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Resumo 
 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar tanto quantitativamente, assim como 
qualitativamente, cursos de lazer oferecidos por empresas do setor privado. Foram 
analisados cinqüenta cursos de lazer e wokshops oferecidos por empresas que não 
possuem vínculo com nenhuma instituição de ensino superior. A análise foi feita por 
dois enfoques: uma análise quantitativa dos cursos, sendo analisados os dados que os 
materiais de divulgação apresentavam, com uma posterior discussão do conteúdo 
(analise qualitativa) destes cursos em relação à capacitação teórica e prática dos 
animadores sócio-culturais. A partir da análise realizada nesta pesquisa, pudemos 
perceber que a maioria dos cursos oferecidos parecem ser majoritariamente práticos, o 
que não garante uma formação completa para as pessoas que o fazem. 
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Introdução  
 
O mercado de trabalho para os profissionais que atuam na área de recreação e 

lazer cresce vertiginosamente. Os hotéis de lazer aumentam a cada dia e os 
acampamentos de férias não ficam atrás. Os clubes, a prefeitura e as escolas também 
têm contratado profissionais para trabalharem com recreação. Somam-se a esses nichos 
de trabalho as festas infantis, as viagens com agências de turismo, os navios e a área de 
eventos. 

E que profissionais esse mercado de trabalho busca? Qual a sua formação? 
Quais as suas características? Sabemos que o perfil do animador sócio-cultural vem se 
modificando lenta e gradativamente. Ao invés do “palhaço”, do monitor que fala alto 
para chamar atenção, hoje, o perfil mais procurado é o do profissional que possui 
alguma formação e outras características mais essenciais como responsabilidade, 
postura profissional e qualidade nas suas atividades. 

Segundo Delgado (2003) o profissional que atua na área de lazer se depara com 
um problema difícil de ser solucionado: o aumento na exigência por um serviço de 
qualidade, tanto por parte dos contratantes, como por parte dos clientes. E esse 
profissional não possui muitos subsídios para se qualificar, pois os estudos na área são 
poucos, assim como os profissionais capacitados para esse tipo de serviço, o que 
dificulta o trabalho em equipe.  

Os animadores sócio-culturais podem buscar a sua formação, tanto teórica 
quanto prática em cursos de nível superior, em cursos técnicos e em cursos rápidos 
oferecidos por empresas de lazer.  

Foi exatamente a grande quantidade de cursos e workshops oferecidos no Estado 
de São Paulo que nos chamou a atenção. Inúmeros estudantes (de ensino médio até 
superior), pessoas sem formação alguma e profissionais que já atuam na área de lazer 
recebem certificados de participação desses cursos, o que, a priori, capacitaria estas 
pessoas para atuarem nos mais diversos espaços de lazer. Mas será que esses cursos 
realmente proporcionam a capacitação necessária para essas pessoas? 

Para Delgado (2003), um animador sócio-cultural necessita se qualificar para 
poder atuar de uma maneira consciente e crítica, e deve “se preocupar na sua 

formação
2
, com dois focos fundamentais: um relacionado com a teoria e outro com a 

prática(p.63)”.  Uma sólida base teórica acerca dos conhecimentos sobre lazer, cultura, 
animação e participação culturais deve acontecer, pois somente embasado na teoria do 
lazer 

“o animador sócio-cultural poderá definir uma linha pedagógica na qual irá direcionar 

a sua ação. Isso é de extrema relevância para um trabalho em equipe e para o 

estabelecimento no qual a prestação de serviço está sendo realizada, pois, sem uma 

                                                
2 Entendemos aqui por formação, aquela que tem um caráter prático/acadêmico inicial e que se completa 
ao longo da vida, na vivência profissional e em cursos de relevância.  
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linha pedagógica de atuação, cada animador sócio-cultural agirá de uma forma, sem 

que a equipe possua unicidade de ação e ideologia (p.63). 

 Além desse conhecimento teórico, o animador sócio-cultural necessita possuir um 
conhecimento de atividades de lazer, pois a prática também é importante para o bom 
desempenho profissional.  

