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Ao analisar o lazer é possível observar que suas práticas e conceito são complexos e muitas vezes
mal compreendidos dentro da dinâmica social e escolar e resgatar as práticas do lazer nas aulas de
Educação Física e as possíveis transformações crítica no contexto social e cultural com a finalidade
de desmistificar o lazer como algo que se paga para ter, objetivo que levantamos nesse trabalho de
compreender através das falas de alunos do ensino médio. A Educação Física é uma disciplina que
visa à cultura corporal do movimento e a oportunidade de diversas manifestações culturais,
mediante as pequenas atividades e atribuídas a uma metodologia de trabalho de ação
transformadora, poucos são os momentos que o lazer é discutido na escola, pois muitas vezes é
confundido com a falta de espaços, horários, contingente humano, resumindo -se o que a escola
pensa sobre o lazer: nada ou quase nada. Assim, traçamos alguns pontos para serem pesquisados e
colhemos informações sobre o que esses alunos do ensino médio pensam ou sabem sobre lazer.
Utilizamos cinco questões para levantar dados e tentar compreender a concepção de lazer para cada
aluno entrevistado: 1) O que é lazer para você? 2) Que atividades da sua vida cotidiana você elege
como lazer? 3) Atividades de lazer influenciam em sua qualidade de vida? 4) Que tipo de ações
você considera necessárias para que as pessoas tenham oportunidade de lazer? 5) A Escola que você
estuda oferece oportunidades de lazer? Se sim, quais. Diante da pergunta o que seria lazer,
associaram como ter o tempo livre e modalidades esportivas. Na questão que atividade cotidiana
elegia como lazer, disseram que caminhar ir à praia entre outros e a prática de esporte mais uma
vez. Em quais as atividades de lazer que influenciam na qualidade de vida, levantaram as práticas
esportivas associadas à melhoria da saúde física e mental. Sobre ações que consideravam
necessárias para a oportunidade de lazer, muitos conduziram a ideia de influência e motivação da
parte de alguém. E se a escola oferece oportunidades de lazer, citam as aulas de Educação Física e
que o professor desenvolve modalidades que ofereciam lazer através dos projetos Clubes e Eletivas
que eram organizadas pelos alunos, pois a escola funciona em tempo integral. Apesar dessa escola e
professor desenvolver o lazer, as intencionalidades não são de questões sociais, culturais ou de
proporcionar um lazer consciente, ele está interligado com uma prática pedagógica e preencher os
tempos livres deles com as atividades para que não fiquem sem ter o que fazer. A relação Lazer na
Educação Física deve ir além do entretenimento, objetivado como um direito a ser assegurado a
todos os cidadãos, a partir de seu amplo aspecto educativo, contribuindo o desenvolvimento pessoal
e social, inclusive como fator de inclusão e de cidadania.
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