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RESUMO 

 

Configura-se como uma pesquisa qualitativa por meio de  um relato de experiência que 

procura abordar as relações com os saberes que alguns oficineiros e monitores 

desenvolveram com o projeto Colônia de Férias na Ufes, especialmente utilizando 

como referência as práticas desenvolvidas para a colônia realizada no ano de 2015. 

Como fundamentação teórica utiliza as teorias da Representação Social (MOSCOVICI, 

2003) e da Relação com o Saber (CHARLOT, 2000). Com essas teorias buscou-se 

compreender quais as representações/sentidos que os monitores e oficineiros, 

participantes da Colônia de Férias, conseguiram atribuir à suas práticas. Como fontes de 

pesquisa são utilizadas artigos, livros e capítulos de livros para se entender de que forma 

vem sendo debatida a temática da Colônia de Férias.  Percebemos, por meio da pesquisa 

bibliográfica, que o tema do lazer aparece pouco na historiografia da Colônia de férias, 

sendo percebida mais como um espaço para vivências recreativas, momento para passar 

o tempo, ou espaço para compensar o tempo “perdido” em atividades que envolvem o 

uso dos eletrônicos. Nossas conclusões nos mostram que as narrativas que foram 

analisadas sobre a participação na Colônia de Férias, apresentam-se como espaços em 

que é possível tornar os estudantes protagonistas, uma vez que eles têm que agir na 

coordenação e condução das práticas que eles planejaram para as crianças. Dessa forma, 

mobilizando e dando sentido aos saberes acumulados no período anterior a entrada no 

curso e aos conhecimentos sistematizados nas disciplinas realizadas no curso de 

Educação Física, o que faz com que tornem proativos, empenhados no aprender a 

aprender na formação inicial.  

 

Palavras-chave:  Relação com o Saber; Colônia de Férias; Educação Física 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ABSTRACT 

 

It is configured as a qualitative research through an experience report that tries to 

approach the relations with the knowledge that some workshop workers and monitors 

developed with the project Summer Camp na Ufes, especially using as reference the 

practices developed for the colony held in the year Of 2015. As theoretical foundation, 

it uses theories of Social Representation (MOSCOVICI, 2003) and the Relationship 

with Knowing (CHARLOT, 2000). With these theories we tried to understand what 

representations / senses that the monitors and office workers, participants of the 

Vacation Colony, were able to attribute to their practices. As sources of research, 

articles, books and chapters of books are used to understand how the theme of the 

Summer Camp has been debated. Through the bibliographical research, the theme of 

leisure appears little in the historiography of the Holiday Colony, being perceived more 

as a space for recreational experiences, time to pass the time, or space to compensate for 

the "lost" time in activities that Involve the use of electronics. Our conclusions show us 

that the narratives that were analyzed about participation in the Summer Camp are 

presented as spaces in which students can be protagonists, since they have to act in the 

coordination and conduction of the practices that they have planned for the children. 

Thus, mobilizing and giving meaning to the accumulated knowledge in the period prior 

to entering the course and the systematized knowledge in the disciplines carried out in 

the Physical Education course, which makes them become proactive, committed to 

learning to learn in the initial training. 

 

Keywords: Relation to Knowing; Summer Camp;  Physical Educati 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

RESUMEN 

Se configura como una investigación cualitativa por medio de un relato de experiencia 

que busca abordar las relaciones con los saberes que algunos oficineros y monitores 

desarrollaron con el proyecto Colonia de Vacaciones en la Ufes, especialmente 

utilizando como referencia las prácticas desarrolladas para la colonia realizada en el año 

De 2015. Como fundamentación teórica utiliza las teorías de la Representación Social 

(MOSCOVICI, 2003) y de la Relación con el Saber (CHARLOT, 2000). Con esas 

teorías se buscó comprender cuáles las representaciones / sentidos que los monitores y 

oficinistas, participantes de la Colonia de Vacaciones, lograron atribuir a sus prácticas. 

Como fuentes de investigación se utilizan artículos, libros y capítulos de libros para 

entender cómo se está debatiendo la temática de la Colonia de Vacaciones. Se percibe, 

por medio de la investigación bibliográfica, que el tema del ocio aparece poco en la 

historiografía de la Colonia de vacaciones, siendo percibida más como un espacio para 

vivencias recreativas, momento para pasar el tiempo, o espacio para compensar el 

tiempo "perdido" en actividades que, Implican el uso de los electrónicos. Nuestras 

conclusiones nos muestran que las narraciones que se analizaron sobre la participación 

en la Colonia de Vacaciones, se presentan como espacios en los que es posible hacer a 

los estudiantes protagonistas, ya que ellos tienen que actuar en la coordinación y 

conducción de las prácticas que ellos planearon para Niños. De esta forma, movilizando 

y dando sentido a los saberes acumulados en el período anterior a la entrada en el curso 

ya los conocimientos sistematizados en las disciplinas realizadas en el curso de 

Educación Física, lo que hace que sean proactivos, empeñados en el aprendizaje a 

aprender en la formación inicial. 

