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Dia do Lazer - A diferente visão de aluno e monitor 

 

No primeiro semestre de 2011, fui aluno na disciplina de Recreação I (atual 

Dinamização de Programas da Recreação e do Lazer), da Educação Física da UFRGS, 

ministrada até hoje pelo Prof Dr Clezio Gonçalves. Esta disciplina, de cunho recreativo, 

com ênfase na vivência, finalizara com um evento em um sábado, no qual seus alunos 

dos dois turnos apresentaram-se, alternando atuações ao vivo e em vídeos, alternando 

paródias de filmes, desenhos, coreografando músicas, entre quatro equipes, montadas 

no início do semestre; iniciara o primeiro ‘Dia do Lazer’, no atual formato. 

Finalmente, chega o Dia. As quatro equipes com diversos figurinos, maquiagens, 

expectativas e, claro, ansiedades e tensões. Apesar do clima de envolvimento, não havia 

rivalidade. Todos torciam e se divertiam com as atuações próprias e alheias. O auxílio 

nas vestimentas, preparações, etc, permaneceram e ajudou para que o humor e diversão 

fossem contagiantes. Enfim, o Dia do Lazer, como aluno, marcou e direcionou a área de 

atuação que hoje tenho preferência: a recreação. 

... 

Uma dos principais aprendizados, que lembro no início é que “monitoria é 

aprendizagem diferenciada”, como diria o Prof Clezio. No primeiro semestre como 

monitor, confesso que não entendi e não me senti incluso e útil na tarefa. Mesmo assim, 

tive a certeza que estava no caminho certo, quando o Dia do Lazer voltou, após um ano 

de interrupção, e que pude estar mais visível e atuante, novamente.  

A importância que dei aos monitores quando aluno, é a mesma (ou maior) que 

hoje, os alunos dão-me e a meus colegas. Neste período com o professor Clezio, a 

sintonia se aprimora, muitos ensinamentos viraram apenas correções. Meu crescimento 

profissional e repertório de atividades são muitas vezes, refém do que vi, fiz e aprendi 

como monitor desta disciplina em que seu auge, o melhor dos alunos e monitores (a 

parte mais visível a todos, incluindo a comunidade que vem assistir) é no Dia do Lazer. 

... 

Em tempo, descobri que a principal diferença entre o aluno e o monitor, no Dia do 

Lazer é que o primeiro gera a expectativa do que poderá criar e apresentar. Já o outro, é 

a de ir além do que as equipes realizam, com a missão de ser um elo entre professor-

aluno e passar uma mensagem de humor saudável e inteligente, transmitindo diversão e 

lazer e que o brincar continue sendo uma coisa muito, mas muito séria a todos. 


