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RESUMO 

 

 

Este presente estudo objetivoucompreender e discutir o que está sendo publicado sobre 

lazer e saúde nos espaços hospitalares, mais especificamente os artigos da Revista 

Licere. O qual está intitulado como: LAZER E SAÚDE: reflexões sobre as publicações 

na revista Licere, sendo assim a metodologia baseou-se em uma pesquisa indireta, 

precisamente, uma pesquisa bibliográfica, constituída de artigos científicos referentes ao 

tema abordado. Foram encontrados 4 artigos referentesà temática, dentro de 35 

exemplares, ao qual iniciou-se desde 1998 e transcorrendo até os dias atuais. Dos 

autores encontrados, observamos que dos 12 autores, 9 estão na área da educação fisica, 

os demais são formados em áreas afins que abordam o tema. Dos 4 artigos encontrados 

realizou-se uma análise, sendo assim, observou-se que dentro destes, todos visam o 

lazer na saúde como forma de elevar a autoestima e que não é trabalhado 

individualmente e sim coletivamente.   

 

Palavras-chave: Artigos, Lazer e Saúde. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

 

 Atualmente, são poucos os trabalhos que debatem a relação entre as áreas do 

Lazer e da Saúde e, no caso específico dos estudos do lazer, as pesquisas são ainda mais 

recentes. Contudo, o estudo do lazer e da saúde requer uma visão mais aprofundada, e 

para que isso ocorra temos que, primeiramente, entender os significados de “Lazer e 

Saúde”.  

 Outro aspecto se refere à hierarquização entre determinados saberes e o campo 

do lazer, esse último ainda é visto como algo supérfluo em nossa sociedade. Dessa 

forma, não podemos deixar o lazer em segundo plano comparado com outras 

manifestações humanas, pois ele preenche um papel fundamental na vida das pessoas. 

 Dumazedier (1973) e Marcellino (1996) explicitam que o lazer possui três 

funções: descanso, divertimento e o desenvolvimento pessoal e social. As duas 

primeiras características são mais perceptíveis, já a terceira ainda necessita ser mais 

debatida e compreendida. Dessa forma, ao invés de isolar o conceito de lazer das outras 

esferas da vida, é necessário que ocorra o contrário, unir essas diversas áreas ou campos 

que abarcam a vida humana. 

 Acredita-se que este tema seja de suma importância, principalmente para a área 

da Educação Física, pois, analisando a relação lazer/saúde, pode-se ressaltar que ainda 

são temas atuais, sendo questões analisadas em nossa formação, vale ressaltar que 

ambos são campos interdisciplinares epodem interagir com diversas áreas afins. 

 Diariamente ouvimos diferentes informações nos meios de comunicação que 

destacam a saúde e o lazer, pode-se explicitar que a definição mais usada na saúde ainda 

é a da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo esta organização “Saúde é um 

estado completo de bem-estar físico, social e mental e não apenas a ausência de 

doença”. Contudo, o entendimento sobre o que é saúde varia muito nas diversas culturas 

do mundo, assim como as crenças sobre o que ocasiona ou não a saúde.  

 Para Mendes (2007), citado por Mendes (2009, p.4),asaúde numa perspectiva 

existencial, pode ser compreendida como: 

 

[...] um processo dinâmico em que o ser humano, enquanto existe como ser 

situado no mundo busca harmonizar-se com o restante da natureza através de 

sua capacidade de atuar e resistir frente às intempéries da vida. [...] Saúde e 

doença não estão em contraposição; ambas fazem parte da existência 

humana. 
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 Assim como na área da saúde, não há consenso sobre o que seja o lazer, também 

não há uma definição específica e única, mas há diferentes formas de pensar sobre está 

questão. Para Dumazedier (1979) citado por Isayama, (2011, p. 15), 

 

[...] o lazer é, 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 participação social voluntária ou sua livre capacidade 

criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 

familiares e sociais. 

 

 Relacionando-se as concepções de lazer e de saúde, percebe-se uma 

compreensão ligada não somente aos aspectos individuais, mas também aos fatores 

biológicos, culturais, sociais e históricos. Compreende-se que esses fatores não podem 

ser vistos de forma separada.  

Ao relacionar estes conceitos podemos identificar uma aproximação de valores 

como o bem-estar físico e mental, a socialização com familiares, amigos e colegas, o 

interesse em realizar uma atividade, entre outros, que nos fazem questionar: qual a 

importância do lazer para a saúde? Para se ter uma boa saúde necessita-se do lazer? 

Devido aos poucos estudos sobre o lazer e saúde, pretende-se compreender as 

pesquisas e as publicações analisadas sobre essas temáticas. Para o presente estudo, 

optou-se por analisar as publicações feitas na revista LICERE, a qual, atualmente, 

possui uma periodicidade trimestral. 

