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LAZER E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES– UM ESTUDO SOBRE 
SENTIMENTO E INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES LÚDICAS EM ENTIDADES DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 
 

 
 

 
Pietra Rezende Costa Domingues1 

 
 
 
 
RESUMO:  

O objetivo deste estudo foi analisar o papel do lazer e da recreação em entidades de 
acolhimento institucional, investigando qual a importância do lazer na formação do 
indivíduo. Com base em pesquisa bibliográfica, se relaciona o lazer com o 
surgimento das entidades de acolhimento institucional. Ainda por meio do método 
qualitativo, através de entrevistas semiestruturadas, a autora analisa a experiência 
de quem já viveu e/ou conviveu nessas entidades. Por fim, mesmo com todas as 
dificuldades encontradas para trabalhar com o tema, observa-se a importância do 
lazer na formação do indivíduo.  

 
 
 

Palavras-chave: entidades de acolhimento institucional, lazer, recreação.  
 
 
 
 

ABSTRACT:  
The objective of this study is to analyze the relationship between laze and recreation 
in institutions of institutional reception, investigating the importance of leisure in the 
formation of the individual. Based on the bibliographical research, leisure is related to 
the emergence of institutions of institutional reception. Also through the qualitative 
method, through semi-structured interviews, the author analyzes the experience that 
has already lived and / or lived in these institutions. Lastly, even with all the 
difficulties found to work with the theme, one observes the importance of leisure in 
the formation of the individual. 
 
 
 
Keywords: institutions of institutional reception, laze, recreation.  
 
 
        

                                                           
1 Graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. 

Email: pietradomingues@id.uff.br. Trabalho orientado pela Profª. M.Sc. Lúcia Oliveira da Silveira 
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 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, o cenário adotivo não é dos melhores. Segundo reportagem 

vinculada pelo Jornal Nacional (TV GLOBO, 2017) o Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA) reúne, em 2017, cerca de 38 mil interessados em adotar e pouco mais de 7 mil 

menores disponíveis para adoção. Ainda segundo a mesma reportagem, há mais de 

40 mil crianças e adolescentes que vivem em entidades de acolhimento institucional 

distribuídas pelo Brasil2.   

Essa situação ocorre pelos mais diversos motivos, como questões de 

abandono, não possuírem parentes vivos após perda dos responsáveis, condições 

de vidas precárias, entre outros. Muitas dessas crianças chegam a essas entidades 

de acolhimento institucionais completamente desamparadas, desmotivadas, 

carentes de carinho e atenção.  

A situação inicial não tende a ser muito fácil, pois algumas crianças podem 

ser de difícil trato – tal fato decorre de suas vivências e suas histórias de vida. Viver 

em uma entidade de acolhimento institucional é como viver em comunidade, onde é 

preciso respeitar o espaço do outro, da coletividade, os costumes, os problemas e 

até mesmo culturas do outro indivíduo, com o qual se compartilha o espaço. 

A partir de experiências empíricas, sabe-se que nem todas as entidades de 

acolhimento institucional conseguem lidar de maneira tranquila e sadia com essas 

adversidades. Em sua maioria, possuem psicólogos, pedagogos ou assistentes 

sociais para acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças. Porém, 

nem toda entidade de acolhimento institucional é assim, em alguns lugares, os 

responsáveis por cuidar dos momentos de possíveis “crises” e dificuldades mais 

profundas dessas crianças são auxiliares ou até mesmo voluntários, que, em geral, 

não têm preparo para lidar com esse tipo de situação, ou acabam por aprender com 

a ocorrência desses acontecimentos.  

Outra questão limitante neste quesito é a falta de recursos financeiros.  

Segundo dados do IPEA (2003) mais da metade dos recursos para a 

manutenção dessas entidades de acolhimento institucional vem de fontes privadas 

                                                           
2 O número de crianças disponíveis para adoção difere do número de crianças que vivem em 

entidades de acolhimento institucional porque “quando uma criança dá entrada em um abrigo, ela não 
pode ser adotada imediatamente. A Justiça antes tenta integrá-la a família biológica. Primeiro aos pais, mas 
se não for possível a qualquer outro parente. Tudo isso deve durar até dois anos, que é o tempo previsto por 
lei para as crianças viverem em um abrigo, mas, na prática, esse prazo nem sempre é possível e muitas 
acabam crescendo no abrigo.”. Disponível em:< http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2016/05/fila-de-
adocao-tem-mais-de-65-mil-criancas-e-adolescentes-no-brasil.html> Acesso em: 19 jun 2017.  
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(58,5%), sem deixar de contar com doações e algum fundo de prestação de 

serviços. Os recursos públicos correspondem a apenas 41,5%.  

