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---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAZER – CONCEPÇÕES – Considerando que a análise das diversas concepções de lazer
recorrentes neste campo de estudos é uma tarefa complexa, este texto não tem a pretensão de
esgotar o assunto, mas, anseia contribuir com as reflexões sobre o pensamento de alguns
autores que aprofundaram conhecimentos sobre o lazer, emitindo conceitos sobre este objeto
de estudos.
No Brasil é recorrente a idéia de que o livro Lazer operário, publicado em 1959
por Acácio Ferreira, trata-se de uma obra pioneira sobre o tema em nosso país. Entretanto,
muitos estudos brasileiros sobre o assunto remontam à primeira metade do século XX, e,
neles, já é possível identificar concepções de lazer em voga naquele período histórico.
Examinando textos da época é possível constatar que o lazer, em geral, era
compreendido como uma fração de tempo situada no âmbito do chamado “tempo livre”.
Portanto, o lazer era entendido como um fenômeno decorrente das conquistas trabalhistas,
materializado na forma da limitação da jornada de trabalho, das férias e fins de semana
remunerados, que constituem (ainda hoje) os períodos de tempo institucionalizados para os
descansos, passatempos e diversões. Em virtude deste aspecto, freqüentemente a palavra lazer
vinha precedida do vocábulo “horas”, enaltecendo a preocupação em desenvolver, nestes
momentos atividades recreativas para a população.
Neste contexto, difundiu-se a idéias de que as horas de lazer deveriam ser
preenchidas apenas com as atividades recreativas consideradas, pelos segmentos
hegemônicos, como “saudáveis”.
Frederico Gaelzer, por exemplo, em meados da década de 1930 afirmava: “As
crescentes conquistas sociais do proletariado, no sentido de serem diminuídas suas horas de
trabalho [...] colocam-nos, hoje em dia, ante um problema que deve ser estudado, e com
grande empenho resolvido, para o bem de todos, de modo a consultar os grandes interesses do
futuro da Pátria: o do uso bom das horas de lazer.” (Gaelzer, citado por Werneck, 2003, p.42).
Neste caso, a ênfase foi dada ao tempo residual do trabalho produtivo,
restringindo o significado de lazer aos momentos de “não trabalho”. Além disso, o “bom uso”
do lazer, tal como recomendado pelo autor gaúcho, primava pela ênfase na educação física,
visualizada como eficiente recurso para constituir uma população saudável e laboriosa.
Obviamente, este pensamento coincidiu com os princípios requeridos pelo modo de produção
capitalista que, àquele momento histórico, encontrava-se em fase de implementação em
alguns municípios do país.
Nicanor Miranda, que desenvolveu notáveis experiências que vincularam
recreação-assistência-educação no contexto paulistano a partir de 1935, também enunciou um
entendimento de lazer direcionado para a questão do tempo. Esta concepção também foi
pautada na preocupação com o “adequado preenchimento” das “horas vagas de lazer” das
camadas populares. Em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo de 24/7/1943,
Miranda discorre sobre a formação da moça operária. No texto, o autor ressalta que a
“educação incompleta” das jovens operárias poderia gerar diversas falhas, dentre as quais a
“incompetência para preencher conscientemente as suas horas de lazer e organizá-las sob
forma educativa” (In: Gomes, 2003a, p.38-39).
Embora este pensamento tenha contribuído com a ampliação do acesso de
crianças e de jovens operários a diversos conteúdos culturais que antes constituíam privilégio
da burguesia, evidencia o caráter coercitivo das instituições sociais, políticas e pedagógicas

encarregadas de preencher as “horas de lazer” das camadas pobres da população. Afinal, as
atividades oferecidas à população operária eram apenas aquelas consideradas “lícitas”.
A visão acima foi também reforçada, no antigo Distrito Federal, por Arnaldo
Sussekind e Inezil Marinho. Sussekind explicita, em seus estudos, um conceito formal de
lazer, sendo este entendido como “o período entre duas jornadas consecutivas de trabalho e os
repousos obrigatórios, isto é, o descanso semanal e as férias anuais” (Sussekind et al., 1952,
p.16-17). Marinho (1957, p.135) complementa: “O Estado, com a evolução das leis
trabalhistas, veio paulatinamente reduzindo a jornada de trabalho para 12, 10, 9 e 8 horas de
labor, aumentando os momentos de folga, e, desta forma, criando o problema do uso
adequado das horas de lazer.”
A concepção que entende o lazer como um período de tempo – que deveria ser
“racionalmente” organizado e “adequadamente” preenchido – também pode ser identificada
na obra de Acácio Ferreira (1959). Fundamentado em Gerald Fitzgerald, o autor explicita os
conceitos que são a essência de sua pesquisa: “Lazer é tempo, e recreação é expansão dos
interesses humanos em tempo de lazer” (p.31).