Palabras clave: Relación con el Saber;  Colonia de Vacaciones; Educación Físic
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1. Introdução 

 

A Colônia de Férias (CFU)
1
 realizada na Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), é desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial (PET)
2
 – Educação 

Física (EF) como um projeto de ensino, pesquisa e extensão, que tem como objetivo 

proporcionar possibilidades de integração dos alunos do curso e a ampliação dos 

saberes sobre as práticas corporais e a sua relação com o ensino, além de estimular o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças e de colaborar na formação 

acadêmica dos oficineiros e monitores que podem, com base em suas experiências, 

exercitar a docência ainda como professores em formação. 

A CFU se constitui como um importante espaço formativo em que o aluno 

do curso de Educação Física pode experimentar, oferecendo atividades práticas para 

crianças, mobilizando seus saberes, criando situações em que seja possível fazer o uso 

de suas vivências adquiridas no curso, e antes dele, para que em três dias os inscritos 

nas atividades possam fazer atividades recreativas, esportivas e lúdicas de forma 

orientada. 

Em nosso estudo buscaremos compreender o que a Colônia de Férias 

significa para os estudantes de Educação Física durante o período de formação, 

utilizando como referência um questionário semiestruturado,
3
 que foi aplicado aos 

oficineiros e monitores participantes do evento no ano de 2015. Ele buscou 

compreender o sentido que os participantes conseguiam atribuir à participação na 

colônia de férias e às práticas que nela foram desenvolvidas. Para fazer a análise e 

interpretação dos dados, utilizaremos as preposições de Bernard Charlot para a 

compreensão das figuras do aprender. Conforme Charlot (2000, p. 81) “[...]a relação 

                                                 
1
 CFU- Sigla utilizada para Colônia de Férias na UFES. 

2
 O programa de Educação Tutorial, busca proporcionar aos alunos junto a orientação de um professor 

tutor atividades extracurriculares, que tenham como base o tripé acadêmico ensino, pesquisa e extensão, 

procurando ampliar seus conhecimentos dentro da área de graduação, e a ampliação de conteúdos que 

integram sua grade curricular.  
3
 A entrevista semi-estruturada é um dos principais meios que tem o investigador para realizar a Coleta de 

Dados. Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa.  
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com o saber é a relação com o mundo, com o outro e com ele mesmo, de um sujeito 

confrontado com a necessidade de aprender”. Assim buscaremos compreender esses 

saberes adquiridos e produzidos, por meio das práticas desenvolvidas no projeto CFU. 

A colônia de férias, alvo deste trabalho, é uma proposta metodológica 

vivenciada/construída, em minha passagem pelo grupo PET-EF, momento em que pude 

participar de duas CFU junto à equipe de organização. O meu interesse pelo tema surgiu 

a partir da minha inserção no grupo, que ao longo de oito anos vem ofertando que às 

crianças filhos de servidores da universidade e comunidade externa, a oportunidade de 

vivenciar diversas atividades proporcionadas pelo PET, com o apoio de oficineiros e 

monitores. Com a minha participação na Colônia de Férias de 2014, momento em que 

eu estava inserida no grupo PET-EF como voluntária, fiquei interessada em saber como 

essa vivência contribuiu para a formação dos alunos (oficineiros e monitores), que 

atuavam no evento, espaço de formação que possibilita a oportunidade de aplicar seus 

conhecimentos da cultura corporal de movimento, de forma planejada e orientada, para 

um público especifico que participa das atividades nos três dias que dura à colônia.
4 

Utilizamos como fontes para o estudo os relatos dos oficineiros e monitores 

que participaram da CFU do ano de 2015. Na análise buscamos compreender as 

Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003), e da Relação com o Saber (CHARLOT    

2000), para entender quais as representações que os monitores e oficineiros possuíam da 

participação no evento e qual o tipo de relações que eles estavam estabelecendo com os 

diferentes saberes compartilhados no projeto da CFU. 

Durante o desenvolvimento do estudo, utilizamos como fonte artigos 

publicados nos impressos da Educação Física, como anais de eventos, revistas e livros. 

Com base nessas informações, buscaremos traçar uma discussão, para posteriormente 

analisar o conteúdo dos artigos e livros para pensar o impacto que a colônia de férias 

tem na formação do aluno.  

2. A Colônia de Férias na história 

 

Historicamente as primeiras Colônias de Férias surgem em um período em 

                                                 
4
A colônia de férias é realizada em três dias do mês de dezembro  



3 

 

 

 

que se buscava proporcionar por meio das práticas da Educação Física o ideal de corpo 

perfeito. A primeira colônia de férias realizada no Brasil aconteceu na década de 1930, e 

ocorre no Forte de São João, atual Escola de Educação Física do Exército, no Rio de 

Janeiro, com o objetivo de manter a ordem através da ocupação do tempo livre dos 

filhos de militares (STEINHILBER, 1995). As atividades eram ministradas por 

militares e eram supervisionadas por profissionais da área médica e por educadoras 

sanitárias. Os médicos acreditavam que a sociedade deveria ser civilizada, aprendendo 

boas maneiras e bons comportamentos, com regras que poderiam fornecer a disciplina 

para a população, o que auxiliaria os brasileiros a viverem em comunidade como um 

povo disciplinado e ordeiro. 