Ainda segundo o IPEA (2003), algumas dessas entidades de acolhimento 

institucional são instituições não governamentais (65,0%) e parte possui cunho 

religioso (67,2%). Consequentemente, este tipo de espaço comumente está em um 

constante esforço para permanecer de portas abertas, logo, lazer e recreação não 

se enquadram nos quesitos considerados mais importantes.  

Quando se começa a pensar na relação entre as entidades de acolhimento 

institucional, as crianças e adolescentes que ali residem e o campo do lazer e da 

recreação surge uma questão: qual seria o resultado da atuação do lazer e da 

recreação na formação de indivíduos, que passaram parte de suas vidas em casas 

de acolhimento? Para Dumazedier (1974, p.34), 

O lazer é o conjunto de ocupações, às quais o indivíduo pode entregar-se 
de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se e entreter-se ou 
ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 
(DUMAZEDIER, 1974, p.34). 
 

Sendo assim, o objetivo geral do presente artigo é analisar a influência do 

lazer e a recreação na vida de indivíduos que residiram em entidades de 

acolhimento institucional.  

Desta forma, os objetivos específicos são: criar embasamento teórico por 

meio de autores que tratam de lazer e recreação, tendo pessoas que já residiram em 

abrigos como público de estudo; realizar uma pesquisa de campo com indivíduos 

que já residiram em entidades de acolhimento institucional; com base nos estudos, 

ponderar se as memórias sobre as atividades de lazer desenvolvidas no tempo de 

acolhimento podem ser úteis para sociabilidade e qualidade de vida destes 

indivíduos.  

Esta pesquisa possui um perfil de abordagem qualitativo, que procura trazer à 

tona sentimentos daqueles que viveram em entidades de acolhimento institucional e 

possui caráter exploratório, que objetiva tornar familiar um tema pouco discutido. 

Sobre a metodologia da pesquisa, foi realizado um estudo mediante pesquisa 

bibliográfica sobre a temática do lazer e da recreação, bem como sobre crianças que 

vivem em casas de acolhimento. Com a ajuda do material, pretende-se verificar-se a 

relação de influência do lazer e da recreação na vida de indivíduos que já residiram 

em entidades de acolhimento institucional.  
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Este presente artigo utiliza o termo entidade de acolhimento institucional, com 

base na Lei 12.010/20093, que substitui a nomenclatura de “abrigo”. 

1 CONTEXTUALIZANDO LAZER E RECREAÇÃO  

Esta primeira seção tem como intuito discutir um pouco mais sobre o que é 

lazer e suas ramificações, visto que o tema deste trabalho não possui um grande 

campo de estudos e trabalhos no meio acadêmico.  

Em primeira instância, para falar sobre o lazer é preciso pensar no tempo 

livre. Segundo Marcelino (1999, p.15) tempo livre é o “[...] tempo disponível das 

obrigações profissionais, escolares, familiares e sociais”.  Ou seja, tempo livre tende 

a ser a “sobra” de tempo das obrigações, onde se pode deixar as pendências de 

lado, e fazer-se aquilo de que se gosta. 

Por conseguinte, pode-se utilizar o tempo livre para o lazer, em razão de:  

O que define é a capacidade especificamente humana de transformar 
descanso em lazer, de utilizar o tempo livre para a realização de atividades 
que deem satisfação e prazer, e ao mesmo tempo contribuem para o 
desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. (VIEITEZ, 2002, p. 129).  
 

Entretanto, segundo Dumazedier (1974), o lazer é uma criação histórica, 

natural das transformações dos controles institucionais e das exigências individuais. 

Mediante a fala do autor, pode-se constatar que o lazer, como direito, aparece 

através da História, por meio das mudanças dos padrões constitucionais, e da 

percepção da importância do lazer pelo indivíduo.  

Buscando fundamentos históricos para discutir o lazer, pode-se utilizar Marx 

(1818-1883) como referência. O filósofo, em suas obras, tende a criticar o trabalho, 

sinalizando sua existência em uma sociedade capitalista, e deixando subentendida à 

necessidade do tempo livre, forma como ele denomina o lazer, para o 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade.  

Contrapondo com obras mais recentes, podemos analisar que: 

Historicamente, o lazer foi, no Brasil, compreendido pelas instituições 
de poder da sociedade fundamentalmente como tempo de descanso 
necessário ao trabalho e á produtividade; em contrapartida, foi 
sentido cotidianamente como um dos poucos momentos em que o 
indivíduo exerce o direito de escolha (CHEIBUB, 2015, p. 204). 

