
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
Faculdade de Educação Física - Coordenação de Graduação  

Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP CEP 13083-851  
Telefone: (19) 3521-6606  FAX: (19) 3521-6751 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA: 
  EF711 - LAZER E SOCIEDADE    

PROFESSOR RESPONSÁVEL:  
        Olívia Cristina Ferreira Ribeiro       

EMENTA: 

 Estudo das relações Lazer e sociedade e suas implicações contemporâneas  

OBJETIVOS: 
   Identificar elementos para a compreensão do lazer como campo de conhecimento e objeto de 

pesquisa; 

 Contextualizar o lazer em algumas questões sociais brasileiras atuais. 

PROGRAMA: 

   Aula 1 - Apresentação  

 Aula 2 - O Lazer no Brasil 

 Aula 3 - Lazer e Educação Física Escolar 

 Aula 4 - Lazer e atuação profissional 

 Aula 5 - Lazer, lúdico e juventude  

 Aula 6 - Lazer, lúdico e idade adulta  

 Aula 7 - Lazer, espaço e megaeventos esportivos 

 Aula 9 - Lazer digital 

 Aula 10 - Lazer, natureza e atividades de aventura na natureza e na cidade 

 Aula 11 - Lazer, educação e museu  

 Aula 12 - Lazer, esporte e turismo  

 Aula 13 - Lazer e saúde 

 Aula 14 - Avaliação teórica 

 Aula 15 - Encerramento 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
Referências básicas: 

 DE MARCO, Ademir. Farra nas férias na FEF: educação com recreação. Curitiba, CRV, 2017.  

 MELO, Victor Andrade de.; SCHWARTZ, Gisele Maria;  FERES NETO, Alfredo. Lazer e tecnologia. Ijui´: 
Ed.Unijuí, 2012. 

 SILVA, Cinthia Lopes da., SILVA, Tatyane  Perna. Lazer e educação física: textos didáticos para a 
formação de profissionais do lazer. Campinas, Papirus, 2012.  

 Referências Complementares: 

 ISAYAMA, Helder Ferreira; SILVA, Sílvio Ricardo. Estudos do lazer:  um panorama. Rio de 
Janeiro: Apicuri, 2011. 

 SILVA, Cinthia Lopes da.; HASSE,  Manuela. Lazer e esporte. Piracicaba, Editora da Unimep, 2013. 

 MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e sociedade. Campinas, Átomo e Alínea, 2008.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

  Apresentação em grupo de um seminário sobre um dos artigos do programa (35% da nota). 
Todos os alunos do grupo deverão preparar os seguintes itens como roteiro e critérios de 
avaliação da apresentação:  
-Apresentação dos autores (biografia resumida, principal formação, atuação profissional e obras, 
objetivos e método da pesquisa em questão); 



  -Contextualização do tema, discussão com outros autores; 
-Fragilidades ou pontos fortes da argumentação; 
-Dados relevantes e/ou propostas inovadoras para a discussão sobre lazer; 

 Uma prova escrita (65% da nota) será aplicada ao final do semestre sobre todos os textos 
debatidos na disciplina, independentemente de quem os tenha apresentado, além de outras 
referências trazidas em aula.  A média final será a soma das duas avaliações. 

  
 