Essa revista foi idealizada para as publicações específicas do campo do lazer, o 

que explica o seu nome. Pois, “LICERE”é o vocábulo latino que deu origem ao termo 

lazer.  

Após essa breve introdução sobre as temáticas do lazer e da saúde, explicita-se 

que este trabalho será de caráter bibliográfico e para isso há a necessidade de se 

conhecer as características da pesquisa e seus possíveis métodos de desenvolvimento. 

Sendo assim, a proposta do presente trabalho foi analisar a revista LICERE, a 

qual se trata de um periódico especificamente dedicado a discutir a temática Lazer, em 

suas múltiplas dimensões e a partir de uma ótica multidisciplinar. 

 Dessa forma, a pesquisa bibliográfica será desenvolvida perante levantamentos e 

busca de artigos postados na “Revista LICERE” efetuados a partir de ferramenta 

especifica da internet. Dessa forma, foram utilizadas as palavras-chave: artigo, lazer e 
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saúde, que contribuíram para encontrar os textos necessários para o presente estudo. 

Esse material foi selecionado através de análises textuais das temáticas em estudo nesta 

pesquisa.  

Diante disso, este projeto visa apresentar e discutir os limites e as possibilidades 

que a literatura vem apresentando sobre a temática explicitada, na qual será vivenciada 

nos espaços hospitalares. Consequentemente, desenvolveu-se uma pesquisa 

bibliográfica para compreender como esta questão foi e é trabalhada na revista LICERE. 

 A presente pesquisa se justifica na perspectiva de contribuir para a formação dos 

professores de Educação Física ao propiciar reflexões sobre as ações desenvolvidas 

sobre o lazer e a saúde. Além disso, será a oportunidade de se compreender as 

interações entre o conhecimento gerado no meio acadêmico e as ações desenvolvidas 

pelos profissionais em seu dia-a-dia relacionado com a temática.  

 Afinal, os pacientes, os funcionários, os educadores físicos e demais pessoas que 

atuam nessas áreas afins, devem perceber que se torna indispensável exercitar o senso 

crítico sobre esta realidade.  

 Parte deste pressuposto se justifica devido à necessidade de tornar as 

experiências reconhecidas pela sociedade como alternativa para a ocupação do tempo, a 

liberação da dor na qual o paciente esquece parcialmente o seu sofrimento. 

Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo geral compreender e discutir o 

que está sendo publicado sobre lazer e saúde nos espaços hospitalares, mais 

especificamente na Revista LICERE e para melhor alcançarmos estas metas, foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Compreender as concepções dos autores sobre lazer e saúde; 

 Identificar quais relações eles estabelecem entre essas temáticas; 

 Apresentar a formação dos autores. 

Tomando por base esses objetivos, o estudo se consolidou em uma pesquisa 

bibliográfica sobre o Lazer e Saúde. 
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2- METODOLOGIA 

 

 

 O trabalho se trata de uma pesquisa indireta, precisamente, uma pesquisa 

bibliográfica, constituída de artigos científicos referentes ao tema abordado.  Esta ação é 

fundamental em todo trabalho de caráter cientifico que determinará todas as etapas de 

uma pesquisa, como no embasamento teórico e no levantamento, fichamento e 

arquivamento de textos relacionados à temática de estudos. 

Cervo e Bervian (1983)apud Raupp e Beuren (2003, p. 86) definem que a 

pesquisa bibliográfica: 

 

 [...] explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 

documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 

pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado existente sobre 

um determinado assunto, tema ou problema. 

 

Os artigos científicos foram extraídos da “Revista LICERE”. As palavras chaves 

para está pesquisa foram: Artigo, Lazer e Saúde, como foram explicitados 

anteriormente. 

Foi a partir de 1998, queocorreu a criação de um periódico científico 

específicosobre lazer no Brasil, a Revista “LICERE”, que atualmentefaz parte do 

Programa Interdisciplinar de Mestrado e Doutorado emLazer, da Universidade Federal 

de Minas Gerais, UFMG. Conformesua política editorial, o periódico tem como 

objetivo completar um espaço/tema de discussões e análises, já que no Brasil, não 

tínhamosuma revista especifica sobre o tema lazer e também que contribua para 

disseminar o conhecimento a partirdessa temática. 

Sendo assim, desde 1998 até os dias atuais a revista LICERE publicou 35 

edições, com isso aprofundamos os estudos sobre este periódico ao qual tem dois 

objetivos, os de registrar, difundir e compartilhar o conhecimento construído e o de 

contribuir com o avanço qualitativo dos estudos e experiências desenvolvidas.  