A citação acima colabora com o que Marx já tentava explicar anos antes. 

Lazer, neste caso, nada mais é do que o tempo de descanso para o trabalhador, no 

qual este pode escolher o modo como irá ocupar seu tempo. 

                                                           
3  Lei 12.010/2009: Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12010.htm>. Acesso em: 01 jun 2017. 
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Segundo Vieitez (2002, p.126), o lazer, depois da Segunda Guerra Mundial, 

especialmente nos anos 1950 em diante, foi adquirido como um caráter de atividade 

das massas. O autor afirma, contudo, que o crescimento do lazer se deu, em sua 

maioria, em países ricos, chegando apenas nas periferias dos ditos países 

desenvolvidos.  

O tempo livre, tratado por Marx, tende a se relacionar com o ócio. Segundo 

Alvares (2002, p.117), “[...] o ócio aparece, sobretudo como o ‘resto’ não 

racionalizável de um mundo social dominado pela ideia do trabalho como vocação, 

como o tempo residual que não pode ser totalmente utilizado em favor da atividade 

produtiva [...]”. 

O ócio é o momento do tempo livre no qual o indivíduo coloca em prática o 

“não fazer nada”. Segundo Alvarez (2002, p.120), “[...] o ócio, de aspecto não 

racionalizável da vida, do ponto de vista de uma ética do trabalho, transformou-se 

aos poucos numa das muitas dimensões racionalizadas da vida social”. O autor 

explica que as pessoas, cada vez mais, tendem a trazer o trabalho para o tempo de 

lazer, assim, o ócio não é mais uma alternativa para o trabalho, já que o tempo de 

lazer não se opõe ao tempo de trabalho.  

Quando se corelaciona o lazer ao homem, podem-se usar duas expressões: 

homo faber e homo ludens. O homo faber é aquele que tende a ser útil para o 

mundo, produtivo, que cria e trabalha, vive no “reino da necessidade”, enquanto o 

homo ludens é espontâneo, gosta de desfrutar das coisas, é relaxado, improdutivo, 

banal, e habita o “reino da expressão” (CAMARGO, 1998, p.21). 

A dúvida acerca desde dois “seres” é quem vem primeiro. Segundo Camargo 

(1998, p. 23): 

Se observarmos o crescimento de uma criança, veremos que o homo 
ludens vem primeiro. O bebê, na sua primeira infância, é totalmente e 
apenas ludens. Ele exercita seus sentidos, sua voz, procura esticar seus 
membros, em resumo, exprimir-se.  
 

Conversando com a fala do autor, pode-se pensar, por exemplo, no 

significado de ludens, que se origina do latim e significa jogo. Sendo assim, pode-se 

dizer que o homem nasce propenso ao lazer, e acaba por perde um pouco deste 

“sentimento” isso ao longo de sua vida.  

Ainda segundo Camargo (1998, p. 23) “[...] o homo faber pouco a pouco 

emerge desse homo ludens, seja espontaneamente da própria brincadeira e/ou dos 
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objetos externos à própria brincadeira”.  Sendo assim o homem lúdico, começa a dar 

lugar ao homem produtivo.  

Quando se fala da relação do lazer com a educação pode-se usar como 

objeto de análise a fala de Marcellino (1998), no livro Lazer e Educação, que 

apresenta a relação entre o lazer e a educação em duas vertentes, o lazer como 

veículo privilegiado da educação e a prática de forma positiva no aprendizado. 

Verifica-se, assim, um duplo processo educativo: o lazer como veículo e como objeto 

de educação.  

Por fim, é perceptível que a inserção do lazer acontece no cotidiano há muitos 

anos, vide fatos históricos, embora nem sempre seja de forma clara e perceptível.  

 

2  O SURGIMENTO DAS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

Segundo Martins Filho (2007), no final do século XVIII foi homologado que as 

primeiras entidades de acolhimento institucional fossem chamadas de “roda dos 

enjeitados” ou “roda dos expostos”. As rodas ganharam estes nomes, pelo 

significado das palavras “enjeitado” e “exposto”, que podem significar abandonado, 

recusado ou rejeitado. Estas rodas existiam principalmente em conventos e 

mosteiros. Elas eram usadas como meio de comunicação entre o lado de dentro e o 

lado de fora dos conventos e mosteiros. Além de servir para colocar objetos para 

aqueles que viviam nesses lugares.  

Algum tempo depois, pessoas começaram a colocar crianças na roda de 

comunicação, crianças estas que não eram desejadas e/ou vinham de famílias 

pobres. Assim, surgia a chamada “roda dos enjeitados” (MARTINS FILHO, 2007). 