Segundo Trigo (1996), a falta de consciência, tanto por parte de quem trabalha 
como de quem contrata, sobre o quanto à formação profissional é importante para que 
um bom trabalho se desenvolva, ainda traz muitas lacunas na atuação dos profissionais, 
que acham que somente um grande repertório prático e a simpatia estampada no rosto 
são necessários para a promoção de atividades de lazer de qualidade. Desta forma o 
objetivo desta pesquisa foi analisar tanto quantitativamente, assim como 
qualitativamente, cursos de lazer e Workshops oferecidos por empresas do setor 
privado. 
 
Metodologia 

 
Para realização desta pesquisa foi utilizado o material de divulgação de cursos de 

lazer oferecidos principalmente em finais de semana e feriados, divulgados através de 
material impresso e via internet. O objetivo foi mapear se os cursos e workshops de 
lazer capacitam as pessoas para atuarem nessa área, e qual a formação que lhes é 
oferecida (teórico-prática, somente teoria ou somente prática). Durante o período de 1 
ano, foram reunidos materiais de 50 cursos, que foram submetidos a posterior análise 
quantitativa e qualitativa.  

Uma limitação deste trabalho é que a análise foi realizada através da leitura de 
como é o curso, em relação à carga horária e conteúdo programático, o que pode nos 
levar a cometer equívocos, pois não estávamos presentes na realização dos mesmos, fato 
que poderia nos mostrar outra realidade. 

O conceito desenvolvido por Marcellino (2001, p.48), é o qual concordamos e 
utilizamos como base para o desenvolvimento da análise da nossa pesquisa. O autor 
entende o lazer como: 

 
“[...] a cultura, compreendida no seu sentido mais amplo, vivenciada no tempo 
disponível. É fundamental como traço definidor, o caráter“desinteressado” 
dessa vivência. Ou seja, não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra 
recompensa além da satisfação provocada pela situação. A disponibilidade de 
tempo significa possibilidade de opção pela atividade ou pelo ócio”.  

 
Resultados e discussão do levantamento 
 
 O número total de cursos analisados neste estudo foi de 50 (cinqüenta). A tabela 
abaixo apresenta os dados quantitativos referentes a qual público alvo o curso era 
destinado, identificando assim a área de formação.  
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Área de Formação  Total de Citações 
Educação Física  8 
Turismo 7 
Hotelaria 6 
Pedagogia 5 
Educação Artística  4 
Educadores  2 
Psicólogos 2 
Terapeutas Ocupacionais 1 
Meio Ambiente 1 
Saúde  1 
Artes Cênicas  1 
Agropecuária  1 
Alimentos  1 
Aberto* 50 
*consideramos abertos os cursos que não possuem restrição de um público alvo 
específico, podendo qualquer pessoa, independente de sua graduação, participar dos 
cursos. 
 

Assim pudemos observar que praticamente todos os cursos analisados, 
apresentaram como público alvo “qualquer pessoa interessada pode participar”, 
independente da faixa etária e da formação. Isso nos faz refletir que, sem essas 
restrições, o que realmente interessa para os proponentes dos cursos é que haja uma 
grande quantidade de pessoas inscritas, sem necessariamente preocupação sobre a 
formação das mesmas, e conseqüentemente, sem a preocupação de quem é que vai atuar 
no mercado de trabalho com o certificado do curso.     

Os materiais de divulgação foram adquiridos pelos pesquisadores dentro do 
Estado de São Paulo, escolhidos aleatoriamente, entretanto alguns dos cursos 
analisados, foram ministrados fora desse Estado, como mostra a figura abaixo.   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% SÃO PAULO 74%

PARANÁ 10%

MINAS GERAIS 06%

BAHIA 06%

RIO DE JANEIRO 04%

  



DELGADO, Monica. CORREA, Evandro A.. A Formação do Profissional de Lazer 
através de Cursos Rápidos e Workshops. In: Encontro nacional de recreação e lazer, 16, 
2004, Salvador. Anais... Salvador: UFBA, 2004. 

A carga horária encontrada nos cursos variava de 8 horas a 80 horas, sendo que a 
maioria dos cursos eram realizados num período de 01 a 03 dias. A tabela abaixo, nos 
mostra a relação do número de cursos em relação às horas de duração dos mesmos.  