Voltando ao inicio deste periódico, observamos que desde o seu inicio até o ano 

de 2002 era publicada anualmente, após este ano passaram a publicar semestralmente 

até em 2006, em 2007 e 2008 elas foram divulgadas quadrimestralmente (abril, agosto, 

dezembro), a partir desta data até os dias de hoje, devido ao grande aumento de volume 

de artigos recebidos para a avaliação, LICERE passou a ser editada trimestralmente 
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(março, junho, setembro e dezembro), tendo sua publicação eletrônica só a partir de 

2007. 

Sendo assim, foram analisadas 34 edições da revista. Nesses exemplares, 

encontrou-se quatro (4) artigos relacionados às temáticas Lazer e Saúde. 

Este trabalho não foi necessário passar pelo comitê de ética em pesquisa, pois é 

de caráter bibliográfico e não houve a coleta de dados com seres humanos. 
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3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 As temáticas centrais desse estudo são lazer, saúde e ludicidade. Dessa forma, 

opta-se por, inicialmente, discutir alguns aspectos introdutórios relacionados a esses 

campos do saber.  

 

3.1- LAZER 

 

A temática do lazer pode ser abordada em diversas perspectivas, desde uma 

concepção que a considera um direito social da população até uma abordagem 

extremamente mercadológica, na qual o que importa é o lucro gerado. 

Atualmente, o lazer é muito explorado de modo a gerar lucros e diversão, sem 

qualquer preocupação com o desenvolvimento do ser humano na busca de valores 

importantes para sua própria sobrevivência e melhoria da qualidade de vida, situação 

provocada pela indústria cultural do lazer. O estudo do lazer envolve a vida social do 

homem, e se encontra como um fenômeno merecedor de algumas reflexões. 

Um autor que influenciou muito a concepção brasileira de lazer foi o sociólogo 

francês Joffre Dumazedier. Como dito anteriormente,Dumazedier (1973), explicita que 

o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade. Nesse aspecto, compreende-se que está presente a escolha das pessoas em 

vivenciar ou não determinadas experiências de lazer. 

Para Marcellino, (1996, p.11) “Não se pode conceituar o lazer de forma isolada 

sem relação com outras esferas da vida social. Ele influencia e é influenciado por outras 

áreas de atuação numa relação dinâmica”. Dessa forma, afirma-se que as 

experiências/vivências de lazer estão relacionadas com as outras esferas da vida, entre 

elas até mesmo no trabalho. 

Além desses autores, o lazer pode ser compreendido também na concepção de 

Mascarenhas (2003) apud Gonzáles e Fensterseifer (2005, p. 256), como “um fenômeno 

tipicamente moderno, resultante das tensões entre capital e trabalho, que se materializa 

como um tempo e espaço de vivências lúdicas, lugar de organização de cultura, 

perpassando por relações de hegemonia”.   

O lazer pode ser vivido sob várias formas, ele compreende “a vivência de 

inúmeras práticas culturais, como o jogo, a brincadeira, a festa, o turismo, o passeio, o 
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desporto e também as formas de arte (...) dentre várias outras possibilidades” (GOMES, 

2003 apud PINTO, 2008, p.18). 

No nosso entender, o conceito de lazer é muito amplo, pois qualquer atividade 

pode ser considerada um lazer se proporcionar prazer, ser uma escolha do sujeito e o 

mesmo estiver em um tempo livre das obrigações, sejam elas profissionais, familiares, 

sociais e outras. Esse fenômeno pode propiciar o divertimento e o desenvolvimento 

pessoal e social a quem pratica, pode até ser a não-atividade, o ócio, como por exemplo 

o descanso. 

Pretende-se, neste estudo, contribuir para que os estudos sobre o lazer sejam 

relevantes para a formação do cidadão, proporcionando-lhe meios de desenvolver sua 

capacidade de se socializar, de se auto-conhecer, de ser crítico e criativo através de 

atividades lúdicas e diferenciando o simples ato de se divertir como imposição da mídia 

massificadora e capitalista. 

Um aspecto que apresenta uma aproximação grande com a temática do lazer é a 

ludicidade. 

 

 

3.2- ATIVIDADES LÚDICAS 

 

 

Ao fazer um breve estudo sobre a história das Atividades Lúdicas, foi possível 

encontrar um breve discurso dizendo que o lúdico é a função que a criança tem para 

criar seu conhecimento, aprendizagem e a compreensão sobre o mundo. 

Segundo Santos (2000, p. 9), 

 

[...] a palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar, 

estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e é relativa também à 

conduta daquele que joga, que brinca e que se diverte. Por sua vez, a função 

educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do individuo, seu saber, seu 

conhecimento e sua compreensão de mundo. 

 

 

A atividade lúdica surge, primeiramente, sob a forma de simples exercícios 

motores, dependendo para sua realização apenas da maturação do aparelho motor. Sua 

finalidade é tão-somente o próprio prazer do funcionamento. Daí dizer-se que o que 

caracteriza este tipo de atividade é o prazer funcional. No entanto, os brinquedos são de 

vital importância para o desenvolvimento e a educação da criança, por propiciar o 



17 

desenvolvimento simbólico, estimular a sua imaginação, a sua capacidade de raciocínio 

e a sua autoestima. 