No Brasil, a primeira “roda dos enjeitados”, foi criada em 1726 na Bahia, pela 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, tendo sido regulamentada em lei e 

tornando-se a principal forma de assistência infantil nos séculos XVIII e XIX (ECA, 

2015). 

Em alguns países, como na Grécia ou em Roma, existiam diversas tradições 

sobre a aceitação dos filhos por parte da figura paterna. Se não aceitos, eram 

considerados enjeitados e “depositados” em lugares insalubres à própria sorte, à 

espera de sua morte ou de ser acolhido por alguém.  

Segundo o “Livro da Hospitalidade” de MONTANDON (2011), em 1849, a 

comissão das crianças abandonadas extinguiu as rodas, substituindo-as pela 

admissão em agências abertas e pela atribuição de socorro a jovens mães. Em 
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1860, por meio da segunda comissão, 244 rodas tiveram fim, enquanto 25 ainda 

existiam. Em 1869, não existiam mais do que cinco rodas. Esta é a mesma data de 

criação das então chamadas agências de depósito de recém-nascidos. 

Devido ao grande número de crianças abandonadas, os hospitais e hospícios 

passam a desempenhar o papel de “casas de acolhimento”. Tanugi (2011, p. 628), 

conta que:  

Em Florença, o hospital dos Innocenti, que abriu suas portas em 1445, tinha 
recebido após 14 meses, 260 crianças abandonadas. Em 1460 recebia 900 
por ano. No hospital do Santo Espírito, em Roma, havia, de 1635 a 1639 de 
900 e 1000 crianças. A partir de 1860, ele receberá um milhar de crianças  
por ano.  
 

Com o decorrer dos anos, de forma lenta, as entidades de acolhimento 

institucionais passaram a ganhar forma. O termo “orfanato” vem a aparecer na 

França, pela primeira vez, no século XIX (1861). Analisando historicamente, é 

possível perceber a exigência de ações de assistência para crianças e adolescentes, 

até chegar aos dias atuais (TANUGI, 2011). 

Essas discussões vão um pouco além das crianças que vivem em entidades 

de acolhimento institucional, atingem também crianças que cumprem pena devido a 

algum delito. No Brasil, só em 1926 passou a ser discutida a necessidade de lugares 

próprios para crianças que cumprem pena, devido ao acontecimento do caso 

Bernardino4.  

Em 1990, em solo brasileiro, viveu-se um grande marco em prol dos diretos 

das crianças e dos adolescentes. No dia 13 de julho de 1990 foi criado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Instituído pela lei 8.0695, determinou os direitos 

das crianças e dos adolescentes, inspirados nas diretrizes fornecidas 

pela Constituição Federal de 1988 6.  

De 1990 até os dias atuais o ECA já sofreu diversas alterações. Usando-o 

como base, podem-se definir as atualmente chamadas entidades de acolhimento 

institucional:  

Abrigos – ou orfanatos, educandários e casas-lares – são instituições 
responsáveis por zelar pela integridade física e emocional de crianças e 

                                                           
4 Caso Bernardino: um menino de 12 anos, que era engraxate, foi preso por jogar tinta em uma 
pessoa que não pagou por seus serviços. Quando colocado na prisão em uma cela com 20 adultos, o 
menino negro foi violentado de várias formas e jogado na rua. Disponível em: < 
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/07/eca-25-anos-linha-do-tempo-direitos-criancas-e-
adolescentes> Acesso em: 01 jun 2017. 
5 Lei 8.069: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 01 jun 2017. 
6 Constituição Federal de 1988: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 01 jun 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_de_1988
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adolescentes que tiveram seus direitos desatendidos ou violados, seja por 
uma situação de abandono social, seja pelo risco pessoal a que foram 
expostos pela negligência de seus responsáveis. (SILVA; AQUINO, 2005, 
p.186). 

 

Segundo Lima (2010) os abrigos poder ser “usufruídos” de duas formas. Em 

primeira instância, servem como medida de proteção provisória, em caso de perda 

de responsáveis, abandono, ou quando os responsáveis não possuem condição de 

criar a criança ou adolescente. O segundo ponto, é aquele no qual a entidade de 

acolhimento institucional serve de lugar de transição para uma criança e/ou 

adolescente que espera adoção. Neste caso, os primeiros responsáveis já perderam 

o pátrio poder.  

