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AUTORES 

 

 
 Ao considerarmos a necessidade de um trabalho de conscientização da população jovem com relação à 
qualidade de vida e as vivências dos momentos de lazer, este trabalho tem como objetivo analisar as 
vivências dos conteúdos culturais do lazer pela população jovem da cidade de São José do Rio Preto, 
contudo se faz necessário ampliar o conhecimento e as possibilidades que possam ser relevantes as 
ações a serem executadas tanto no aspecto físico quanto psicológico, visando a característica da 
juventude que está em constante transição social e cultural. Trata-se de um estudo bibliográfico e 
pesquisa de campo, de âmbito social tendo como base de dados o acervo da, UNILAGO, UNIMEP e 
UNICAMP. Após análise dos dados verificou-se que a maior parte dos jovens vivenciam o conteúdo 
social com um maior percentual, apresentando-se com 27%, o virtuais 21,6%, manuais 8,1%, os 
intelectuais 5,4% e com apenas 2,7% os físicos esportivos, artísticos e os turísticos.  Nesse sentido 
concluímos que é premente a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a consciência de 
conteúdos culturais do lazer e do tempo disponível para a vivência dos momentos de lazer, com vistas à 
construção de bases para uma transformação das relações sociais estabelecidas, principalmente quando 
o assunto é o que fazer no tempo livre destinado ao lazer. 
 

 
 
 
 

RESUMO 

 

Lazer. Juventude e qualidade de vida.  
 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

Pode-se dizer, que os estudos sobre o lazer começaram a ser evidente a partir da Segunda Guerra 

Mundial, com estudos dos pesquisadores renomados como Dumazedier (1999) e Friedimam (1972), tal 

autores desenvolveram estudos empíricos sobre o lazer, e o mais importante levantou a hipótese de que 

estaríamos no sentido a uma civilização do lazer. Entretanto, criou-se condições para o surgimento da 

perspectiva que aponta a transformação da sociedade do trabalho em uma sociedade do lazer. Tendo como 

um dos principais resultados o argumento de que o trabalho vem deixando de ser elemento definidor do 

tempo da sociedade contemporânea. Todavia, é premente a transformação da sociedade do trabalho em 

uma sociedade do lazer. Segundo Dumazedier (1999), o lazer esta sendo concebido cada vez mais como 

um meio de satisfazer as necessidades da personalidade, seja em qualquer nível cultural, contudo, pode 

observar uma diminuição nos valores relacionados ao trabalho e um aumento dos valores do lazer, 

sobretudo na juventude. 

 Atualmente podemos considerar diversas atividades nas quais as pessoas, em especial o público 

jovem podem vivenciar como momentos de lazer, pois abrange as necessidades individuais que segundo 

Dumazedier (1980) proporciona o descanso, diversão e desenvolvimento.  

Conforme evidencia Gutierrez (2001), não há possibilidade de pensar em lazer de uma forma 

isolada, para pensar em lazer tem que se preocupar com o prazer. A juventude destaca-se em atividades 

direcionada para o lazer, buscando a sensação de prazer, onde por diversas vezes essa busca pode ser 

considerada de risco. 

Segundo Marcellino (2002, p.52), ressalta que: “[...] muitas dessas atividades colocam em risco a 

qualidade de vida, e até mesmo a vida de seus praticantes, ou de outros membros da comunidade”.   

Por estes motivos se torna evidente a importância em desenvolver um estudo baseado no que a 

juventude adota como atividades de lazer, baseando-se qual a relação entre o lazer e a qualidade de vida, 

em um processo amplo de educação e conscientização, procurando analisar a importância do lazer como 

instrumento fundamental para ter uma vida saudável. Portanto se faz necessário conhecer mais 

especificamente a área do lazer, suas concepções e os diferentes valores atribuídos. Nesse sentido 

constitui a importância de uma educação pelo e para o lazer, destinada a várias formas de lazer, pois a falta 

de conhecimento sobre o seu significado faz com que seus conteúdos e valores sejam limitados. 

Entretanto, buscar conhecer as inter-relações e interferências que a tríade lazer, juventude e 

qualidade de vida estabelecem entre si, podendo apontar algumas possibilidades de compreensão assim 

como a implementação de políticas de prevenção, como também contribuir para elaboração de políticas 

públicas de lazer, estando diretamente vinculado às situações de lazer da juventude.  