Para Santin (1994) apud Werneck e Isayama (2003, p.161) a ludicidade deve ser 

sentida e vivida e que a possibilidade de sua conceituação corre o risco de empobrecê-

la: 

 

[...] Sim, a ludicidade é fantasia, imaginação e sonhos que se constroem 

como um labirinto de teias urdidas com materiais simbólicos. A ludicidade é 

uma tecitura simbólica fecundada, gestada e gerada pela criatividade 

simbolizadora da imaginação de cada um. Brincar acima de tudo é exercer o 

poder criativo do imaginário humano construindo um universo, do qual o 

criador ocupa o lugar central, através de simbologias originais e inspiradas no 

universo real de quem brinca. Os mundos fantasiosos do brinquedo revelam a 

fertilidade inesgotável de simbolizar do impulso lúdico que habita o 

imaginário humano. 

 
 

Já para Marcellino (1990), o lúdico é um componente da cultura historicamente 

situada e pode significar uma experiência revolucionária, uma vez que permite não só 

consumir cultura, mas também cria-la e recria-la, vivenciando valores e papeis externos 

a ela. Portanto, as atividades lúdicas se baseiam no aspecto da vivência de conteúdos 

expressivos para o enredo psicológico dos indivíduos, em qualquer período do seu ciclo 

vital, tendo assim o valor de suas especialidades. 

 

 

3-3 SAÚDE 

 

 

O que é saúde? Saúde é muito difícil de definir, pois é construída e modificada 

ao longo dos anos. Afinal, os olhares mudam e quem as muda é a própria realidade. 

Buscou-se com o intuito de definir alguns conceitos centrais.   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como: o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade. Este conceito segue as seguintes percepções: saúde não significa ausência 

de doença e saúde não se limita apenas ao corpo, mas também a mente, as emoções, as 

relações sociais, a coletividade. 

Em 1986, na cidade de Ottawa, Canadá, houve uma Conferência Internacional 

na qual surgiu outro conceito “promoção de saúde” a qual induziu a seguinte pergunta. 
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O que é Promoção à Saúde? Consiste em um processo de capacitação da comunidade 

para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação 

em seu controle. Visando maximizar o bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e 

não como objetivo de viver. 

Em 1988, a Constituição Federal do Brasil passou a definir saúde como um 

direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

(Art. 196 e 198) 

Em 1986 aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde que elaborou outra 

definição de saúde: “A saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de 

terra e acesso a serviços de saúde. (Relatório Final - 8ª Conferência Nacional de Saúde - 

1986). 

A saúde também resulta da responsabilidade que cada pessoa precisa ter com o 

seu próprio bem-estar. É o que se chama de autocuidado: saber se prevenir evitando as 

situações que colocam a saúde em risco, prestar atenção à sua alimentação e higiene, 

pensar na vida em longo prazo e não apenas em um instante. 
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4- DISCUSSÕES 

 

 

 Opta-se, em um primeiro momento, por apresentar uma síntese de cada texto, 

para, em seguida,relatar o que existe de real sobre as contribuições do lazer para asaúde, 

bem como outras discussões que se fazem necessárias. 

O primeiro artigo, denominado “LAZER E PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM 

ESTUDO COM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE HUMANA”, de autoria 

deGabriela BaranowskiPinto, que ocorreu na edição 9, no ano de 2006, este estudo teve 

como um de seus principais objetivos o de investigar qual é necessidade do lazer na 

promoção de saúde em clínicas e hospitais, usando-se como metodologia uma pesquisa 

exploratória as quais foram feitos com professores que já tem formação na área da saúde 

humana, sendo que estes dados, coletados foram feitos a partir de questionários, ao qual 

se pode dizer que os resultados foram de pouco entendimento sobre a promoção da 

saúde, mas mesmo assim as análises dos depoimentos e das discussões teóricas levaram 

a concluir que o lazer pode ser considerado uma das estratégias de promoção de saúde, 

desde que haja por um lado o desenvolvimento de uma ação política democratizante, 

que envolva projetos Inter setoriais, e por outro o incentivo da participação cidadã nos 

processos decisórios da política, por meio de incrementar os programas de formação de 

animadores culturais que trabalhem a questão do direito do lazer junto à comunidade. 

Ressalta-se que o foco da pesquisa foi às crianças e aquelas pessoas com doença 

crônica, portanto, a ideia do lazer desenvolvido em clínicas e hospitais tem um papel 

fundamental para um bom resultado, em se tratando de saúde em geral. Pode-se dizer 

que o lazer reduz consideravelmente a medicação, sendo assim proporcionando uma 

vida melhor. Pode-se notar que com a ausência de doenças a produção aumenta cada 

vez mais em todos os setores. 

