Estudos do Lazer
Uma introdução

Problematização
l Por que o lazer ganhou importância acadêmica
no século XIX?
l Quais as características do lazer nas
sociedades pré-industriais?
l Quais os significados e valores da palavra
lazer?
l Como podemos definir lazer nas sociedades
modernas?

O Lazer como tema acadêmico
l Aumento do tempo de não-trabalho:
l Reivindicações dos movimentos operários
l Taylor: Jornadas de trabalho limitadas
pelo fadiga humana.
l Lazer como novo produto da economia.

Histórico da produção acadêmica
dos estudos do lazer
l Paul Lafargue em 1880 com O Direito à Preguiça.
l Russel em 1932 com Elogio ao Lazer, Huizinga em
1938 com Homo Ludens e Veblen do clássico
Teoria da classe ociosa do inicio do século XX: ócio
conspícuo.
l Pós-segunda guerra mundial Reisman escreve A
multidão solitária, Friedmann O trabalho em
migalhas e Mills A nova classe média.
l Nas últimas quatro décadas Parker, Kaplan,
Grazzia, Fourastié e Dumazedier com lazer e
cultura popular e Conteúdos culturais do lazer.

O Lazer nas sociedades préindustriais
l nas sociedades pré-industriais o trabalho era
ligado ao núcleo familiar, a comunidade.
l o trabalho obedecia ao ciclo natural do tempo e
muitas vezes era executado ao som de cantos,
l o mutirão é um exemplo da relação trabalho e
festa:
l Simultaneamente à festa, as tradições da
comunidade são transmitidas aos jovens.
l Encher a laje: churrasco e pagode para
acompanhar a construção da casa”

Os significados e valores da
palavra lazer
l Valores do lazer no senso comum:
l Divertimento, descanso, ócio, vagar e folga.
l Esses valores criam uma atitude negativa em relação
ao lazer, considerando-o:
l como o não-fazer, “coisa de vagabundo” ou “coisa
para passar o tempo”.
l Os valores do senso comum contrapõem lazer e
trabalho e são alimentados por uma moral do trabalho:
l pregada tanto pela concepção cristã de mundo quanto
pela materialista.
l O pensamento católico, predominante no Brasil, reduz o
lazer a um mero complemento ou compensação do
trabalho estafante.

Componentes para a definição de lazer
l É oposto ao tempo do trabalho, porém à ele está
acorrentado,
l O lazer ocorre no tempo liberado do trabalho: Tempo do
não-trabalho.
l O lazer deve ser livre não só do trabalho, mas de todas
obrigações:
l familiares, sociais, políticas e religiosas.
l O lazer deve ser espontâneo e nunca uma obrigação.
l O lazer agrega cultura, desenvolvendo, emancipando e
humanizando:
l portanto o lazer não é alienante.
l O lazer é sociabilizador.
l Os 3 D de Dumazedier: Diversão, Descanso e
Desenvovimento.