Relacionando institucionalização, abrigamento e acolhimento, deve-se saber 

que: “[...] todo acolhimento institucional ou abrigamento é uma forma de 

institucionalização, mas nem toda a forma de institucionalização pode ser 

considerada abrigamento ou acolhimento” (LIMA, 2010, p. 4). Utilizando o 

pensamento do próprio autor, é possível explicar esta sentença da seguinte forma:  

A institucionalização pode expressar “vivência prolongada e ou permanente 
em entidade de proteção” e ausência de políticas de incentivo à adoção e 
colocação em famílias substitutas, logo essa caracterização foge do que o 
ECA pressupõe como abrigamento. De acordo com o ECA o abrigo ainda 
se afirma como importante e necessário mecanismo assistencial e 
educativo e sendo assim, não pode ser desprezado ou marginalizado como 
algoz do abandono e da institucionalização prolongada de crianças e 
adolescentes. (LIMA, 2010, p. 4).  
 

O autor diz que de forma alguma uma entidade de acolhimento institucional 

pode se transformar em apenas uma instituição. O papel destas entidades não é 

virar uma espécie de “depósito”, mas servir para que as crianças e os adolescentes 

acolhidos possam ser restituídos às suas famílias ou que possam ser integradas a 

novas famílias, dispostas a acolher com todo amor e carinho.  

Visto que a institucionalização é ao mesmo tempo proteção e coerção e que 

apresenta graus provisórios e diferenciados de confinamento e de liberdade 

(BISNETO, 2006 apud LIMA, 2010, p. 5), dessa forma é necessário todo cuidado 

para “guiar” uma institucionalização. Sendo assim, do ponto de vista semântico, 

parcela de militantes e defensores do ECA compreendem a institucionalização como 

uma herança das instituições totais (GOFFMAN, 1974 apud LIMA, 2010, p.5). Como 

SAM e FUNABEM, desprovidas de políticas e propostas de intervenção calcadas na 

manutenção dos vínculos familiares e comunitários (LIMA, 2010, p. 5). 
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Pressupõe-se que o abrigamento deveria ser algo passageiro, no entanto, 

não é isso o que acontece. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), 

para cada criança na fila há cinco famílias querendo adotar. Mais de 35 mil pessoas 

estão na fila da adoção no Brasil e 6,5 mil crianças e adolescentes esperam por uma 

família. Só no Rio de Janeiro, há mais de 3 mil pessoas na fila, à espera de uma criança 

(GLOBO NEWS, 2016). Como pode ser visto na figura1, abaixo: 

 

Figura 1: A adoção no Brasil em números.  

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2013) 
 
 
 

Em suma, fica evidente a importância da criação de entidades de acolhimento 

institucional e a sua “evolução” desde a “roda dos enjeitados” para como se 

configura atualmente, não abstendo a grande necessidade de melhoria das 

entidades de acolhimento institucional.  

 

3 O OLHAR DE QUEM JÁ CONVIVEU EM CASAS DE ACOLHIMENTO 

O artigo utilizou o método qualitativo de pesquisa, que segundo Haguette 

(2010, p. 63) “[...] enfatiza as especificidades de um fenômeno em termos de suas 

origens e sua razão de ser", visto que este artigo pretendeu analisar, além dos 

números, sentimentos, sensações e percepções. Esta pesquisa foi realizada 

mediante entrevistas em um modelo semiestruturado, que para Triviños (1987, 
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p.146) “[...] tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em 

teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa.”.  

Foram realizadas cinco entrevistas, das quais três com pessoas que já 

viveram em entidades de acolhimento institucional, uma com pedagoga que já 

trabalhou nessas entidades e uma com voluntária em entidades de acolhimento 

institucional, que realizou seis adoções. As entrevistas foram realizadas durante o 

mês de maio de 2017, na região Leste Fluminense do estado do Rio de Janeiro 

(Niterói, especificamente)7.  

As perguntas tinham o intuito de relacionar o lazer e a recreação em 

entidades de acolhimento institucional e as experiências das entrevistadas. A quarta 

entrevista foi realizada no lugar de trabalho da entrevistada, tendo sido gravada 

como o consentimento da entrevistada. As outras quatro entrevistas foram 

realizadas por meio de redes sociais.  

É importante salientar que as entrevistadas estiveram em entidades de 

acolhimento institucional, em circunstâncias diferentes. Três (entrevistadas 1,2,3) 

delas passaram por situação de acolhimento e vivenciaram a influência do lazer ou a 

falta dele. Outras duas (entrevistadas 4 e 5) podem ser chamadas de espectadoras, 

pois quando o contato com a entidade de acolhimento institucional aconteceu, já 

eram indivíduos mais velhos e que possuíam uma vivência completamente diferente, 

por não terem residido em entidades de acolhimento institucional.  