O segundo artigo, denominado “CUIDADOS COM O CORPO E AS 

ATIVIDADES LÚDICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA” de autoria 

deMaria Isabel Brandão de SouzaMendes; Laís Paula deMedeirose Karla 

MichelleOliveira,que ocorreu na edição 12, no ano de 2009, neste artigo as autoras tem 

como objetivo mapear as atividades lúdicas desenvolvidas juntamente aos pacientes das 

Unidades de Saúde da Família, ao qual fizeram uma entrevista com estes frequentadores 

e gestores destas Unidades, com isso, ressalta-se que estas atividades lúdicas são 

importantes para o planejamento sistematizado, contribuindo para com a saúde. Sendo 
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assim, estas atividades são direcionadas e apropriadas aos idosos, pois são os que mais 

procuram este ambiente para tratamentos, como por exemplo, grupo de diabéticos, 

hipertensos e idosos. 

O lúdico é capaz de ampliar uma gama de possibilidades para um determinado 

saber fazer, podendo determinados movimentos, serem vivenciados com emoção e 

intensidade, cabendo ressaltar que, neste âmbito da saúde, a partir da ampliação das 

discussões sobre o conceito de lazer, tem se buscado uma superação ereformulação do 

modelo de atenção pautando por uma perspectiva tradicional, a qual é baseada no 

assistencialismo e em práticas curativas e medicamentais. 

Para as autoras, as atividades lúdicas contribuem para amenizar o sofrimento de 

muitos usuários. Inclusive, a ludicidade nas unidades de saúde é válida para uma parcela 

significativa da comunidade, pois, também, contribui para diminuir a taxa de 

atendimento médico e até mesmo, em alguns casos, pode ocorrer à redução da 

medicação. Isso implica que o tratamento não depende somente de remédios e também 

de ações mais humanas no atendimento à saúde. 

Já o terceiro artigo, denominado “O LAZER NA HUMANIZAÇÃO 

HOSPITALAR: DIÁLOGOS POSSÍVEIS”, da autoria de Hélder FerreiraIsayamaet al., 

ocorreu na edição 14, no ano de 2011,ao pesquisar o lazer nos programas e projetos de 

humanização de hospitais são importante para fornecer elementos que nos auxilie a 

explorar e conhecer possibilidades de atuação neste espaço de interesse crescente, 

ampliando o olhar dos profissionais de diversas áreas de modo a contribuir para 

repensar o papel do lazer nestas instituições.  

Este artigo busca revisar a literatura existente na tentativa de encontrar pistas 

que auxiliem as aproximações entre humanização hospitalar e lazer. Tendo então, como 

objetivo, discutir as possibilidades de inserção ao lazer no contexto de Humanização 

Hospitalar, identificando quais os possíveis diálogos entre o lazer e o hospital. 

Tratando-se da humanização hospitalar, ao qual podemos dizer que para obter 

êxito no tratamento é necessário que toda a equipe hospitalar esteja conscientizado 

juntamente com o acompanhante e paciente. Não basta trabalhar só o paciente. A 

pesquisa mostrou que varias enfermidades foram amenizadas. Em várias áreas 

hospitalares já esta sendo implantada a equipe de educadores físicos, para que possa 

desenvolver um trabalho de conscientização com toda equipe. Sendo assim percebe-se 

que o lazer não é trabalhado individualmente e sim coletivamente, para que o resultado 

seja satisfatório.  
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O último artigo encontrado, denominado “LAZER E PROMOÇÃO DE SAÚDE: 

UMA APROXIMAÇÃO CONVENIENTE”, de autoria deJanir CoutinhoBatista; Olívia 

Cristina FerreiraRibeiro; Paulo CezarNunes Júnior ocorreu na edição 15, no ano de 

2012, este artigo pretendeu contribuir com os diálogos que aproximam o campo da 

saúde coletiva e o lazer, pois vemos nas atividades do lazer um forte dispositivo para a 

promoção da saúde. Dessa forma, o artigo apresentou três objetivos principais: retomar 

conceitos e ideias a respeito do entendimento de saúde; expor o lazer como tema 

pertinente ao campo de discussão da saúde e expandir a discussão da promoção de 

saúde por meio do lazer. 