 
Total de cursos Horas de duração 

2 8 
7 9 
5 10 
7 12 
3 16 
12 20 
2 21 
2 30 
1 40 
1 50 
1 60 
1 80 
6 sem identificação  

 
A relação do conteúdo programático apresentado nos materiais, com o tempo de 

duração da maioria dos cursos nos mostra que é grande a quantidade de informação para 
pouco tempo de curso, o que nos coloca em dúvida qual a qualidade dessas 
informações, e se realmente, principalmente para quem é novo na área e ainda não 
possui subsídios para comparações, há uma absorção que dê condições para a atuação 
no mercado de trabalho.  

Com relação aos profissionais que ministraram os cursos, em 10 dos 50 
materiais de divulgação, não foi citado o nome das pessoas que seriam responsáveis por 
ministra-los.  

Os demais materiais apresentavam o nome e a titulação desses profissionais. 
Verificamos que 73% dos professores identificados eram da área de Educação Física, e 
27% das demais áreas. A titulação e a incidência desses professores estão apresentadas 
na figura abaixo. 
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Os resultados nos mostraram também, que a maioria dos profissionais que 

ministram esses cursos são graduados, e que parecem possuir uma experiência prática 
maior do que a teórica. Com relação à área de formação dos professores graduados 
encontramos, diferentes áreas, como está apresentado na figura abaixo. É interessante 
destacar que ao todo, foram 72 professores envolvidos na condução dos cursos, sendo 
que 24 não tiveram a profissão identificada. 
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Dos cursos analisados neste estudo, nenhum era gratuito, sendo que o custo, 
variava de acordo com a carga horária e o local onde eram realizados, pois, em alguns 
casos, estavam incluídos no valor total gastos com hospedagem e transporte. 
Analisamos esses custos e verificamos que o seu valor (custo) hora/aula possui a média 
de R$9,18 sendo que os valores dos cursos variam de R$85,00 à R$435,00.  

Com relação à analise qualitativa do material de divulgação pesquisado, 
verificou-se que os cursos de lazer foram oferecidos com as mais diversas 
nomenclaturas, dentre elas: Curso de lazer e recreação; Curso temático para 
acantonamento; Oficinas da recreação; Curso de monitoria em hotéis; Curso vivencial: 
joganálise; Festival de jogos cooperativos; Curso prático de recreação em hotéis e 
eventos; Curso de recreação e lazer: jogos de inverno; Monitor de recreação; Recreação: 
brincadeiras e jogos; Brincar e aprender: o movimento levado a sério; Brinquedoteca: 
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importância e utilização; Workshop de recreação, lazer e jogos teatrais; Oficina de jogos 
com sucatas e jogos interativos; Recreação escolar; É brincando que se aprende; 
Massagem recreativa; O jogo e o lúdico na educação física; Recreação, além de tudo 
uma profissão; Curso de acampamento de férias; Recreação aquática; Atualização no 
ensino profissional em lazer e desenvolvimento social; Brincadeira educativa; Dança 
educacional recreativa; Educação física escolar: jogos, brinquedos e brincadeiras; 
Atividades lúdicas de meio ambiente; Recreação para festas infantis; Recreação e lazer 
no turismo e hotelaria. 