No entanto, a compreensão que restringe o lazer ao tempo subtraído da jornada de
trabalho foi alvo de reflexões, especialmente na segunda metade do século XX. No Brasil,
este repensar sobre o lazer vem ocorrendo desde a década de 1970, período em que foi notável
a repercussão da produção teórica do sociólogo francês Joffre Dumazedier. Um exame dos
trabalhos produzidos em diversas áreas do conhecimento indica que o pensamento deste autor
representa uma grande referência para os estudos sobre o tema, inclusive nos dias de hoje.
Joffre Dumazedier (1979) formulou proposições teóricas pautadas nos resultados
das pesquisas empíricas por ele desenvolvidas na França nas décadas de 1950 e 1960, nas
quais destaca um sistema de caracteres específicos e constituintes do lazer:
(a) Caráter liberatório: o lazer é liberação de obrigações institucionais (profissionais,
familiares, sócio-espirituais e sócio-políticas) e resulta de uma livre escolha.
(b) Caráter desinteressado: o lazer não está, fundamentalmente, submetido a fim
algum, seja lucrativo, profissional, utilitário, ideológico, material, social, político,
sócio-espiritual.
(c) Caráter hedonístico: o lazer é marcado pela busca de um estado de satisfação,
tomado como um fim em si: “isso me interessa”. Essa busca pelo prazer,
felicidade, alegria ou fruição é de natureza hedonística e representa a condição
primeira do lazer.
(d) Caráter pessoal: as funções do lazer (descanso, divertimento e desenvolvimento
da personalidade) respondem às necessidades do indivíduo, face às obrigações
primárias impostas pela sociedade.
Em suas análises sobre a evolução conceitual do lazer, Dumazedier (1973)
verificou que, inicialmente, este objeto foi concebido como um tempo disponível depois das
ocupações, passando posteriormente a ser entendido como distrações, ocupações às quais nos
entregamos de livre vontade, durante o tempo não ocupado pelo “trabalho comum”.
É nessa segunda perspectiva que Dumazedier (1973, p.34) enuncia seu conceito
de lazer, que é compreendido como “[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se
ou ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, ou
sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais,
familiares e sociais.”
Por situar o lazer como um “conjunto de ocupações”, restringindo o fenômeno à
prática de determinadas atividades, este conceito é alvo de críticas por parte de alguns autores.
Além disso, Dumazedier define o lazer em oposição ao conjunto das necessidades e

obrigações da vida cotidiana, especialmente do trabalho profissional, interpretação passível de
questionamentos. Trabalho e lazer, apesar de possuírem características distintas, integram a
mesma dinâmica social e estabelecem relações dialéticas. É preciso levar em conta o
dinamismo desses fenômenos, atentando para as inter-relações e contradições que eles
apresentam. Em virtude deste aspecto, trabalho e lazer não constituem pólos opostos,
representando faces distintas de uma mesma moeda.
É importante enfatizar que, na vida cotidiana, nem sempre existem fronteiras
absolutas entre o trabalho e o lazer, tampouco entre o lazer e as obrigações profissionais,
familiares, sociais, políticas. Afinal, não vivemos em uma sociedade composta por dimensões
neutras, estanques e desconectadas umas das outras, como o conceito de lazer proposto por
Dumazedier nos faz pensar.
Fundamentando-se no pensamento de Dumazedier, Renato Requixa e Luiz
Octávio Camargo também esboçaram concepções de lazer que coincidem com os postulados
do sociólogo francês. Requixa (1980, p.35) define o lazer como “ocupação não obrigatória, de
livre escolha do indivíduo que a vive, e cujos valores propiciam condições de recuperação
psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social.”
Para Camargo (1986, p.97), o lazer representa “um conjunto de atividades
gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, centradas em interesses culturais, físicos,
manuais, intelectuais, artísticos e associativos realizados num tempo livre roubado ou
conquistado historicamente sobre a jornada de trabalho profissional e doméstico e que
interfere no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos”. Suas obras mais recentes não
apresentam um conceito formal de lazer, mas é possível identificar em seus textos a influência
do arcabouço teórico formulado por Dumazedier, que é considerado por Camargo como um
mestre.
Nos últimos anos, os trabalhos de Nelson Marcellino vêm sendo
consideravelmente citados nos estudos sobre o lazer em nosso país. Analisando seu primeiro
livro sobre o assunto (Lazer e humanização), observa-se que sua produção intelectual também
endossou as idéias de Dumazedier. Em outras publicações de sua autoria verificamos
igualmente a presença de Dumazedier, embora as análises do sociólogo brasileiro sejam
redimensionadas em alguns pontos. Fundamentado em Antônio Gramsci, Marcellino se vale
das perspectivas marxistas para subsidiar suas considerações.