Os autores discutem que até pouco tempo o conceito que se tinha de saúde era 

apenas a ausência de doença. Na realidade saúde é o conjunto de tudo aquilo que nos 

traz bem estar, ou seja, estar bem consigo mesmo. Para os autores chegarem a essa ideia 

de bem estar, foram desenvolvidas várias pesquisas, até que descobriram que o lazer é 

um dos objetivos que pode vir a contribuir para o bem estar do paciente. Pois, o 

paciente tem que estar bem psicologicamente para contribuir e corresponder bem o 

tratamento, sendo assim, o sucesso muitas vezes pode ser total. 
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4.1- OS AUTORES 

 

 

 Na busca por se analisar as publicações desenvolvidas sobre as temáticas lazer e 

saúde, buscou-se, também, compreender a formação (graduação e pós-graduação) dos 

autores dos referidos textos. 

 Dessa forma, a figura que se segue apresenta um resumo dessa formação:  

 

FIGURA 1: Formação dos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os textos escolhidos, obtivemos um resultado de 4 artigos ao 

qual analisamos e obtivemos um resultado de 12 autores. Sendo, em sua maioria, 

formados em educação física, seja ela licenciatura ou bacharelado.  

Aprofundando os estudos sobre estes, destacamos 9 graduados em Educação 

Física e 3 em áreas afins (Turismo, Pedagogia e Ciências Sociais), dois destes autores 

tem também como titulação Tecnólogo em lazer e saúde coletiva.  
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4.2- Mudanças de paradigmas dos conceitos de saúde e o entendimento do lazer 

como parte de promoção de saúde 

 

Historicamente, houve uma mudança do entendimento do processo saúde-

doença e o paradigma biológico deixou de ser a principal explicação para o 

adoecimento. Estar doente no século XIX tinha sempre como explicação uma causa 

puramente biológica. Para os médicos da época, uma vez compreendida essa causa, 

todas as doenças poderiam ser erradicadas. Entretanto, a história provou que os 

determinantes biológicos não eram os únicos responsáveis pela doença uma vez que os 

índices de mortalidade continuavam altos mesmo com medidas sanitárias e avanços 

científicos na área da medicina (NUNES, 2000 apudBATISTA, RIBEIRO e NUNES 

JUNIOR, 2012). 

Foi necessário ser revisto o conceito de saúde englobando outros campos do 

saber. Além dos aspectos individuais e biológicos, passou a ser levada em consideração 

a dimensão social que determina a saúde (BATISTA, RIBEIRO e NUNES JUNIOR, 

2012). O contexto social da doença que por muito tempo foi desconsiderado ganhou 

forças para que se chegasse ao atual conceito de saúde da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). A Lei nº 8080 (Brasil, 1990) título 1, art. 3, dispõe que  

 

a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, olazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do País. (grifo nosso). 

 

 

Neste sentido o lazer passou a ser visto como importante dispositivo de 

promoção de saúde. 

Todos os autores (BATISTA, RIBEIRO e NUNES JUNIOR, 2012; Isayama et 

al., 2011; MENDES, MEDEIROS e OLIVEIRA, 2009; e Pinto, 2006) dos artigos 

revisados neste trabalho concordam que a história recente da saúde no Brasil foi guiada 

por modelos pré-definidos e que pouco tem se estudado e principalmente adotado lazer 

como uma prática de promoção de saúde.  

Segundo Mendes, Medeiros e Oliveira,(2009) as práticas em saúde têm sido 

orientadas por uma postura normativa guiada por modelos determinísticos 

fundamentados na ideologia do ser saudável, que não abrem espaço para a diversidade 
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de gestos, para a ludicidade, o divertimento, a tomada de decisões e nem para a 

possibilidade de criação.  

A inserção das atividades lúdicas no âmbito das práticas dos cuidados com o 

corpo em busca de saúde pode representar a construção de um contra-discurso a estas 

posturas normativas. Para Pinto (2006) a temática envolvendo o lazer e a promoção da 

saúde é tão nova e complexa que poucos na literatura a discutem. Segundo a autora, é de 

fundamental importância compreender o conceito de saúde dos profissionais que atuam 

nesta área para identificar a importância que eles conferem ao lazer e, 

conseqüentemente, à intervenção deste no contexto de clínicas e hospitais. 

Batista, Ribeiro eNunes Junior(2012), ressaltam que embora o lazer tenha sido 

contemplado em documentos e leis como um direito, ela ainda é visto como um 

fenômeno secundário e sem importância pelos responsáveis pelasimplementações das 

políticas públicas do setor. Embora existam evidências científicas sobre a importância 

do lazer na qualidade de vida de doentes, de fato há um abismo entre estes resultados e 

os responsáveis por programar o lazer nos diversos âmbitos sociais. Além disso, existe 

todo um contexto desfavorável para que as possibilidades de lazer possam ser vistas 

como atuantes no conceito de saúde já que as práticas predominantes na área da saúde 

fundamentaram-se na relação desta com a doença.  

