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Tendo em vista a importância é necessidade de incentivo na área da docência, o 
PIBID vem para potencializar essa pratica da vida acadêmica nos cursos de 
licenciatura. Uma vez inserido nele, cabe a cada acadêmico extrair o máximo de 
vivências e conhecimentos para uma carreira futura.  No contexto pibidiano para o 
curso de educação física, estamos inseridos no subprojeto “Educação para o uso do 
tempo livre”, o qual é um projeto voltado para a temática do lazer, (Andrade afirma que 
“a finalidade do lazer é conseguir a desaceleração das atenções pessoais, 
profissionais ou não, liberando-as das pressões decorrentes das atividades rotineiras 
ou habituais.”) esse que é de suma importância para uma vida mais equilibrada, uma 
vez que no mundo em que vivemos não nos resta tempo para desfrutar de praticas 
diversificadas e muitas vezes o tempo que temos livre é mal aproveitado. O stress 
diário faz-se necessário o bom uso do tempo disponível, como uma válvula de escape 
para reforçar e fortalecer-nos para o cotidiano. 

Nosso grupo de estudiosos do lazer está desenvolvendo seu trabalho na Escola 
Estadual Doutor Carlos Albuquerque, que fica localizada no bairro Maracanã, na 
cidade de Montes Claros. Na visão inicial podemos observar que a mesma teve 
grande interesse em receber o projeto, assim como também os pibidianos 
encontraram na escola um ambiente agradável e fluido, uma vez que o intuito do 
grupo de estudiosos do subprojeto esta interligado com intervenções praticas e coleta 
de dados, nos mostrando bastante interesse em interagir e nos tornar parte daquele 
ambiente. 

Focado no período diurno  com turmas mais maduras, sendo estas do Ensino 
Médio , percebemos inicialmente que muitos dos alunos atendidos são na sua maioria 
sedentários, e que o tempo disponível dos mesmos é como já previsto, muito reduzido, 
e ainda sim o tempo que lhes sobra sendo mal administrado, pois, uma vez que o 
lazer tem o intuito de descanso, divertimento e desenvolvimento. Para muitos deles 
apenas a dimensão do descanso é contemplada (Andrade (2001, p. 26) defende que: 
Deve-se superar a manutenção do hábito de considerar-se o lazer como sinônimo do 
otium dos antigos romanos para quem o termo expressava apenas o não-trabalho e a 
situação individual e coletiva de quem se afastava de suas atividades sistemáticas.). 

Ainda, inicialmente podemos deduzir que a educação física escolar para muitos 
deles é vista como um momento de lazer, ainda que esta não seja literalmente 
considerada lazer, já que não esta sendo praticada no devido tempo disponível. Mas 
ainda assim, nessa visão continua contemplando apenas uma das dimensões, a do 
divertimento, eles mostraram que realizam a pratica apenas para divertir e por vezes 
descansar, nunca se preocupando com o desenvolvimento cabível ate mesmo 
inconscientemente em cada atividade realizada. 