A Educação Física ganha destaque nesse período, pois acreditava-se que ela 

poderia auxiliar na formação de corpos sadios e fortes. As Colônias de Férias, eram 

realizadas no Centro Militar de Educação Física, lugar em que também eram realizadas 

a preparação aos professores de Educação Física. 

As Colônias de Férias já foram também chamadas de colônia de repouso, 

esse modelo surge com o intuito de proporcionar o descanso planejado dos 

trabalhadores durante o período de não trabalho. Essas colônias aconteciam 

normalmente em pousadas localizadas na região de montanhas, mas também eram 

localizadas em locais próximas ao mar, longe de grandes centros urbanos.  

As Colônias de Férias eram voltadas para ambos os sexos e para as famílias, 

a única restrição era que os participantes não possuíssem nenhuma tipo de doenças 

infecto-contagiosas. 

 Existiam também as colônias educacionais, que eram voltadas para as 

crianças e os jovens, sem diferenciação de classe social, as crianças com faixa etária de 

seis a dez anos ficavam nas colônias infantis e acima dessa idade com faixa etária a 

partir dos onze anos ficavam em colônias de adolescentes. Essas colônias tinham a 

finalidade educacional, assim suas atividades eram voltadas para se combater o 

analfabetismo e adquirir hábitos de higiene. As crianças e adolescentes eram 

matriculados nessas Colônias de Férias para que não ficassem com o tempo ocioso. Para 

garantir que as atividades tivessem efetivamente seus efeitos, investia-se na alimentação 
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dos estudantes e no controle do peso adquirido ou perdido, durante o período da 

participação na atividade. 

Com base nas críticas aos modelos adotados, nas décadas seguintes passou- 

se a se fazer investimentos na criação e na realização das Colônias de Férias, tendo 

como fundamento as práticas do lazer. Outra questão a se destacar é a idéia de que com 

as Colônias de Férias haveria a diminuição da presença de meninos e meninas nas ruas 

das cidades, o que o poder público buscava esconder. Segundo Lazzarotti Filho et al. 

(2000), nesse momento foram idealizadas as colônias de férias com práticas do lazer, 

estruturadas com a função compensatória em que não haveria práticas educativas, mas o 

interesse em resguardar a segurança social das crianças.  

O atual modelo de colônia de férias, parte da compreensão crítica do lazer, 

visando uma forma de interação social do sujeito, segundo Werle; Birk; Silva (2000, 

p.50) 

[...] o aprendizado, o estímulo, a iniciação aos conteúdos culturais, que 

possibilitem a passagem de níveis menos elaborados, para níveis mais 

elaborados, complexos, procurando superar o conformismo, pela criticidade e 

pela criatividade [...].  

 

O lazer é utilizado pelo seu potencial educativo, criando assim momentos de 

aprendizagem por meio de brincadeiras, atividades adaptadas, sempre focando o bem-

estar dos participantes com atividades recreativas que possam fugir do cotidiano das 

crianças e adolescentes. 

3. Referencial teórico-metodológico 

 

Para o desenvolvimento desse estudo e responder à questão: “O que a Colônia de 

Férias significa para os estudantes de Educação Física durante o período de formação?”, 

realizamos um processo de revisão bibliográfica, onde procuramos diferentes apoios 

sobre as discussões que já foram produzidas sobre Colônia de Férias, mas 

principalmente utilizaremos as informações contidas nos questionários que foram 

respondidos pelos monitores e oficineiros que participaram da CFU 2015. Segundo 

(Fonseca, 2002, p. 32): 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
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teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web site. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto.  

 

A pesquisa realizada, tomando como fonte informações de impressos (artigos, 

revistas, livros, anais de congressos), é intitulada como pesquisa bibliográfica. Ela é 

realizada para que se obtenham elementos que possibilitem problematizar e teorizar o 

objeto de estudo, para que assim possamos perceber como esse tema é visto pela 

comunidade acadêmica em determinado período.  

Oliveira (2007, p. 69), argumenta que a principal finalidade da pesquisa 

bibliográfica é proporcionar aos pesquisadores o contato direto com obras, artigos ou 

documentos que tratam o tema em foco: o que é mais importante para quem faz uma 

pesquisa bibliográfica é ter certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são 

reconhecidamente de domínio científico.  

Além da pesquisa bibliográfica, como forma para se compreender as produções 

sobre a Colônia de Férias na história e na contemporaneidade, utilizamos também um 

instrumento para captar as representações dos participantes, em relação ao sentido que 

atribuíam à participação na Colônia de Férias. O instrumento foi desenvolvido como um 

questionário semiestruturado1, aplicado aos oficineiros e aos monitores, participantes da 

CFU realizada no ano  de 2015.  

As informações captadas por meio do questionário foram submetidas à  teoria 

das Representações Sociais, para compreender as representações produzidas pelos 

monitores, oficineiros e crianças que participaram da Colônia de Férias.  