Isayama et al. (2011) em seu artigo destacam que o lazer pode ser considerado 

como uma dimensão da cultura e, portanto,pode representar muitas possibilidades de 

aprendizagem, de estímulo à criatividade, de discussão e reflexão crítica para todas as 

faixas etárias e classes sociais, sendo então um dos elementos fundamentais para a 

melhoria da qualidade de vida dos sujeitos. Levando em consideração o âmbito da 

atuação profissional, os autores compreendem o lazer como um campo multidisciplinar, 

que possibilita a participação de profissionais de diferentes áreas de formação. Segundo 

eles, o profissional que atua no campo do lazer deve se envolver e participar, de forma 

crítica e criativa, com diferentes práticas culturais priorizando a ampliação de suas 

próprias vivências de lazer, de modo condizente com sua prática profissional. 

Conceitualmente, Batista, Ribeiro eNunes Junior(2012),destacam que o lazer 

tanto no campo da saúde quanto em outras áreas do conhecimento, muitas vezes ainda 

visto de forma restrita onde é comumente feita uma aproximação entre lazer e atividade 

física. Estes autores defendem a idéia de Gomes (2003) de desconstruir esta 

generalização, entendendo o lazer como campo de manifestações e vivências culturais, 

as quais implicam na atitude e na vontade do indivíduo. Inclui, nesse sentido, “o jogo, a 
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brincadeira, a festa, o passeio, a viagem, o esporte e,também, as diversas formas de arte 

(pintura, escultura, literatura, dança, música, cinema),dentre várias outras 

possibilidades, inclusive do ócio”(Gomes, 2003apudBATISTA, RIBEIRO e NUNES 

JUNIOR, 2012). Para Batista, Ribeiro e Nunes Junior(2012), esse leque de vivências 

multiplica os usos e as formas de associação do campo do lazer com o campo da saúde, 

principalmente na promoção de saúde e nas formas de cuidadoe prevenção primária, 

haja vista as inúmeras frentes de trabalho observadas ao longo da última década. 

 

 

4.3- Relação entre lazer e saúde 

 

Segundo Batista, Ribeiro e Nunes Junior(2012), o lazer assim como outros 

setores públicos, tais como educação, cultura, saneamento básico etc., são importantes 

no processo de promoção de saúde, uma vez que estão direta ou indiretamente ligados 

às ações na geração de qualidade de vida e hábitos saudáveis para toda população. Uma 

vez citado na constituição brasileira como um dos objetivos da política de promoção de 

saúde brasileira, o lazer traz um novo sentido para área da saúde (PINTO E GOMES, 

2008 apudBATISTA, RIBEIRO eNUNES JUNIOR, 2012). 

 O conceito de saúde numa perspectiva existencial não está relacionado somente 

aos aspectos individuais, pois além dos fatores biológicos, depende também dos fatores 

culturais, sociais e históricos. Sendo assim, existe uma relação direta entre lazer e saúde, 

uma vez que compreendemos o lazer como necessidade humana e como manifestação 

da cultura, presente em todas as esferas da sociedade (MENDES, MEDEIROS e 

OLIVEIRA, 2009). Neste sentido, a ludicidade ganha destaque entre as práticas de 

lazer.  

Mendes, Medeiros e Oliveira,(2009) estes autores ressaltama ideia de que o 

lúdico não está restrito às brincadeiras infantis, podendo se manifestar nas festas, nos 

esportes, nas apresentações teatrais, nas apresentações musicais, ou em qualquer espaço 

onde haja divertimento, alegria e prazer. As atividades lúdicas também podem 

contribuir com as reflexões sobre a dimensão afetiva da saúde favorecendo assim o estar 

com o outro e o despertar de novos sentidos, tendo em vista que as experiências 

sensíveis se transformam mediante as experiências que o corpo humano vivencia no 

mundo em que está inserido (MENDES, MEDEIROS e OLIVEIRA, 2009).  
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 Levando em conta a criação do Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (BRASIL, 2000), diversas medidas passaram a ser 

implementadas em hospitais da rede pública, principalmente nos últimos anos, a fim de 

promover mudanças permanentes na cultura de atendimento à saúde. Neste contexto, 

Isayama et al. (2011) destaca que há a possibilidade de desenvolvimento de ações de 

humanização ligadas ao lazerjunto aos sujeitos envolvidos com o ambiente hospitalar, 

sejam eles pessoas em tratamento, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e até 

mesmo os acompanhantes. Sendo assim, podendo vir a ter uma melhora considerável 

em seu quadro patológico no caso dos pacientes e em questão dos demais fazendo um 

trabalho mais humano e prazeroso. 

 

 

4.4- Contribuições do lazer para a promoção de saúde 

 

Foi realizada uma avaliação dos principais resultados encontrados pelos quatros 

artigos desta revisão, quer seja por meio de pesquisa ou por meio de revisão 

bibliográfica, acerca das contribuições do lazer para a promoção de saúde.  