A primeira pergunta realizada foi: “Para você, o que é lazer”? Foram obtidas 

respostas similares, nas quais as entrevistadas afirmaram, de forma geral, que lazer 

é poder utilizar o seu tempo livre para fazer aquilo que se gosta, algo que não seja 

pré-estabelecido no cotidiano.  

Pode-se perceber que em relação à primeira questão as respostas conversam 

com o que foi dito por Camargo (1998), em que ele afirma que são propriedades das 

atividades de lazer: livre escolha, gratuidade e prazer.  

A segunda pergunta destacou: “Em sua opinião, acredita que lazer e 

recreação podem influenciar a formação do indivíduo?”. “De que forma?”. Todas as 

respostas foram afirmativas, tendo variações apenas em suas justificativas.  

As entrevistadas 2,3,4 citam que o lazer propicia socialização, o relacionar-se 

com outro indivíduo e como isso é importante na formação do ser humano. Já a 

                                                           
7 Vale resaltar que as entidades de acolhimento institucional em questão não ficavam localizadas em 

Niterói, um deles era localizado em Itaboraí, enquanto o outro ficava localizado em Areal (Petrópolis).  
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entrevistada 1 diz que este é um método no qual ensina sem oprimir o lado criativo 

de quem está participando do ato recreativo. Enquanto a entrevistada 5 diz que, 

para ela, as pessoas que tem convívio com o lazer na sua formação podem ver/ 

perceber o mundo, as relações com as outras de forma diferente, mais humana, 

mais serena.  

É possível confirmar estas respostas através do seguinte pensamento: a 

educação interfere na formação do indivíduo, e segundo autores como Marcellino 

(1998) e Camargo (2003), é possível aprender através do lazer, sendo assim de 

forma indireta o lazer interfere na formação do ser humano.   

A terceira pergunta era: ”você acha que as pessoas são capazes de aprender 

por meio do lazer?” Todas as entrevistadas responderam que sim, e acabaram por 

correlacionar esta pergunta à segunda questão. De forma geral, foi afirmado que o 

aprendizado faz parte da formação do indivíduo. Logo, se o lazer pode interferir na 

formação do indivíduo, é cabível que ele aprenda por meio deste. 

Para Camargo (2003, p. 71) o lazer e a educação, podem se relacionar da 

seguinte forma: 

O lazer é um modelo cultural de pratica social que interfere no 
desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Esta é a chamada 
educação informal, numa sociedade que, não apenas através da escola ou 
da família, mas também dos seus pontos de encontro das informações 
difusas de (sic) tevê, jornais, out-doors, cinema, bate papos, se converte 
numa sociedade educativa.   
 

 A quarta pergunta ressaltava que “na época em que viveu/conviveu em 

entidades de acolhimento institucional, quanto tempo livre havia por semana?”, 

obtivemos respostas conflitantes. As entrevistadas 1 e 2 contam que tinham pouco 

tempo livre, enquanto a entrevistada 3 explica que onde vivia chegava a ter até 56 

horas de tempo livre por semana. Já as entrevistadas 4 e 5, que eram 

“expectadoras” possuem visões diferentes.  

A entrevistada 4 conta que, no local em que trabalhava, as crianças tinham 

um tempo livre razoável, mas que era ocupado com atividades coordenadas, pelo 

medo de as crianças se machucarem, já que o lugar “vivia em obra”. Enquanto a 

entrevistada 5 diz que na maioria dos abrigos que frequentou, só havia tempo livre 

aos finais de semana.  

A entrevistada 4 relata um acontecimento que a marcou, em relação às 

crianças abrigadas e seu tempo livre: 
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As crianças estragavam muitos brinquedos, e a gente começou a 
compreender que aquilo era uma forma que eles tinham de descarregar a 
agressividade. Nisso nós começamos a desenvolver um projeto pra fazer 
um retorno disso, nos juntávamos caixas e caixas, e era impressionante o 
número de brinquedos estragados (ENTREVISTADA 4). 
 

Utilizando o pensamento de Marcelino (1999, p.15) sobre o tempo livre, que 

diz que: “tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, familiares e 

sociais”, pode-se analisar que as entidades de acolhimento institucional em que as 

entrevistadas residiam possuíam diferentes cargas horárias de responsabilidades e 

obrigações.  