Para Jodelet (1989), as Representações Sociais são construídas, e 

consequentemente externadas no momento de uma necessidade, que faz com que um 

indivíduo busque se apropriar do mundo, ao mesmo tempo em que se adapta a ele e dele 

faz uso. Com base nas representações e para compreender quais os saberes que foram 

produzidos, também iremos utilizar a Teoria da Relação com o Saber, de Bernard 

Charlot (2000).  

Para Charlot (2000, p. 78) a relação com o saber é uma relação de um sujeito 
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com o mundo, com ele mesmo e com os outros. Essa forma de perceber os saberes em 

suas representações nos permite categorizar e deles produzir para a análise qualitativa. 

A seguir apresentaremos o levantamento que foi feito nos impressos da 

Educação Física e anais de congressos da área para compreender como os pesquisadores 

vêm lidando com as possibilidades da Colônia de Férias como uma prática educativa 

que fornece práticas diferenciadas para na área da Educação Física. 

 

4. Revisão bibliográfica sobre o tema 

 

Os quadros a seguir foram extraídos de um conjunto de materiais distribuídos 

em diferentes suportes (livros, revistas, e anais de congressos). Que nos permitiu montar 

quatro categorias, em que a ordem das publicações, segundo uma tipologia e cronologia 

estão dispostas com um resumo dos textos localizado. 

 

Quadro 1 – Artigos em congresso que tratam da Colônia de Férias e a sua 

contribuição educacional 

AUTOR TÍTULO DO 

TRABALHO 

ANO REFERÊNCIA CONTEÚDO 

DALBEN, A; As colônias de 

férias como objeto 

de pesquisa da 

história da 

educação da 

América do Sul 

2009 DALBEN, André. As 

colônias de férias como 

objeto de pesquisa da 

história da educação da 

América do Sul. 

UNICAMP, 2009 

O artigo tem como 

objetivo a pesquisa de 

países da América do Sul 

que organizaram colônias 

de férias em seus 

territórios, identificando 

quais foram as principais 

políticas de criação de 

colônias de férias em 

países sul-americanos 

durante a primeira metade 

do século XX 
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SILVIO, R. D. 

S; 

BRETAS, P; 

CALDAS, D. P. 

C; 

Colônia de Férias: 

Uma experiência 

de formação 

2012 SILVA, S. R. D; 

BRETAS, C. D. P C. 

Colônia de Férias: uma 

experiência de formação. 

Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul, 

Periódicos, 2013 

O artigo objetiva 

socializar experiências 

educativas do campo do 

lazer, especificamente de 

um projeto de extensão em 

uma universidade, 

intitulado Colônia de 

Férias, e analisar seu 

impacto na formação de 

crianças, profissionais e 

professores 

FERREIRA, T; 

MOREIRA, E. 

C; 

A historicidade das 

Colônias de Férias 

da Universidade 

Federal do Mato 

Grosso entre 1979 

– 1989 

2014 FERREIRA, Talita; 

MORREIRA, Evando 

Carlos. A Historicidade 

das Colônias de Férias da 

Universidade Federal do 

Mato Grosso entre 1979 e 

1989. XVI Encontro 

Regional de História da 

Anpuh-Rio: Saberes e 

Práticas Científicas. Rio 

de Janeiro Agosto, 2014 

O conteúdo busca realizar 

o estudo histórico na área 

da Educação Física que 

compreende neste trabalho 

temático referente a 

Colônia de Férias que 

ocorrem na UFMT entre 

1979 e 1989. Portanto, o 

texto busca fazer uma 

busca entre a literatura 

como auxílio, já que o 

assunto da colônia de 

férias se constitui em um 

possível campo para 

intervenções para 

profissionais de educação 

física 
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LEPAUS, A. B; 

SCHENEIDER, 

O; 

RUFINO, S. G; 

BERNARDINO, 

H. V; 

BARROS, T. C; 

GAMA, J. C. F; 

LEMOS, T. A; 

FREITAS, M. 

M; 

MEDEIROS, M. 

V; 

FERREIRA, L. 

F; 

SILVA, J, S. 

Colônia de Férias 

na UFES: um 

projeto do PET-EF 

2014 SCHNEIDER, O; 

GAMA, J. C. F. (Org.) 

Educação Física e seus 

caminhos: programa de 

educação tutorial. Vitória, 

Es: Virtual Livros, 2017 

O texto é um relato de 

experiência de um projeto 

Colônia de férias (CFU) 

na Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES). 

O projeto configura-se 

como um meio que 

permite aos alunos do 

curso da Educação Física 

exercitar suas experiências 

e as converta em 

conhecimento ao serem 

aplicadas por meio de 

oficinas 

 

No primeiro quadro podemos observar 4 artigos que foram publicados em 

congressos, e é sistematizado o que foi publicado sobre o conteúdo da colônia de férias 

em um evento da Educação Física. Um dos textos busca realizar o estudo pedagógico 

sobre o tema trabalhado e a sua relação com a Educação Física. É um relato 

fundamental em uma experiência que ocorre na UFMT, entre 1979 e 1989, que procura 

buscar o que a colônia de férias contribui na formação profissional. Um dos artigos 

também mostra como eram organizadas as Colônias de Férias nos países da América do 

Sul na metade do século XX. 