Um ponto marcante relaciona-se com as chamadas “abordagens funcionalistas” do
lazer. No seu entender, tais abordagens são conservadoras, disciplinadoras, visam à
manutenção do status quo, mascaram injustiças sociais e funcionam como válvulas de escape
das tensões. Como as abordagens funcionalistas procuram ajustar o indivíduo de forma acrítica ao contexto em que vive, incentivam o consumismo em relação ao lazer.
Do ponto de vista conceitual, o autor entende o lazer “como a cultura –
compreendida em seu sentido mais amplo – vivenciada (praticada ou fruída) no ‘tempo
disponível’. O importante, como traço definidor, é o caráter ‘desinteressado’ dessa vivência.
Não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada
pela situação. “A ‘disponibilidade de tempo’ significa possibilidade de opção pela atividade
prática ou contemplativa.” (Marcellino, 1987, p.31. Grifos do autor).
Esta concepção amplia o conceito de lazer enunciado, anteriormente, pelo próprio
autor (Marcellino, 1983), no qual lazer e ócio eram colocados em campos opostos. Além
disso, ao redimensionar o lazer como cultura, esta compreensão supera o seu entendimento
como mero “conjunto de ocupações”.
Mesmo promovendo um avanço na compreensão de lazer, alguns pontos do
conceito de Marcellino também vêm sendo foco de questionamentos. Vânia Noronha Alves
(2003, p.98) assinala que, apesar da apropriação, por muitos, desta concepção de lazer,

algumas questões precisam ser repensadas: “O que nós, profissionais e estudiosos do lazer,
estamos entendendo por cultura, concepção fundamental para uma compreensão mais
abrangente de lazer? E o que quer dizer a expressão ‘em seu sentido mais amplo’? Existe um
sentido restrito para a cultura?”
Ao considerar a cultura “em seu sentido mais amplo”, Marcellino (1987) apóia-se
em Macedo para entendê-la como um conjunto de modos de fazer, ser, interagir e representar
que, produzidos socialmente, envolvem simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo
qual a vida social se desenvolve. Implica, segundo o autor, reconhecer que a atividade
humana está vinculada à construção de significados que dão sentido à existência. A análise da
cultura não pode se restringir ao produto, englobando também o modo como este produto foi
socialmente elaborado.
Segundo Alves (2003), é o próprio Marcellino quem afirma que a palavra
“cultura” é ainda considerada, por muitos, em seu sentido restrito, como artes e espetáculos, e
nestes estariam envolvidos uma série de manifestações do lazer. Este fato ocorre
principalmente no trato com as políticas públicas de lazer. Com algumas exceções, uma ação
bastante comum é a oferta de atividades esporádicas, o que reforça a concepção de lazer como
um simples produto a ser oferecido.
A autora conclui suas reflexões afirmando a necessidade de superar o
entendimento restrito de lazer como cultura. Associar o lazer com a cultura ressalta a
importância de aprofundarmos conhecimentos sobre esta última. O lazer é uma das
importantes dimensões da cultura, assim como o trabalho, a educação, a família, dentre
outros.
No que diz respeito ao tempo no qual o lazer ocorre, Marcellino (1987, p.29)
afirma que: “talvez, fosse mais correto falar em tempo disponível, ao invés de tempo livre”
(grifos do autor). Esta afirmação é baseada no pressuposto de que, no seu ponto de vista,
“tempo algum pode ser considerado livre de coações ou normas de conduta social.”
A crítica aos determinismos e coações presentes no suposto tempo “livre” está
presente na obra de Dumazedier (1979). Para denunciar e refletir sobre este paradoxo, o autor
amparou-se nos pensadores da Escola de Frankfurt, que chamaram a atenção para o fato de
que a produção do tempo livre representou mais uma peça que movimenta a engrenagem do
sistema de produção-consumo capitalista. É importante ter clareza de que, aparentemente, o
chamado tempo livre se opõe ao tempo de trabalho, mas, na realidade, é sua própria extensão.
Antonio Carlos Bramante, ao apresentar um conceito de lazer, indica sua
preferência pela expressão “tempo conquistado” para assinalar o tempo no qual o lazer é
vivenciado. Segundo sua interpretação, o tempo é um “conceito objetivamente inelástico” que
vem sendo encarado como uma “mercadoria” de luxo, em que a máxima “tempo é dinheiro”
chega a refletir o seu significado. “Portanto, ‘conquistar’ um tempo da não obrigação vem se
impondo como um desafio para todos que desejam exercitar a face humana da vida plena”
(1998, p.11). Conforme seu entendimento, “o lazer se traduz por uma dimensão privilegiada
da expressão humana dentro de um tempo conquistado, materializada através de uma
experiência pessoal criativa, de prazer e que não se repete no tempo/espaço, cujo eixo
principal é a ludicidade. [...]” (p.9)
A ludicidade, compreendida como eixo principal da experiência de lazer é,
segundo Bramante, uma das poucas unanimidades entre os estudiosos que teorizam sobre o
tema. Esta é, pois, uma referência marcante da discussão conceitual do lazer no contexto
brasileiro, pois, em outros países, nem sempre verificamos o mesmo encaminhamento. No
Brasil, mesmo com as particularidades que distinguem cada pesquisador, a presença do lúdico
pode ser constatada na abordagem de vários autores que enunciaram concepções de lazer.