A quinta pergunta salientava: “neste período, quais as práticas de lazer das 

quais participava?”. Nesta questão, as repostas apresentaram variações. A 

entrevistada 1 conta que “cantava, dormia, refletia sobre a semana com amigos, 

assistia desenhos da bíblia, jogava vôlei, futebol, queimado, pique esconde. ”, já a 

entrevistada 2 diz que normalmente ia para quarto de brinquedos, para o parquinho 

ou para a piscina que havia no orfanato.  

Enquanto a entrevistada 3 declara que tinha aulas de violão, canto, 

taekwondo, dança, desenhos e pinturas, leituras de gibis, entre outras. As 

entrevistadas 4 e 5 apresentaram respostas semelhantes. Ambas contam que 

participavam junto às crianças de oficinas, brincadeira de roda, jogos de tabuleiro, 

roda de música, entre outros.  

As respostas se encaixam com o que Camargo (2003, p.18) define como as 

classificações do lazer, que podem sem físicas, manuais, intelectuais, artísticas e 

sociais. Os relatos exemplificam a fala do autor, pode ser considerado lazer físico 

jogar bola, dançar, lutar taekwondo, como podem ser considerados lazeres artísticos 

os desenhos e pinturas.  

Na sexta pergunta, pede-se para o entrevistado “relatar uma atividade de 

lazer que vivenciou/observou em entidades de acolhimento institucional”. A 

entrevistada 1 conta das idas à piscina que existia na casa do proprietário do abrigo, 

a segunda entrevistada vai um pouco além:  

Na época em que eu morava no abrigo, era muito pequena, então não me 
lembro de muitas coisas, mas umas das atividades que eu mais gostava era 
a ida pro quarto de brinquedos, todo sábado à tarde, junto a todas as 
meninas de idades próximas à minha, e o encontro de lares, que se 
juntavam todos os orfanatos do educriança8, até onde me recordo, e lá 

                                                           
8 Ong voltada para o amparo de crianças e adolescentes. Disponível em: 

<http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=
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faziam gincanas, davam presentes, resumindo havia atividades que 
proporcionava (sic) alegria e diversão (ENTREVISTADA 2).  
 

Para a entrevistada 3 uma atividade que se lembra são o desenho e a pintura, 

nos quais as crianças e adolescentes tinham que passar para o papel o que viesse 

em sua cabeça como forma de pensamento/expressão. Já a entrevistada 4, conta 

que a atividade que mais marcou para ela, foram os natais, nos quais as crianças 

eram levadas para um sítio a fim de aproveitar o dia e receber presentes, enquanto 

a entrevistada 5 lembra de uma ida ao sítio, na qual as crianças se divertiram 

brincando na piscina, no campo de futebol, entre outros. Pode-se perceber que as 

atividades comentadas pelas entrevistadas 4 e 5 se assemelham.  

Esta questão enfatiza a fala de Camargo (2003, p. 18) quando ele diz que 

lazer é sempre um “fazer alguma coisa”, ao contrário do que a cultura italiana 

denomina como “dolce far niente9”, visto que nenhuma das repostas fala sobre 

passar o tempo de lazer “sem fazer nada”.  

Por último, a sétima questão perguntava: “em sua opinião, qual a importância 

de atividades de lazer para menores que residem em entidades de acolhimento 

institucional?”. A resposta foi unânime: todas as entrevistadas responderam que a 

importância é grande, contudo cada uma com sua justificativa. Para a entrevistada 1, 

a aprendizagem pelo lazer é um método mais leve, na medida em que a vida já é 

cruel demais para ensinar com métodos ultrapassados, enquanto a entrevistada 2 

acha que é importante, porque quando a criança for adotada (caso seja) ela não irá 

sair do abrigo tímida, “meio presa”. Vai se sentir mais livre pelo bom tratamento, e 

terá maior facilidade de interação com outras crianças e pessoas no geral.   

A entrevistada 3 expõe o seu ponto de vista dizendo que é importante para o 

desenvolvimento emocional. Ao mesmo tempo, faz com que eles não se sintam 

diferentes das outras pessoas que tem/tiveram uma vida "normal" ao ver da 

sociedade, ou seja, fora desses abrigos.  

A entrevistada 4 alega que as atividades de lazer são muito importantes, se 

elas não acontecem o abrigo acaba por virar “depósito”. Ela ainda diz que crianças 

abrigadas têm que se desenvolver como qualquer outra criança, já a entrevistada 5 

diz que estas atividades são importantes para que as crianças possam extravasar 

                                                                                                                                                                                     
15469&Instituicao=Educrianca-Associacao-de-Amparo-%E0-Crianca-e-ao-Adolescente>. Acesso em: 
08 jun 2017. 
9 Expressão do italiano que significa “doce nada”.  
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angústias, raivas, medos, e ainda aprender a lidar com as demais crianças de uma 

maneira mais amistosa. 