Elegeu-se para a relação desta análise, as diversas práticas de lazer da população jovem brasileira, 

com o objetivo de compreender determinadas manifestações dos jovens na sociedade. 

Diante do exposto, o presente estudo considera necessária a compreensão do processo educativo a 

que o lazer se vincula, verificando a importância da conscientização individual assim como o 

desenvolvimento da responsabilidade social.  

Com base da necessidade da conscientização do público jovem sobre as possiblidades das 

vivências dos conteúdos do lazer, formulou-se uma questão problema, pela qual buscou-se saber qual é o 

conhecimento que os jovens tem no âmbito do lazer e qual a relação com a qualidade de vida. 



O tema geral deste trabalho é instigante e inovador no campo dos estudos do lazer, sobretudo hoje, 

quando há um mercado consumista, tornando cada vez mais necessária uma conscientização das possíveis 

vivências de lazer. Portanto este estudo é importante para sabermos, se na atualidade, a população jovem 

compreende o lazer dentro dos conteúdos físicos-esportivos, manuais, intelectuais, virtuais, turísticos, 

artísticos e sociais. Seu principal objetivo foi realizar um levantamento da atual vivência das atividades de 

lazer pela população jovem de São José do Rio Preto, São Paulo.  

 

 

2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO LAZER 

 

O estudo sobre o lazer partiu inicialmente no setor industrial, na classe operária, pelo excesso de 

trabalho decorrente da grande carga horária, trabalhava-se desde o clarear do dia e paravam  somente ao 

cair da noite. As extensas jornadas de trabalho foram contribuindo de forma negativa nas alterações físicas 

e psíquicas do trabalhador, tornando-se incapazes de terem momentos destinados ao lazer.  

Segundo Lafargue (2003), os regimes de 14 e 18 horas de trabalho diários nas fabricas, levaram os 

operários a adoecerem, e a morrerem, cada vez mais cedo. E, sem perceber, o homem se via imerso num 

regime fechado ao trabalho e sem escapatória, em um ciclo vicioso, onde ele era senhor e servo, ao ser 

obrigado a consumir o seu próprio produto, e sem poder questionar. Os operários eram explorados na 

indústria do tempo livre e vivenciava seu tempo de não trabalho transformado em tempo de consumo, o que 

acarretava como consequência a produção de trabalhadores também pela indústria de lazer, criadores de 

necessidades de evasão, passatempo e divertimento, fundamentais para a manutenção e reprodução dos 

trabalhadores. 

Era uma atividade ironicamente injusta e igualitária, que não dispensava e não distinguia homens, 

nem mulheres, e nem crianças. Todos eram bem vindos e podiam contribuir com a produção.  

               A partir da Revolução Industrial
,
 resultou-se um processo de urbanização e desenvolvimento 

tecnológico, com isso houve mudanças significativas no modo como os trabalhadores realizavam suas 

tarefas, o trabalho que era braçal passou a ser realizado através de máquinas, reduzindo assim a 

necessidade de esforço físico.  

              A maioria dos estudos sobre o lazer descreve sua atuação enquanto contraposição ao trabalho. O 

tempo destinado às atividades de lazer seria o tempo de “não-trabalho” e viria da necessidade de fugir 

temporariamente das rotinas e alienações provocadas pelo trabalho no cotidiano, que surge após a 

Revolução Industrial, e que muda a relação dos indivíduos com a sua busca pela subsistência. 

O lazer, como instância distinta e específica da vida social, só é percebido 
com o advento da Revolução Industrial e a separação dos espaços 
familiares, comunitários e profissionais, ou seja, existe no objeto lazer um 
aspecto histórico de “não-trabalho” (GUTIERREZ 2001, p. 6). 

 

               Lafargue (2003) defende uma sociedade onde homens e mulheres não realizem jornadas de 

trabalho extensas, que crianças tenham o direito de serem crianças. Sociedade em que as pessoas vivam 

mais, sem serem abusadas ou exploradas em função do capital. Um regime onde as pessoas não são um 

mero acaso da evolução, mas sim, seres abençoados e dotados de direitos e de uma vida.  

Neste sentido verificou-se a importância de vivenciarem momentos de lazer, surgindo a 

necessidade de ter um tempo livre, tendo o lazer como um contraponto  ao período de trabalho, sendo 



considerado num primeiro momento como uma prática de recuperar as forças do trabalhador, após o 

mesmo ter desenvolvido suas funções profissionais. 