 

Quadro 2 – Artigos em revistas que tratam da colônia de férias e a sua 

contribuição educacional 

AUTOR TÍTULO DO 

TRABALHO 

ANO REFERÊNCIA CONTEÚDO 
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SILVIA, D. A. 

M; 

Colônia de Férias 

Temáticas: 

Fundamentando a 

ação a partir das 

contribuições de 

Paulo Freire 

2008 SILVA, Débora 

Alice Machado. 

Colônia de Férias 

Temática: 

Fundamentando a 

ação a partir das 

contribuições de 

Paulo Freire. 

Dissertação de 

Mestrado. 

Universidade 

Metodista de 

Piracicaba, 2008 

A pesquisa realizada tem o 

sentido de aprofundar a 

reflexão, a partir dos 

conceitos das obras de 

Paulo Freire. Tem como 

plano de fundo a interface 

entre o lazer e a educação, 

sendo destaque para 

questões sobre a 

autonomia e emancipação 

dos sujeitos 

WERLE, V; 

BIRCK, L. B; 

SILVA, J; 

Projeto Colônia de 

Férias: Um relato 

de experiência 

2010 WERLE; BIRCK E 

SILVA apud 

MARCELINO (2004 

e 2006). Projeto 

Colônia de Férias: 

Um relato de 

experiência. Revista 

digital – Buenos 

Aires – Ano 15-N° 

146 – Julho 2010 

O texto traz um relato de 

experiência de um projeto 

de colônia de férias 

desenvolvido com crianças 

e jovens de 7 a 14 anos. O 

projeto teve escritos 150 

participantes, um pouco 

mais da quantidade 

prevista. O texto destaca o 

desenvolvimento da 

capacidade crítica e 

criativa das crianças e 

jovens durante as 

atividades 
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DARLEN, A; 

SOARES, C. 

L; 

Uma educação pela 

natureza: vida ao ar 

livre e métodos 

terapêuticos nas 

colônias de férias 

infantis do Estado 

de São Paulo (1940) 

2011 DARLEN, A; 

SOARES, C. L. Uma 

educação pela 

natureza: vida ao ar 

livre e métodos 

terapêuticos nas 

colônias de férias 

infantis do Estado de 

São Paulo (1940). 

Campinas, v. 22. N° 

1 (64), p. 67-182, 

jan-abr. 2011 

O texto fala sobre os locais 

urbanos e litorais como 

propícios locais de 

instalação de colônia de 

férias infantis que, ao 

privilegiar a natureza e 

seus elementos, afirma e 

desenha comportamentos e 

forma de uma vida 

higiênica para a cidade e 

moradores 

DUARTE, R. 

N; 

MARIN, E. C; 

IVO, A. A; 

Colônia de férias 

como Projeto de 

Extensão 

Universitária 

2014 DUARTE, R. N; 

MARIN, E. C; IVO, 

A. A. Colônia de 

Férias como Projeto 

de Extensão 

Universitária. 

Revista biomotriz, v. 

8, N° 2, Dezembro 

de 2014 

O artigo apresenta e discuti 

uma experiência de 

extensão universitária 

como formato de colônia 

de férias e contribuições de 

formação inicial em 

Educação Física 

Licenciatura e Bacharelado 

 

No quadro 2, os artigos trazem a sistematização do conteúdo sobre o tema da 

colônia de férias, onde são tratadas de formações distintas, em um artigo os autores 

discutem as contribuições que a Colônia de férias agrega na formação inicial do 

indivíduo. Em um dos artigos ocorre um aprofundamento da reflexão, e utiliza a  

contribuição do pensamento de Paulo Freire. Os textos também mostram como locais 

próximos à natureza interferem nos comportamentos em colônias de férias 

desenvolvidas nestes ambientes. 

Quadro 3- Livros e capítulos de livros que tratam da colônia de férias e a sua 

contribuição educacional 
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AUTOR TÍTULO DO 

TRABALHO 

ANO REFERÊNCIA CONTEÚDO 

SILVA, D. A. M; 

 

Experiências com 

o lazer em 

Colônias de Férias 

Temática 

2012 SILVA, Débora 

Alice Machado 

(org.). Experiências 

com o lazer em 

Colônias de Férias 

Temática. Campinas 

(SP): Alínea, 2012 

O conteúdo do livro é 

resultado de pouco mais de 

oito anos de experiência 

com Colônia de Férias 

Temática, desenvolvida em 

um clube de Campinas. A 

primeira parte do livro é 

composta por textos curtos 

que procuram esclarecer o 

que é Colônia de Férias 

Temática e o como ela se 

diferencia dos tão 

conhecidos “pacotes de 

atividades” em que as 

crianças são meros 

consumidores. A 

metodologia abordada tem 

se modificado desde 2000, 

na expectativa de 

contribuir na reflexão 

relacionada na prática 

profissional e milhares de 

animadores 



12 

 

 

 

 

No quadro 3, o primeiro livro traz o relato do resultado de oito anos de 

experiência em uma colônia de férias temática, trazendo relatos de como foi essa 

experiência durante esse período, o segundo livro nos traz essa mesma relação de 

experiência vivida e apreendida, mostrando suas metodologias abordadas.  

