
 

Formação de Agentes Sociais do Programa Esporte e Lazer da Cidade  

Módulo Introdutório 

 

Entidade: Universidade Católica de Brasília 

Endereço: Campus I - QS 07 - lote 1 - EPCT - Aguas Claras, DF 

Dirigente da Entidade: Claudia Dias Leite (claudinha.fisio@gmail.com) - 61-8406-8189 

                                        Raphael Barra (coordenadorpelc@gmail.com) -     61-8446-3917 

Datas de realização: 16 a 19 de agosto de 2010 

Formador responsável:  

Pedro Osmar Flores de Noronha Figueiredo (tatu.pedro@gmail.com) -         61-91119694 

 

 

Objetivos: 

 Conhecer a realidade local (cidade, região, comunidade, espaços, equipamentos de lazer, 

perfil dos agentes sociais e conhecimento do projeto básico do convênio) e fazer relações 

com os princípios, diretrizes e características conceituais e metodológicas que fundamentam 

o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). 

 Discutir os conceitos de cultura, lazer, esporte, jogo, bem como fazer relações entre esses 

conceitos e a realidade local, contextualizando com os princípios e diretrizes do PELC. 

 Discutir as características e contradições das cidades nas quais os núcleos serão implantados 

(“cidade real”) e buscar superações por meio de reflexões e de estratégias de intervenção, 

visando a ressignificação dos espaços, estabelecendo relações com a cidade que queremos 

(cidade ideal). 

 Conhecer etapas da construção do planejamento participativo (atividades sistemáticas e 

assistemáticas), estratégias de mobilização da comunidade e organização do trabalho 

pedagógico, estabelecendo relações com os princípios, as diretrizes e os objetivos do PELC. 

 Ter acesso a instrumentos de registro de experiências das atividades que serão desenvolvidas 

nos núcleos (relatórios) e de planejamento e avaliação das oficinas do PELC, perspectivando 

a continuidade desse trabalho nas coordenações pedagógicas que farão parte do módulo de 

aprofundamento. 

 Discutir o papel dos agentes sociais na mediação das atividades culturais nos espaços de 

intervenção no âmbito do lazer. 

PROGRAMAÇÃO 

Segunda-feira,  dia 16 de agosto de 2010 

8h30 às 12h30 - Reunião com os coordenadores e visita aos núcleos 

Ementa – Visita, registro e análise dos espaços e equipamentos de lazer dos núcleos. Reunião com 

o gestor, representante do controle social e coordenador de núcleo para discutir sobre características 

da comunidade e dos agentes socais, os princípios e diretrizes do PELC, sobre o projeto básico 

aprovado pelo convênio e sobre os instrumentos de registro, avaliação e planejamento das 

atividades do programa. 
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12h30 – almoço. 

14h00 – Oficina de socialização e diagnóstico com os agentes sociais 

Ementa: Socialização dos trabalhadores; considerações sobre os princípios e diretrizes do PELC; 

avaliação diagnóstica em grupo (o lazer dos agentes sociais, experiências de intervenção e 

conhecimento da realidade local); discussão sobre a importância da formação para o 

desenvolvimento do programa. 

15h30 Mesa de abertura: Programa Esporte e Lazer da Cidade  

Apresentações culturais de grupos locais 

 Representante da entidade 

 Representantes da comunidade local 

 Representante da Secretaria do Desenvolvimento do Esporte (SNDEL) – ME 

 Formador (Pedro Osmar Figueiredo)  

Metodologia:  

Trabalhos em grupo; 

Práticas corporais. 

16h30 – Conferência de Abertura: Esporte e Lazer no Distrito Federal 

17h30 – Coquetel  

18h00 – Encerramento. 

Terça-feira, dia 17 de agosto de 2010 

8h30 - Café Cultural – apresentação de um grupo local 

08h45 – Mesa – Projeto Básico da Entidade, Formação, Princípios e Diretrizes do PELC 

Temas: Projeto da entidade, princípios e metodologia da formação, princípios e diretrizes do 

Programa Esporte e Lazer da Cidade. 

12h30 – Almoço  

14h00 - Oficina Temática Audiovisual: Mostras de vídeos e documentários 

Ementa: Apresentação do Programa Esporte e Lazer da Cidade, com discussão aprofundada sobre 

seus princípios e diretrizes, relacionando com a realidade local e com a prática social dos agentes 

sociais, a partir do áudio-visual. 