Batista, Ribeiro e Nunes Junior(2012), destacam um estudo realizado por 

Isayama et al. (2005)em que estudantes de educação física que atuaram num projeto de 

extensão, promovendo a vivência do lúdico na clínica de hematologia no Hospital das 

clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse projeto, diversas atividades de 

lazer, como jogos, brincadeiras e confecção de brinquedos, eram oferecidas às crianças 

em tratamento, durante três dias da semana, enquanto aguardavam pelo atendimento 

ambulatorial. Pais e profissionais do hospital também eram estimulados a interagir, no 

sentido de contribuir para uma melhoria das relações pessoais naquele espaço. Os 

diálogos com as crianças bem como a reunião com estagiários, supervisores e 

coordenadores do projeto demonstraram que as atividades oferecidas configuraram-se 

como um momento de possibilidades de motivação, alegria e diminuição de quadros de 

ansiedade. 

Mendes, Medeiros e Oliveira,(2009) realizaram uma pesquisa com usuários de 

Unidades de Saúde da Família do município de Natal no Rio Grande do Norte,a fim de 

verificar qual a percepção destes sobre a contribuição das atividades lúdicas 

desenvolvidas neste ambiente sobre a saúde. Os autores constataram que múltiplas 

potencialidades das atividades lúdicas são reconhecidas e suas contribuições para a 
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melhoria da saúde dos usuários são percebidas pela imensa maioria dos entrevistados. 

As principais melhorias assinaladas durante a entrevista referem-se às boas sensações 

proporcionadas, à diminuição nas dores e a amenizaçãodos sintomas, à redução da 

medicação, à diminuição da procura às USF em busca de consultas ou medicação, à 

redução do estresse e da ansiedade, ao combate à depressão,à redução ou controle da 

pressão arterial e à aquisição de flexibilidade e de cuidadoscom o corpo. Os usuários 

afirmam que os benefícios das atividades desenvolvidas envolvem também o convívio 

com outras pessoas, a troca de saberes, por propiciar lazer e melhorar a qualidade de 

vida. 

Pinto (2006) investigou a importância do lazer na promoção de saúde em 

clínicas e hospitais sob a perspectiva de 11 professores da UFMG formados nas áreas da 

saúde humana e inseridos nesse ambiente. Embora o autor tenha uma restrição na 

compreensão ampla da promoção de saúde em que não foram levados em consideração 

alguns determinantes sociais de saúde, todos entrevistados consideraram o lazer um 

componente da promoção da saúde, cuja integração em clínicas e hospitais é necessária. 

As justificativas dos professores para este posicionamento foram o fato do lazer 

contribuir para os pacientes aceitarem e responderem melhor ao tratamento, bem como 

para a criação ou manutenção do bem viver e qualidade de vida dos pacientes. 

 Por fim, Isayama et al. (2011) ressaltam que a abordagem do lazer em hospitais 

pode auxiliar na disseminação de ideias humanizadoras na medida em que: minimiza-se 

a ansiedade dos sujeitos para os momentos de consulta; ocupa-se o tempo de espera 

com atividades de lazer; procura-se diversificar as vivências culturais dos sujeitos; e 

contribui-se para a melhoria das relações interpessoais. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conclui-se através da pesquisa que até pouco tempo o conceito que se tinha de 

saúde era apenas a ausência de doença. Sabe-se que na realidade este conceito ainda é 

complexo de se distinguir, sendo assim o lazer pode proporcionar uma qualidade de 

vida melhor. Descobrindo-se então que o lazer tem fundamentalimportância na vida de 

todos os indivíduos, independente de faixa etária, sexo ouclasse econômica.  

Com base nesta investigação,foi constatado que o tema ainda é muito recente em 

nosso meio, pois diante desta pesquisa foram encontradas 35 edições da revista 

LICERE. Nessas edições, foram encontrados apenas quatro artigos relacionando a 

temática estudada. Com isso, observa-se que é necessário apresentar mais estudos sobre 

esses assuntos, o que contribuirá para o desenvolvimento e a discussão sobre lazer e 

saúde. 

Observa-se também que as formações dos autores dos textos analisados são na 

maioria graduados em Educação Física, podendo então perceber que é necessário 

apresentar mais estudos com a temática referida. 

Dentre os quatro artigos encontrados, observamos que três destes estão 

relacionados ao lazer propriamente dito, ressaltando que esse temaé fundamental para a 

autoestima e que é importante que o mesmo seja trabalhado coletivamente para obter 

umresultado satisfatório. 

Relacionando-se em questão da saúde, todos explicitam as idéias da Organização 

Mundial da Saúde, na qual é citado: “Saúde é um estado completo de bem-estar físico, 

social e mental e não apenas a ausência de doença”. 

Enfim, a Educação Física é uma área que pode contribuir enormementepara o 

processo de Educação para o Lazer e de Lazer-saúde. 
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