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               UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SANTA  CATARINA 

    CENTRO DE DESPORTOS 

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
                 Campus Universitário - Trindade – 88.040-900 - Florianópolis - SC - Brasil   

                 Fone: 48 3721-9462 - Fax: 48 3721-9368 - e-mail: def@cds.ufsc.br 

_________________________________________________________________________ 

Cursos: Bacharelado em Educação Física 

 

 

P R O G R A M A  D E  E N S I N O 
 

 

Código: DEF 5838  

Disciplina: Teoria e Metodologia da Recreação e Lazer 

Carga Horária: 04 h/a semanais - 72 h/a semestrais (54 h/a teórico/práticas e 18 h/a PCC) 

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

 

 

 

1. EMENTA 

 

O lazer, a educação e o trabalho na sociedade. Caracterização e conceituação de lazer e 

recreação. Teoria e aspectos metodológicos da recreação e lazer. O jogo no processo de 

sociabilização. Espaços públicos de recreação e lazer. O recreacionista e sua função nos 

diversos campos de intervenção profissional. Planejamento, preparação, execução e 

avaliação de atividades de recreação. Prática pedagógica, sob orientação e supervisão 

docente, compreendendo atividades de observação dirigida ou experiência de ensino.. 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Auxiliar na sistematização teórica e prática na formação dos futuros profissionais de 

Educação Física no que diz respeito aos conhecimentos sobre lazer/recreação e suas 

interfaces com a educação física. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1.  Analisar as principais concepções sobre o lazer/recreação no âmbito da produção 

acadêmica; 

 

3.2.  Apontar perspectivas para as várias funções das práticas de lazer/recreação a partir 

da apreensão dos elementos constitutivos de sua conceituação e os diversos campos 

de atuação profissional; 

 

3.3.  Analisar o jogo como possibilidade de sociabilização do indivíduo; 

 

3.4.  Elaborar a relação entre trabalho, lazer e educação na sociedade centrando-a no 

contexto histórico que lhe engendra e lhe dá sentido; 
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3.5.  Obter clareza sobre aspectos teóricos - metodológicos da recreação/lazer; 

 

3.6.  Problematizar o lazer/recreação por meio da elaboração de trabalhos de pesquisa; 

 

3.7.  Elaborar, planejar e executar atividades de recreação/lazer. 

 

 

4.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1. UNIDADE I – As diversas concepções sobre o trabalho, o lazer, a sociedade, a 

educação e as relações com a educação física. 

4.1.1.  A relação entre trabalho e lazer/recreação como fruto das relações sociais 

existentes; 

4.1.2   O lazer/recreação, seus conceitos e o contexto histórico que lhe dá sentido; 

4.1.3.  O lazer/recreação no campo da educação física; 

 

4.2  UNIDADE II – Princípios teóricos-metodológicos e as práticas de lazer/recreação.  

4.2.1.  Aspectos teórico-metodológicos da recreação/lazer; 

4.2.2. O lazer/recreação e a questão dos espaços públicos, equipamentos, política, 

ideologia; 

4.2.3. Estratégias didático-pedagógicas para as práticas de lazer/recreação e a sua 

elaboração teórica. 

 

4.3. UNIDADE III - Pesquisas e a problematização dos estudos do lazer/recreação 

4.3.1.  A pertinência das temáticas e problemas nas pesquisas sobre o lazer/recreação e a 

questão da relevância social a partir das variadas funções de suas atividades;  

4.3.2.  A necessidade de pesquisas sobre a realidade do lazer/recreação no Brasil e a 

educação física; 

4.3.3.  Pesquisando numa perspectiva multidisciplinar e o planejamento/execução de 

atividades de lazer/recreação. 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 

 