Os momentos de lazer se caracterizam pela grande integração entre as 

pessoas, seguindo a linha de pensamento de Silva e Aquino (2005), que enfatizam a 

importância da convivência comunitária para crianças que residem em entidades de 

acolhimento institucional, as atividades de lazer caracterizam-se ações de suma 

importância para o crescimento e desenvolvimento da forma mais sadia possível 

destas crianças e adolescentes.  

A partir dos relatos obtidos por meio das entrevistas, pode-se perceber que a 

inserção do lazer e da recreação em entidades de acolhimento institucional tem sua 

importância, sendo capaz de interferir da formação do indivíduo e futuramente no 

convívio fora destas entidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O artigo teve a função de analisar a influência do lazer e da recreação na vida 

de indivíduos que já residiram em entidades de acolhimento institucional. 

Respondendo assim a seguinte questão norteadora: qual o resultado da atuação do 

lazer e da recreação na formação de indivíduos, que passaram parte de suas vidas 

em entidades de acolhimento institucional? 

Para tanto, na segunda seção deste artigo houve a identificação, com base 

nos autores, dos conceitos de lazer e recreação e suas ramificações.  Contudo, a 

dificuldade de relacionar o lazer com as entidades de acolhimento institucional foi 

grande, devido à falta de autores que tratem destes temas em conjunto. 

Na terceira seção foi realizada uma pesquisa de campo com pessoas que 

tiveram contato direto com entidades de acolhimento institucional. Por meio das 

entrevistas fica perceptível a importância do lazer dentro destas entidades, e como o 

lazer pode contribuir para a formação de qualquer indivíduo, embora em algumas 

entidades as práticas de lazer e recreação não recebam a atenção necessária.  

Relacionando os autores estudados e as pesquisas de campo realizadas, é 

possível perceber a importância do lazer e da recreação para o desenvolvimento das 

crianças e adolescentes que residem em entidades de acolhimento institucional. 

Segundo as próprias entrevistadas, o lazer serve como válvula, já que auxilia na 

convivência das pessoas e ajuda na perda na timidez, assemelhando o ambiente 

das entidades ao que seria a vida fora delas.  
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Outro ponto significativo para este estudo foi como se desenvolveu a 

abordagem do tema. Em primeira instancia, a ideia era conviver em uma entidade de 

acolhimento institucional e analisar como era a relação das crianças e adolescentes 

com o lazer, e como funcionava o lazer efetivamente. Contudo, esta abordagem não 

foi possível, devido ao fato de nenhum abrigo abrir as portas permitindo a realização 

da pesquisa.  

Neste momento, surge a duvida do porque as entidades de acolhimento 

institucional fecham as suas portas para este tipo de pesquisa.  Podemos pensar 

que dizer que esta postura é um meio de proteger aos menores abrigados, visto que 

a maioria deles já tiveram suas vidas expostas a adversidades e este tipo de 

pesquisa pode ser considerada um tanto invasiva.  

Outro fato relevante é em relação aos voluntários. Muitas pessoas se 

candidatam como voluntárias, prometendo ajudar as entidades em suas 

dificuldades, dando assistências às crianças, e no meio do “percurso” estas pessoas 

somem, e acabam por abandonar as funções confiadas a elas. Abrir a porta para um 

voluntario, é confiar que aquele desconhecido vem com o intuito de fazer o bem as 

crianças que já passaram por muitas coisas, o sumiço destes voluntários pode se 

caracterizar como um segundo abandono.  

Em suma, este presente artigo conclui que para que haja condições do lazer e 

da recreação existirem dentro das entidades de acolhimento institucional como meio 

de formação do indivíduo, é necessário o incentivo a estas entidades. Já que como 

mostram os dados do IPEA (2003), vivem em constante dificuldade para manter 

suas portas abertas.  

Este estudo, na expectativa de que ocorra o apoio a essas entidades de 

acolhimento institucionais, e com base nos autores estudados, enxerga como 

proposta a criação de campanhas, sejam por meio governamentais ou por ONGs, 

que incentivem a inserção de atividades de lazer no cotidiano das crianças e 

adolescentes que residem nestas entidades.  

Por fim, este estudo contribui para a formação do hoteleiro, “apontando” 

ramificações pouco exploradas da hotelaria, como no caso do lazer e da recreação, 

visto que muitas empresas não sabem desta vertente hoteleira. Podendo, ainda, 

servir como futuro objeto de estudo, visto que é um tema pouco explorado e muito 

enriquecedor, não só academicamente como socialmente. 
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