discutidos com uma maior profundidade de forma que esta pesquisa abre espaços para 

ações que contribuam para possibilitar maiores vivências de lazer às comunidades da 

região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Entende-se que ações de extensão como a Oficina do Brincar – II Colônia de 

Férias da UFVJM são de extrema importância para a socialização e aprendizado entre 

seus participantes, sem contar na troca de experiências lúdicas que são propiciadas na 

realização dessa oficina. Verifica-se também que as atividades desenvolvidas durante os 

quatro dias do evento tiveram como base os interesses culturais do lazer.  

Percebe-se que as atividades propostas foram desenvolvidas com 

responsabilidade e planejamento pelos monitores. Isso contribuiu para se atingir o 

objetivo central que foi propiciar experiências e práticas corporais vinculadas aos jogos, 

brinquedos e brincadeiras e, com isso, valorizar o brincar como um processo de 

construção cultural dos sujeitos envolvidos. Nota-se, a partir desse estudo, que se 

procurou trabalhar com os seis conteúdos do lazer durante a realização da Colônia de 

Férias. 

Essas práticas se desenvolveram a partir da premissa dos interesses culturais do 

lazer, sendo que os 6 conteúdos dessa área estiveram presentes no planejamento das 

atividades na Oficina do Brincar. Além dessas ações, procurou-se desenvolver 

atividades que fossem impactantes para algumas crianças, como a ida ao Clube 

Campestre Diamantinense e o Museu do Diamante.  

Com isso verifica-se o quanto é importante se desenvolver projetos do nível da 

Colônia de Férias, ver a felicidade das crianças durante o evento é algo satisfatório tanto 

pra elas quanto para os monitores. 

Houve também a satisfação dos responsáveis pelas crianças que responderam ao 

questionário avaliativo sobre o evento, como apresentado anteriormente, isso contribui 

para que a cada ano, esse evento tenha uma maior procura por parte dos participantes do 

Festival de Inverno e pela população diamantinense. E devido a essa grande procura há 

muitos pedidos dos responsáveis para que haja uma outra colônia de férias, em janeiro. 

Portanto o evento da Colônia de Férias continua sendo realizado na cidade, 

devido a sua importância e satisfação para seus participantes com isso, outros estudos 

poderão ser realizados sobre este evento posteriormente.  
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ANEXO A 
 

 

OFICINA DO BRINCAR 

II Colônia de Férias na UFVJM 

Divirta-se no Festival de Inverno!  

Comunicado aos pais e responsáveis, 
 A Colônia de Férias ocorrerá no período de 18 a 21 de julho de 2011 com crianças de 07 a 

11 anos, no horário das 13h30min às 17h30min. Os monitores serão constituídos por alunos do curso 

de Educação Física da UFVJM. 

 Para a realização das atividades propostas, serão utilizadas as dependências da UFVJM, do 

Clube Campestre Diamantinense e do Museu do Diamante. 

PROGRAMAÇÃO 
Dia Local das 

atividades 
Horário Observações 

18 de 

julho 
UFVJM – Campus 

I 
13h30min às 17h30min.  

19 de 

julho 
UFVJM – Campus 

I e Museu dos 

Diamantes 

13h30min às 17h30min. A Guarda Municipal acompanhará as 

crianças no trajeto UFVJM – Museu e 

vice-versa. Haverá a apresentação da 

peça teatral “Quem pergunta... Quer 

resposta!”. 

20 de 

julho 
UFVJM – campus 

I e Clube 

Campestre 

13h às 17h30min. 

 

O ônibus da UFVJM levará as 

crianças até o Clube Campestre. 

Trazer toalha, roupa para nadar, boné 

e uma garrafa com água.  

21 de 

julho 
UFVJM – campus 

I 
13h30min às 17h30min.  

Recomendações importantes: 

 Os Pais ou responsáveis devem ser pontuais na hora de entregar e buscar as crianças; 

 As crianças devem se alimentar bem antes de ir para a Colônia de Férias; 

 Será oferecido um pequeno lanche aos participantes ao final das atividades de cada 

tarde; 

 As crianças devem vir com roupas adequadas à prática de atividades físicas e de 

preferência utilizar um boné para protegê-las do sol; 

 Coloquem nome nos pertences das crianças; 

 Não nos responsabilizamos por objetos perdidos durante a Colônia de Férias. 
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NÃO TRAZER: - Objetos de valor; brinquedos ou objetos cortantes. 

NÃO USAR: Anéis, brincos de argola ou colares. 

Contato: (38) 8813-3803 – Secretaria do Departamento de Ed. Física. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Hilton Fabiano B. Serejo 

Coordenador da Oficina do Brincar – II Colônia de Férias na UFVJM 
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ANEXO B 
 

                                    FICHA DE INSCRIÇÃO                 N
o.
 __________  

OFICINA DO BRINCAR – II COLÔNIA DE FÉRIAS NA UFVJM  

 

Dados da Criança: 

Nome: ___________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____             Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

Endereço:__________________________________________________________n
o.
__ 

Bairro:______________________________________Cidade:____________________ 

Toma algum remédio regularmente? (   ) Não   (   ) Sim       Quais: ________________ 

Tem alergia? (   ) Não   (   ) Sim           A quê? _________________________________ 

 

Dados da Mãe ou responsável: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Fone: _______________________________ Celular: __________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

Dados do Pai ou responsável: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Fone: _______________________________ Celular: __________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

 

Telefones de Urgência: 

Nome / Grau de Parentesco / Telefone 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

 

A criança poderá ir embora desacompanhada?  (    ) Sim   (    ) Não 

Em caso negativo, quem estará autorizado a buscar a criança:  

Nome / Grau de Parentesco / Telefone 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  



35 

 

Deixe outras observações que considere importantes sobre a criança ou os responsáveis no verso 

desta folha. 

 

Autorizo a utilização e publicação das imagens e dos relatos das crianças participantes da 

Oficina do Brincar para a realização de relatórios, pesquisas e divulgação institucional. 

 

Diamantina, ________ de Julho de 2011. 

Assinatura do Responsável:________________________________________________ 
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ANEXO C 

II Colônia de Férias da UFVJM 

Divirta-se no Festival de Inverno! 

 

Período: 18 a 21 de julho de 2011 

Horário: 13h30min  às 17h30min, no Campus I da UFVJM 

Atividade Gratuita para crianças de 

7 a 11 anos completos  

150 vagas 

 

Inscrições: 

11 a 15 de Julho de 2011 

das 9h às 18h 

Local: Sala de Apoio da Educação Física,  

ao lado da quadra - Campus I 

 

Documentos Necessários: 

Certidão de Nascimento ou RG da criança (xerox) 

RG do responsável (xerox) 

Ficha de inscrição (cedida no local) e preenchida pelo Pai/Mãe e/ou Responsável 
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ANEXO D 

OFICINA DO BRINCAR – 2ª Colônia de Férias na UFVJM  

                  Divirta-se no Festival de Inverno!  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, sua avaliação é muito importante para nós! 

 

Avalie os itens abaixo considerando 1 para nota mínima e 10 para nota máxima. 

 

Organização 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Segurança 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Monitores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NOTA 

GERAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Relate alguns comentários que você ouviu do(a) seu(sua) filho(a) sobre a Colônia de 

Férias. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Faça os Comentários e Sugestões que considere relevantes, utilize o verso se necessário. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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