Por meio da pesquisa bibliográfica podemos perceber como o conteúdo da 

Colônia de Férias vem sendo desenvolvido e debatido nos eventos da área da Educação 

Física. Podemos notar, que não é um tema ainda muito debatido, tendo em vista seu 

modelo atual, diferenciado das primeiras Colônias de Férias que foram realizadas no 

Brasil, na qual se buscava o ideal de corpo perfeito, trabalhando o lado higienista. 

 

5. Colônia de Férias - Um projeto do PET-Educação Física 

 

Desde o ano de 2008, vem sendo desenvolvido pelo grupo PET-EF, um projeto 

denominado colônia de férias, este projeto é oferecido às crianças filhos de servidores e 

comunidade externa no período do mês de dezembro
5
.   

                                                 
5
 O projeto nasceu mediante a uma visita do grupo PET-Educação Física a faculdade da PUC-Campinas, 

onde os alunos desta faculdade promoviam atividades recreativas para filhos de funcionários dessa 

mesma faculdade. A colônia de férias surgiu para atender crianças em período de férias escolares, 

momento que podiam ser desenvolvidas atividades extracurriculares, recreativas e culturais dirigidas em 

dois turnos.  

GAMA, J. F; 

SCHNEIDER, O; 

SILVA, F. C; 

SANTIAGO, J. S; 

PINHEIRO, M. D; 

SANTOS, G. F; 

OLIVEIRA, M. A; 

RUFINO, S. G; 

Educação Física e 

seus caminhos. 

Capítulo III 

2017 SCHNEIDER, O; 

GAMA, J. C. F . 

(Org.). Educação 

Física e seus 

caminhos: Programa 

de Educação 

Tutorial. Vitória, 

2017 

O texto busca compreender 

uma das experiências 

acumuladas pelo Programa 

de Educação Tutorial 

(PET), em relação a um 

projeto de extensão de 

Colônia de Férias que vem 

sendo desenvolvido desde 

o ano de 2008 na 

Universidade Federal do 

Espírito Santo 
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A CFU tem objetivos e intenções diferenciadas das primeiras colônias que 

surgiram no Brasil, que fizeram uma opção higienista no desenvolvimento de suas 

atividades formativas, o que estava em consonância com a proposta educacional da 

década de 1930. Berto, Ferreira Neto e Schneider (2009, p. 10), destacam que houve um 

grande investimento na formação das crianças, vista como o futuro do Brasil.  

As ações empreendidas no âmbito educacional tinham como objetivos produzir 

uma “raça pura com homens novos e civilizados”, e isso deveria acontecer por meio da 

educação. Assim, as colônias de férias enfatizavam a disciplina e o processo 

civilizatório da infância. Neste sentido as atividades eram norteadas pelas noções de 

higiene e de preparação moral e física dos participantes. 

Um outro momento em que as colônias de férias voltaram a se destacarem como 

atividades educacionais foi durante o regime militar da década de 1970, dessa vez sendo 

realizadas nas universidades, enfatizando atividades recreativas, que faziam parte do 

projeto chamado Esporte para Todos,
6
 um movimento que fazia parte do projeto militar 

de pacificação da sociedade brasileira.  

A CFU realizada pelo grupo PET-EF, possui objetivos muito diferentes dos 

projetos de colônias de férias que historicamente o antecedeu. Ela tem como intuito 

proporcionar um espaço formativo aos alunos da graduação, de modo que eles possam 

acumular experiências e colocar em prática os saberes que trouxeram incorporados do 

seu dia-a-dia, antes da entrada na universidade. Como objetivo interno para o grupo 

PET, ela busca desenvolver o espírito de grupo, da manifestação da liderança dos 

petianos e dos monitores e oficineiros. Para as crianças participantes a CFU é pensada 

como meio de fazer atividades práticas, atividades recreativas, culturais e sociais, 

momento de fazer novos amigos ou encontrar amizades feitas em outras edições, ter 

acesso a cultura corporal de movimento e interagir, socializando-se com outras crianças.  

A I CFU nasceu a fim de atender estudantes da Escola de Ensino Fundamental 

(EMEF) da UFES, com o intuito de desenvolver atividades na própria universidade, fato 

                                                                                                                                               
 
6
 O projeto Esporte para Todos, foi implantado como tentativa de democratização esportiva, foi iniciado 

com uma campanha nomeada de “Mexa-se” (1975), pela televisão.  
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que poderia facilitar o transporte e acompanhamento dos responsáveis dessas crianças. 