Leila Pinto (2003, p.254), por exemplo, considera o lazer como “espaço privilegiado para a
vivência lúdica, na qual o prazer é conquista da experiência da liberdade.”
Trilhando caminhos marxistas, Fernando Mascarenhas (2001, p.92) também
formulou um conceito de lazer. Conforme suas palavras, “o lazer se constitui como um
fenômeno tipicamente moderno, resultante das tensões entre capital e trabalho, que se
materializa como um tempo e espaço de vivências lúdicas, lugar de organização da cultura,
perpassado por relações de hegemonia.”
Neste âmbito, cabe uma reflexão: Sendo resultante da tensão capital/trabalho, o
lazer não existiu (tampouco existe) nas sociedades que resistem ao capitalismo? Na opinião de
Dumazedier (1979), o lazer é um fenômeno verificado nas sociedades industriais, sejam elas
capitalistas ou socialistas.
Mascarenhas, fundamentando-se no pensamento gramsciano, salienta um aspecto
interessante. O autor esclarece que o lazer deve constituir um espaço de organização da
cultura, ampliando as oportunidades para se questionar os valores da ordem social vigente, de
maneira que as pessoas não apenas vivenciem, mas também produzam cultura.
Pelo exposto, a cultura institui uma expressiva possibilidade para se conceber o
lazer em nossa realidade histórico-social. Pode-se afirmar que a cultura constitui um campo
de produção humana em várias perspectivas, e o lazer representa uma de suas dimensões: que
inclui a fruição de diversas manifestações culturais (Werneck, 2000).
O lazer compreende, desta maneira, a vivência de inúmeras manifestações da
cultura, tais como o jogo, a brincadeira, a festa, o passeio, a viagem, o esporte e também as
formas de artes (pintura, escultura, literatura, dança, teatro, música, cinema), entre várias
outras possibilidades. Inclui, ainda, o ócio, uma vez que esta e outras manifestações culturais
podem constituir, em nosso meio social, notáveis experiências de lazer (Gomes, 2003).
Assim, o lazer é uma dimensão da cultura construída socialmente, em nosso
contexto, a partir de quatro elementos inter-relacionados:
 Tempo, que corresponde ao usufruto do momento presente e não se limita
aos períodos institucionalizados para o lazer (final de semana, férias, etc.);
 Espaço-lugar, que vai além do espaço físico por ser um “local” do qual os
sujeitos se apropriam no sentido de transformá-lo em ponto de encontro
(consigo, com o outro e com o mundo) e de convívio social para o lazer;
 Manifestações culturais, conteúdos vivenciados como fruição da cultura,
seja como possibilidade de diversão, de descanso ou de desenvolvimento;
 Ações, que são fundadas no lúdico – entendido como expressão humana de
significados da/na cultura referenciada no brincar consigo, com o outro e
com a realidade.
Tomando esses quatro elementos como referência, observa-se que o lazer se
inscreve no seio das relações estabelecidas com as diversas dimensões da nossa vida cultural
(o trabalho, a economia, a política e a educação, entre outras), sendo institucionalizado na
atualidade como um campo dotado de características próprias. Mas o lazer não é um
fenômeno isolado, pois está em franco diálogo com o contexto. Por um lado, o lazer pode
contribuir com o mascaramento das contradições sociais, mas, por outro, pode representar
uma possibilidade de questionamento e resistência à ordem social injusta e excludente que
predomina em nosso meio.
Em síntese, minha concepção de lazer é pautada no entendimento deste como uma
dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica de manifestações culturais em
um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas
com as necessidades, os deveres e as obrigações.

Como nem todas as concepções de lazer em voga neste campo de estudos foram
aqui apresentadas e discutidas, é importante recomendar a leitura de obras publicadas por
outros autores que vêm trazendo expressivas contribuições para o avançar de conhecimentos
sobre o tema. Alguns desses estudiosos são, inclusive, co-autores deste Dicionário. A leitura
das obras sugeridas nas referências bibliográficas aqui listadas poderá, assim, instigar
reflexões e ampliar os horizontes da discussão conceitual sobre o lazer.
Christianne Luce Gomes
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