O fenômeno lazer apontado por Friedmann (1983) surgiu devido a necessidade dos operários terem 

uma válvula de escape, pois os fatos que ocorriam no trabalho refletiam em seu lar, eles buscavam 

atividades que descarregavam as tensões, atividades completas para compensarem de alguma forma as 

frustrações que acometiam no dia de trabalho.  

 

 

3. REFLEXÕES SOBRE OS CONTEÚDOS CULTURAIS DO LAZER 

 

A busca pelo lazer é uma forma de procurar alívio da repressão social, e  esta busca acontece no 

tempo livre, neste caso o lazer é definido como o processo amplo de criação de laços sociais, diferente por 

exemplo do mundo das obrigações formais como escola, trabalho, família e religião onde ocorre a 

repressão. No lazer as formas de relação não são sistematizadas ou definidas como no trabalho. Existe no 

lazer uma articulação dos laços sociais que pode ser definidas como gostar, desgostar, amar ou odiar. 

O lazer é marcado por escolhas pessoais, vivenciando atividades que agrada e atenda as 

necessidades de seus praticantes. 

Marcellino (1987) denuncia as abordagens funcionalistas do lazer presentes nas sociedades 

capitalistas, afirmando serem elas conservadoras, pois visam a manutenção da ordem social. Em 

contraposição ao trabalho, o lazer quase sempre é visto como uma válvula de escape, uma vez que 

possibilita ao trabalhador suportar a disciplina e a regra, compensar a insatisfação e alienação provocada 

pela mecanização das ações profissionais, recuperar as forças físicas, aliviar o estresse, sempre em busca 

da paz e da harmonia social. Sua perspectiva revolucionária é acentuada diante das características de 

participação, criticidade, criatividade, autonomia, capazes de provocar mudanças na ordem social , na 

coletividade e também na dimensão individual. O lazer é instrumento de transformação da sociedade, 

promotor do ser humano em si mesmo, é saúde e qualidade de vida. 

Segundo Marcellino (1995), atualmente vivência situações de lazer, reivindicando novas formas de 

relacionamento social, mais espontâneos, afirmação da individualidade, procurando atender as pessoas no 

seu todo. Contudo é nítido as mudanças em relações afetivas e nas considerações sobre o próprio corpo, 

almejando o contado com o belo, e sobretudo buscando prazer.   

Vemos ainda, em Marcellino (2002), que o lazer é muito subjetivo, pois aquilo que pode ser atraente 

e prazeroso para determinada pessoa, pode significar tédio e desconforto para outra.  

Para alguns, algumas atividades pode ser consideradas como lazer para outros não, por exemplo, 

como ir a uma pescaria ou jogar futebol. Porém, para um pescador que precisa realizara a atividade como 

instrumento de trabalho para sobrevivência e também para um jogador profissional que tem a bola como 

ferramenta de trabalho não pode ser considerado lazer.  

São diversas atividades nas quais as pessoas podem vivenciar como momentos de lazer, pois 

abrange as necessidades individuais proporcionando descanso, diversão e desenvolvimento. 

Portanto Dumazedier (1973) descreve sobre três funções solidárias do lazer, onde o descanso é a 

liberação da fadiga, o divertimento é uma complementação que possibilita o equilíbrio psicológico, pois 

assim compensa todo o esforço realizado durante o trabalho, e por fim o desenvolvimento que possibilita a 



participação social e o relacionamento com os amigos de uma forma desinteressada, sem obrigações, 

estimulando e favorecendo a sensibilidade.  

O lazer pode proporcionar prazer, liberdade, sensação de bem estar entre outros benefícios, mas 

dependendo de como o individuo encara a realidade atual ou mesmo o tipo de lazer que exerce, implicará 

em vivenciar os benefícios ou não. 

 

 

4. A RELAÇÃO ENTRE O LAZER E A JUVENTUDE 

 

A Juventude define-se em categorias, sendo um ciclo da vida humana, como a infância, a fase 

adulta e a velhice. Estando associada a um processo de transição, sendo considerada como o período da 

vida que se estende da infância ou adolescência à idade adulta.  

Segundo Quapper (2001) os jovens estão criando sua própria forma de expressar e demonstrar 

seus interesses sociais e individuais. Tornando-se um desfio social para integrar esses interesses, incluindo 

suas necessidades, sonhos, estilo de vida, expressões e resistências.   