Neste contexto a I Colônia de Férias nasceu com o intuito de desenvolver atividades 

recreativas, culturais e sociais aos estudantes da EMEF da UFES, mais especificamente 

ela foi criada para dar expansão às energias em atividades físicas, culturais, artísticas e 

sociais programadas, desenvolver o espírito de grupo e a manifestação de liderança. O 

público alvo daquele projeto de 2008 eram as crianças entre 7 e 13 anos de idade, com 

um limite de 50 vagas. 

A primeira edição da Colônia de Férias contou com 25 colaboradores dentre os 

quais eram 12 bolsistas do programa PET-EF da UFES e 13 voluntários do curso de 

licenciatura em Educação Física da UFES. A CFU tem então sua primeira edição nos 

dias 15 e 16 de dezembro de 2008, sendo que esses foram os primeiros dias de férias 

escolares da rede municipal de Vitória, esse projeto foi realizado nos turnos matutino e 

vespertino tendo início às 8h e término às 16h30 minutos. 

A CFU realizada no ano de 2015, sobre a qual foi feita a pesquisa e que fornece 

informações para a escrita dessa monografia, já estava com características diferenciadas 

da sua primeira edição ocorrida no ano de 2008. A VIII edição da Colônia de Férias 

começou a ser pensada para ser desenvolvida como Colônia de Férias Temática, 

trazendo como tema principal e inicial “Uma jornada no espaço”, em que as atividades 

desenvolvidas deveriam ser pensadas tendo como foco esse tema. Para a seleção dos 

oficineiros e monitores, no ato da inscrição o candidato a uma vaga, entregava-se um 

plano de atividades, de acordo com a faixa etária das crianças e o tema proposto.  

O público alvo foram crianças entre 6 e 12 anos de idade, que foram divididas 

por grupos de acordo com as idades. No grupo de 6-8 anos participaram 25 crianças, no 

grupo de 8-10 anos na qual participaram 27 crianças e o último grupo, de 10-12 anos, 

participaram 30 crianças totalizando 82 crianças atendidas no projeto. A VIII CFU foi 

realizada nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, dando-se início às 8h e com término às 17h. 
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6. Representações dos oficineiros e monitores sobre a participação na 

Colônia de Férias 2015 

 

Dentre as análises e vivências ocorridas na colônia de férias, observamos que as 

práticas nela propostas causaram impactos, quando inseridas na formação dos alunos do 

curso de Educação Física da UFES e de outros cursos. Os impactos se evidenciaram nas 

respostas a um questionário
7
 que foi elaborado com o intuito de captar as representações 

dos alunos em formação, que participaram dos três dias de colônia de férias.  

Cabe destacar em nossas reflexões algumas das respostas à questão de número 

12, em que se pediu para que fosse justificado, “De que forma a colônia de férias 

poderia contribuir para a sua formação?”; ressaltamos que essa análise tem como ponto 

principal compreender os impactos que a experiência causam na formação inicial de 

futuros professores de Educação Física. Para Charlot (2000, p. 66), os saberes 

relacionais em sua expressão na aprendizagem se configura como uma “[...] figura do 

aprender que se manifesta em dispositivos relacionais, como saber se portar 

socialmente, os quais só podem ser apropriados na relação com o outro”. 

 

Para o aluno 1 "Através da relação teórica e prática, colocando em uso uma 

gama de novas experiências e observando na prática comportamentos antes estudados 

em teoria na sala de aula."  

Para o aluno 2 "O lazer presente nas aulas da colônia de férias não deixa de estar 

vinculado com as aulas de educação física, pois tem-se um objetivo, além da diversão 

trabalhamos o companheirismo e outras questões pertinentes às aulas de educação 

física." 

Para o aluno 3 "Acredito que a experiência é muito válida em todos os sentidos, 

saber lidar com as crianças de várias idades, saber trabalhar em equipe, sobre 

organização e diferentes formas que podemos atuar na nossa profissão."  

                                                 
7
 Questionário aplicado no segundo dia da colônia de férias do ano de 2015, como forma de pesquisa para 

desenvolvimento de um artigo, para ser apresentado com Trabalho de conclusão de curso.  
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Para o aluno 4 "A colônia de férias me incentivou mais ainda a querer trabalhar 

com crianças."  

Para o aluno 5 "De forma positiva. Pois através da colônia pode ter contato 

direto com crianças, fazendo assim um momento antecipado da escola, dando-nos a 

oportunidade de adquirir uma experiência profissional, mas pode nos deixar mensagens 

para vida também." 

Para o aluno 6 "Acredito que as dificuldades foram as melhores formas de 

contribuição, foi difícil chegar ali e se deparar com aquele número de crianças que não 

te ouvia e só pensavam em brincar e gritar, o que mais se parece com a sala de aula, mas 

depois foi sendo possível negociar e chegar a um acordo, o cansaço também por que 

lidando com crianças é correria a todo momento, isso é importante para que nós 

professores possamos nos reinventar e buscar amparo nas formas de conhecimentos que 

estamos contribuindo perante a nossa formação." 