Metodologia: Apresentação e debate dos filmes e vídeos: 

Ilha das Flores: curta de Jorge Furtado que trata de uma abordagem didática sobre como seres 

humanos pobres estão em relação inferior aos porcos das ilha das Flores; 

Em busca do ouro (7`): reflexão sobre o esporte e lazer como direitos sociais, analisando os 

valores do esporte de alto-rendimento e a busca pela ascensão social contrastando com a 

sobrevivência humana;  

A exclusão social no Brasil (5`): reflexão sobre a exclusão social no Brasil e exposição de dados 

estatísticos e com imagens sobre a realidade brasileira contextualizando os princípios da Política 

Nacional do Esporte utilizados pelo PELC 

Rap: o canto da Ceilândia (20’): reflexão sobre filme premiado como melhor curta-metragem do 

Festival de Cinema Nacional de Brasília, que trata da realidade da periferia na relação com a 

produção cultural local; 

Notícias de uma guerra particular (15”): O filme apresenta a possibilidade da reflexão acerca da 

relação entre violência, cidadania e juventude.  

18h00 – Encerramento   

Quarta-feira, dia 18 de agosto de 2010 

08h30 – 1ª Oficina Temática: Cultura, Esporte, Lazer e Sociedade 

Ementa: Relações entre a discussão da mesa realizada pela manhã com o tema da oficina: cultura 

(de massa, popular e erudita); esporte e lazer: conceitos e relações; esporte de alto rendimento x 



esporte recreativo; Esporte como conteúdo cultural do lazer (esporte de alto rendimento x esporte 

recreativo); o esporte que temos x o esporte que queremos; Apresentação dos conceitos discutidos 

na oficina e uma introdução sobre o papel do agente social no âmbito do lazer – (reprodução x 

superação).  Essa oficina tem por objetivo a reflexão, superação e construção de conceitos e temas 

relacionados ao campo do lazer.  

Metodologia: 

Práticas corporais para introduzir os temas; 

Divisão de grupos para discussão dos conceitos e relações – cultura, lazer (constatação da realidade 

- conhecimento dos agentes sociais);  

Introdução nos grupos de textos que discutem os conceitos, oriundos da proposta de formação do 

PELC (aproximações entre conhecimentos cotidianos x conhecimentos científicos); 

09h45: Intervalo 

10h00 – Apresentação dos grupos e discussão 
Esporte como conteúdo cultural do lazer 

Práticas corporais (o esporte que temos x o esporte que queremos) 

Apresentação de PowerPoint (conceitos discutidos na oficina e uma introdução sobre o papel do 

agente social no âmbito do lazer – reprodução x superação) 

 12h30 – Almoço 

14h00 – 2ª Oficina Temática: Esporte, Lazer e Cidade 

Ementa: Discussão sobre a cidade real (características locais – o rural e o urbano) x cidade ideal 

(qual a cidade que sonhamos?); Favelização; Distribuição e construção dos bens culturais e 

equipamentos no desenvolvimento das cidades; Estatuto das Cidades, seu desenrolar até hoje e a 

Política de Desenvolvimento Urbano; Onde entra o Esporte e o Lazer nesse debate? Como o 

esporte, lazer e cultura influenciam ou são levados em consideração na estruturação das cidades; 

Ressignificação dos espaços e equipamentos de lazer da cidade. 

Metodologia:  

Expositiva seguida de debate 

Trabalhos em grupo 

Apresentação de vídeos 

Discussão e apresentação cênica de letras de músicas. 

18h00 – Encerramento 

Quinta-feira, dia 19 de agosto de 2010 

8h30 - Café Cultural – apresentação de um grupo local 

08h45 – 3ª Oficina Temática: Prática Pedagógica 

Ementa: Reflexão sobre o perfil e o papel do agente social no âmbito do lazer; Etapas do 

planejamento; relações entre as atividades sistemáticas e     assistemáticas - ênfase nas atividades 

sistemáticas; contextualização com as demandas da comunidade e com os princípios e diretrizes do 

PELC; construção de projetos de oficinas – trabalho em grupo. 

Metodologia: 

Exposição oral dialogada; 

Trabalho em grupo. 

12h30 – Almoço 

14h00 – 4ª Oficina Temática: Organização do Trabalho Pedagógico 

Ementa: Apresentação e debate sobre planejamento participativo e a mobilização da comunidade; 

Projetos e eventos no âmbito do Lazer – relações entre as atividades sistemáticas e assistemáticas - 

ênfase nas atividades assistemáticas; coordenação; formação continuada e avaliação. 

Metodologia: 

Expositiva com debate; 

Trabalho em grupo. 

16h00 - Intervalo 



16h15 – GT de Avaliação da Formação 

Ementa: Breve discussão sobre os temas e relações entre as oficinas desenvolvidas nos dias 

anteriores; Avaliação individual sobre a formação; Discussão em grupo (tendo como base a 

avaliação individual, identificar os pontos positivos e negativos da formação) - construção de um 

relatório síntese. Socializar as discussões dos GT de avaliação no grande grupo com os 

representantes componentes na mesa 

18h00 - Encerramento da Formação. 

 

 