Há uma luta para explicar toda diversidade e essa transição para a fase adulta, existe uma 

preocupação se estão ou não preparados.  

Através de um levantamento bibliográfico sobre jovens, não tem como não discorrer desde já o 

termo “tribos urbanas”.  

Uma questão bastante discutida na literatura sobre juventude diz respeito a qual terminologia se 

utilizar para designar os grupos de jovens que se articulam em torno de uma mesma prática e de um 

determinado estilo. Entretanto, há um termo muito utilizado, principalmente pela mídia, para se nomear 

algumas manifestações juvenis: “tribos urbanas”.  

 A idéia de tribo urbana, como afirma Magnani (1992, p. 49): “[...] pequenos grupos bem delimitados, 

com regras e costumes, que comumente se atribui ao estilo de vida das grandes cidades”.  

 O autor demonstra como este termo “tribo” é utilizado de uma maneira contrária de seu sentido 

original. Pois, “tribo”, neste emprego técnico, configura como uma forma de organização mais ampla que vai 

além das divisões. Tratando-se de um pacto de lealdades de grupos domésticos e locais. 

Diante da sociedade atual, a juventude destaca-se em atividades direcionada para o lazer, 

buscando a sensação de prazer, onde por diversas vezes essa busca pode ser considerada de risco. 

Segundo Marcellino (2002, p.52), ressalta que: [...] muitas dessas atividades colocam em risco a 

qualidade de vida, e até mesmo a vida de seus praticantes, ou de outros membros da comunidade.   

Por estes motivos a necessidade de desenvolver um estudo baseado no que a juventude adota 

como atividades de lazer, baseando-se qual a relação entre o lazer e a qualidade de vida, em um processo 

amplo de educação e conscientização, procurando analisar a importância do lazer como instrumento 

fundamental para ter uma vida saudável. Tem por fundamento a necessidade de conhecer mais 

especificamente a área do lazer, suas concepções e os diferentes valores atribuídos. Nesse sentido 

constitui a importância de uma reflexão destinada a varias formas de lazer, pois a falta de conhecimento 

sobre o seu significado faz com que seus conteúdos e valores sejam limitados. 

 

 



5. A BUSCA POR PRAZER NO LAZER 

 

Não resta dúvida de que é muito difícil uma separação entre as atitudes desejáveis e indesejáveis, 

quando se aborda uma área de ação marcada exatamente pela subjetividade. Ao colocar a questão em 

termos do que seja normal ou patológico, é preciso que se estabeleça de que ângulo a observação está 

sendo efetuada. Muitas vezes, por trás dessa distinção, vamos encontrar não só preconceitos, mas também 

manifestações ideológicas. 

Na perspectiva, para anular ou minimizar os riscos de atitudes destrutivas e da passividade, 

contribuindo para a passagem de níveis conformistas para críticos e criativos, à justa distribuição do tempo 

e do espaço para o lazer, deve-se atrelar uma ação cultural democratizadora ao caráter educativo. 

O lazer é algo que está presente na vida das pessoas, mas nem todos tem o devido conhecimento 

das diversas possibilidades e os benefícios que pode proporcionar. A atividade de lazer é indispensável 

para o aumento da qualidade de vida. Cabe questionarmos quais são os benefícios que o lazer traz para a 

qualidade de vida do ser humano? 

Quando se ouve falar em lazer não se imagina a dimensão que esse assunto pode abordar, e como 

influencia na qualidade de vida do ser humano.  

Elias e Dunning (1992) entendem que as atividades de lazer levam as pessoas a um nível de 

excitação agradável que se tornou praticamente ausente nas sociedades industriais. Levando em conta esta 

análise é possível dizer que a busca pelas atividades de lazer, principalmente as de caráter mimético, é 

também a busca pela excitação, pela necessidade de manifestação de sentimentos fortes que foram ou que 

estão reprimidos pelo autocontrole dos indivíduos ou pelo controle imposto pela sociedade no processo 

civilizador. 

Entender porque as pessoas buscam as atividades de lazer e perceber o processo das mesmas 

enquanto geradoras de emoções colabora para o entendimento das relações humanas e as suas 

evoluções. 