Quando analisamos as falas dos alunos e nos pautando nos referenciais teóricos 

de Charlot (2000), podemos notar algumas semelhanças encontradas nos discursos dos 

alunos, em que identificaram por meio de suas representações a importância que a 

colônia de férias tem na sua formação profissional e a importância que teve no processo 

de relações com os saberes compartilhados nessa atividade proporcionada pelo grupo 

PET-Educação Física. Além disso, percebemos uma visão positiva em relação a 

participação dos monitores e oficineiros, pois eles perceberam que a colônia de férias 

proporcionou a eles uma gama de saberes e experiências diferenciados e ainda não 

vivenciados, saberes esses que podem ser utilizados em sua atuação profissional depois 

de formado, seja em uma escola ou em algum espaço voltado para as práticas de lazer, 

ou até mesmo à frente de alguma Colônia de Férias.  

A CFU, busca então a ampliação de experiências, conhecimentos e saberes por 

meio de atividades que possam promover a integração, a socialização e o 

desenvolvimento cognitivo e motor das crianças, de forma lúdica. Assim, dessa forma 

construindo uma experiência capaz de potencializar a formação ampliada do estudante 

da graduação em Educação Física, envolvido na Colônia de Férias.  

As representações sociais, se manifestam nos sentimentos, ações e, 
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principalmente, por meio da palavra, é na interação sujeito-objeto que o indivíduo 

constrói e reelabora os seus comportamentos. As representações constituem-se num 

instrumento para análise dos aspectos sociais, pois retratam a realidade. Segundo 

(JODELET, p.09) “A representação social é sempre uma representação de alguma coisa 

(objeto) e de alguém (sujeito) ”. 

 

7. Considerações finais 

 

Por meio da revisão bibliográfica que foi realizada é possível observar que o 

tema Colônia de Férias a partir do ano de 2008 começa a aparecer em anais de 

congressos. A partir dos títulos dos trabalhos publicados em artigos se nota que se busca 

retratar as experiências que esse modelo de formação impacta na formação de futuros 

professores, professores formados e crianças que participam desse modelo de Colônia 

de Férias voltada para o lazer. O PET-Educação Física no ano de 2017 públicou, em um 

capítulo de seu livro, o texto que busca compreender as experiências que foram 

acumuladas pelo grupo, e um dos textos publicados é o da Colônia de Férias realizada 

na UFES, com uma visão que o grupo conseguiu obter nestes 8 anos que vem sendo 

realizada. 

Desde a sua criação, a Colônia de Férias, ofertada pelo grupo PET- Educação 

Física, como projeto de ensino, pesquisa e extensão a comunidade externa, tem como 

objetivos e intenções que são diferenciadas das primeiras Colônias de Férias realizadas 

no Brasil, que tinham como objetivos produzir uma”raça pura”. A CFU realizada pelo 

grupo PET-Educação Física busca-se configurar como um espaço que possibilita aos 

alunos da graduação desenvolver novas habilidades, tornadas possível a partir do 

momento que podem ressignificar as suas experiências adquiridas antes de ingressar no 

curso ou depois, aquelas que são sistematizadas nas aulas.  

Utilizando como fundamento a Teoria da Relação com o Saber, de Bernard 

Charlot (2000), podemos perceber o valor que esse momento pode proporcionar para os 

monitores e oficineiros. A relação com o saber se constitui de forma positiva, sendo 
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mediada por ações concretas em um espaço de interação com o saber fazer, com as 

atividades propostas para as crianças. As narrativas analisadas nos mostram que o 

espaço propiciado pela CFU, que se estabeleceu como um espaço necessário, que os 

alunos monitores e oficineiros conseguem experimentar e ressignificar suas práticas e 

mesmo entender e dar sentido aos saberes aprendidos em em sala de aula sobre a cultura 

corporal de movimento. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

1. Nome Completo:  

       __________________________________________  

  

2. Idade:   

 

3. Cidade em que reside atualmente:   

  

4. Naturalidade:  

  

5. Já é formado em outro curso superior ou técnico? Qual?  

            _______________________  

6. Em que ano e semestre você ingressou no curso de Ed.Física  da 

UFES?  

 _______________________  

  

7. Por que escolheu fazer o curso de Ed.Física?  

 

 

 

 

 

8. Você faz Licenciatura ou Bacharelado?  

 

 _______________________  
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9. De quantas Colônias de Férias já participou? 

_______________________  

 

10. Está participando da Colônia de Férias como monitor ou oficineiro? 

_______________________  

 

11. Participar da Colônia de Férias está sendo o que você esperava? 

Justifique. 

 

 

 

 

12.   De que forma você acredita que a Colônia de férias pode 

contribuir para sua formação? Justifique. 

 

 

 

13. O que te motivou a participar da Colônia de Férias? Justifique. 

 

 

 

14. Você acredita que participar da Colônia de Férias pode contribuir 

para sua área de atuação profissional futura? Justifique. 
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APÊNDICE B – PROGRAMAÇÃO COLÔNIA DE FÉRIAS 2015 

 

PROGRAMAÇÃO VIII COLÔNIA DE FÉRIAS NA UFES 

 

 

 

  