O conteúdo programático do que estava sendo oferecido em cada curso estava 
descrito, mesmo que resumidamente, em todos os materiais de divulgação. Devido à 
grande extensão de conteúdos dentro dos 50 cursos, não foi possível apontá-los em sua 
totalidade. A solução viável encontrada foi a não repetição de terminologias 
semelhantes. Os conteúdos apresentados nos materiais dos cursos estão listados abaixo: 
- A recreação e o lúdico no desenvolvimento das capacidades humanas; - Atividades 
aquáticas; - Atividades físicas recreativas; - Atividades inéditas; - Atividades noturnas e 
de alto-impacto; - Atividades para públicos diversificados; - Atividades práticas para 
salões, quadra, campos; - Atividades de sociabilização e integração de grupos turísticos 
e de lazer: quebrando o gelo; - Brinquedos cantados e suas possibilidades; - Atividades 
teóricas; - A voz como instrumento de trabalho; - Bases da massagem recreativa; - 
Brincadeiras cantadas; - Contador de histórias; - Dança recreativa; - Desenvolver e 
interagir em atividades com a natureza; - Desenvolvimento, implantação e manutenção 
de projetos de recreação; - Diferença entre recreação infantil e recreação na terceira 
idade; - Dinâmicas recreativas para ônibus; - Dinamizando a programação de recreação 
e lazer; - Divisão das atividades por idade e público alvo; - Elaboração de programação 
de lazer; - -Embasamento teórico do lazer; - Escultura com balões; - Esquetes teatrais de 
pequeno e médio porte; - Espaços, equipamentos e matérias; - Estratégica lúdicas de 
animação; - Diversidade cultural de pequenos e grandes jogos; - Eventos de acordo com 
a época do ano; - Fornecer meios de atualização técnico-pedagógico; - Gincana e jogos 
de salão, quadras e grandes jogos; - Importância da recreação na formação motora, 
expressiva e cognitiva; - Importância do brinquedo; - Interação com diversos setores de 
um hotel; - Jantares temáticos; - Jogos e brincadeiras com e sem material; - Jogos e 
brincadeiras com e sem motivação; - Jogos e brincadeiras para diferentes faixas etárias;   
- Jogos cooperativos;  - Jogos culturais; - Jogos de dramatização; - Pequenos e grandes 
jogos; - Jogos pedagógicos; - Jogos recreativos; - Maquiagem artística; - Mercado de 
trabalho e suas possibilidades; - Monitoria: postura; objetivos; áreas de atuação  e perfil; 
- O diálogo do corpo em busca da identidade lúdica tendo como referência o jogo; - 
Oficinas lúdicas com aproveitamento de sucatas; - O mundo mágico da educação 
infantil: um carrossel de jogos e brincadeiras; - O real, o simbólico e o imaginário; - Os 
diferentes tipos de trabalho para cada faixa etária e para cada grupo; - Os jogos e sua 
relação entre educação física e outras disciplinas; - Passa tempo para qualquer 
momento; - Perspectiva do turismo para próxima década; - Postura e perfil profissional; 
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- Primeiros socorros; - Principais tipos de hotéis para a recreação; - Procedimento e 
animação em ônibus; - Programação de lazer: como fazer?; - Programas específicos de 
recreação (passeios, ruas de lazer, colônia de férias, acantonamento e acampamentos); - 
Recreação e o turismo de eventos; - Rodas cantadas; - Técnicas de planejamento: 
equipamentos, espaços e RH; - Trabalho em equipe; - Transporte e segurança; - 
Utilização de material alternativo; - Visão global do cliente e sua Importância. 
 Através de nosso levantamento, pudemos observar que poucos cursos oferecem 
em seu conteúdo, uma base teórica junto com atividades práticas. A maioria deles se 
apresenta com caratér tecnicista, e a formação que passam ao seu público, é, em geral, 
meramente prática, com uma grande quantidade de atividades divididas para faixas 
etárias específicas e locais determinados, contribuindo para a dicotomia prática/teoria. 
Muitas pessoas selecionam um ou outro curso devido ao fato das atividades serem 
dirigidas para um público específico, o que em nossa opinião, auxilia a formação do 
“manual de receitas”.    
 
Considerações finais 
  

Infelizmente, a partir da análise realizada nesta pesquisa, pudemos perceber que 
a maioria dos cursos oferecidos parecem ser majoritariamente práticos, o que não 
garante uma formação completa para as pessoas que o fazem. O pouco tempo de 
duração dos cursos também contribui para este quadro.  

Como a maioria dos profissionais que ministram as atividades oferecidas tem 
como formação apenas a graduação, provavelmente não possuem, devido a esse fator, 
uma relação maior com a pesquisa, e conseqüentemente, não possuem um embasamento 
teórico mais aprofundado, não tendo a noção da importância da base teórica, juntamente 
com a prática, para a atuação de qualidade dos profissionais no mercado de trabalho.    
 Esta realidade parece nos mostrar, que muitos profissionais estão entrando no 
mercado de trabalho de lazer a cada dia, mas que poucos recebem uma formação que os 
tornem profissionais críticos e criativos, engajados no contexto social que os cercam, 
deixando a desejar a qualidade de trabalho que o mercado está cada vez mais buscando. 
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