O prazer vivenciado durante as vivencia do lazer propicia um efeito “libertador”, renovando e 

restaurando o corpo e a mente. As recentes atividades que se incorporaram ao leque de opções de lazer, 

também parecem ser a busca por emoções e purificações. 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica, tendo como 

base as ideias de Severino (2007), foi efetuada a partir de um levantamento bibliográfico nos Sistemas de 

Bibliotecas da UNILAGO, UNIMEP e da UNICAMP, correspondente às obras de autores da Antropologia, 

Sociologia e da Educação Física que se centram em um referencial sociocultural. Para a realização deste 

levantamento foram consultados livros, dissertações, teses e periódicos. Tivemos como palavras-chave: 

lazer, juventude e qualidade de vida. Para o levantamento utilizamos as palavras-chave combinadas entre 

si. 

Para realizar o levantamento bibliográfico tivemos como base três análises apontadas por Severino 

(2007): 



1- Análise textual: momento o qual apontamos os principais pontos com intuito de buscarmos 

esclarecimentos relativos ao autor. 

2- Análise temática: sendo a análise que procuramos ouvir o autor, aprender sem intervir no 

conteúdo exposto e extrair do texto o problema que o autor esta falando. 

3- Análise interpretativa: Interpretar o texto, situando-o no contexto da vida do autor. É preciso 

compreender a mensagem do autor, a situação filosófica e influências, pressupostos, 

associações de ideias e críticas. 

A segunda parte da metodologia foi a pesquisa de campo, de cunho qualitativo, realizada 

diretamente (presencialmente) no calçadão de São José do Rio Preto. A escolha pelo calçadão deve-se ao 

fato de ser um dos lugares de maior fluxo de pessoas, de diversas faixas etárias. Os entrevistados serão 

adultos, homens e mulheres, com faixa etária entre 18 a 35 anos. A escolha por essa faixa etária deve-se ao 

fato de serem pessoas que apresentam diferentes interesses em suas escolhas. A escolha por entrevistar 

homens e mulheres é devido a maior diversidade de dados que poderemos ter acesso. O número de 

entrevistados será por saturação de dados.  

Para identificarmos e analisarmos as vivências dos conteúdos culturais do lazer utilizamos as 

entrevistas semiestruturadas, procedimento considerado por Triviños (1987), como um dos principais meios 

na pesquisa qualitativa em Ciências Humanas.  

A terceira fase foi a análise dos dados coletados na pesquisa de campo. Para isso teremos como base 

os princípios da pesquisa antropológica, o que Geertz (1989, p.31), compreende por descrição densa. Para 

o autor esse tipo de descrição há quatro características:  

 

Ela é interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a 

interpretação envolvida consiste em tentar salvar o “dito” num tal discurso 

da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis. Há 

ainda, em adiantamento, uma quarta característica de tal descrição, pelo 

menos como eu a pratico: ela é microscópica. 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram aplicados 37 questionários para a população jovem. Para melhor visualização dos dados 

obtidos, os resultados serão descritos das seguintes formas, primeiramente será apresentado às 

porcentagens referentes à faixa etária, sexo, estado civil, se tem filhos, se trabalham e grau de escolaridade 

dos entrevistados, posteriormente informações sobre a vivência dos conteúdos culturais do lazer e qual o 

significado do lazer para a população jovem. 

 Dentro dos conteúdos culturais do lazer citados por Dumazedier, acrescentado 

posteriormente por Camargo e Schwartz, os pesquisados foram questionados da seguinte maneira: Entre os 

conteúdos culturais do lazer, qual você vivência com maior frequência?  Ao analisar os dados pode-se 

constatar que a maior parte dos jovens vivencia mais que um dos conteúdos culturais do lazer, 

apresentando 32,4%, porém para aqueles que vivenciam apenas um conteúdo, foi apresentado com maior 



porcentagem o conteúdo social com 27%, com 21,6% o virtual, 8,1% os manuais, 5,4% os intelectuais e 

com apenas 2,7% os físicos esportivos, artísticos e os turísticos.  

 Será exposto através de gráficos a analise dos principais resultados obtidos através da pesquisa de 

campo.  

   

 

 

Gráfico1: Conteúdos culturais do lazer 

 

 

 

 Conforme o gráfico 1 percebe-se que a maior porcentagem foi o interesse por mais de um dos 

conteúdos culturais do lazer, esses conteúdos foram apontados com maior frequência  sendo os virtuais e 

sociais. Os virtuais, estando relacionados ao uso de equipamentos eletrônicos, como computador, celular, 

videogames, tabletes, etc. Os sociais estar entre amigos, numa festa, em um barzinho, ou até mesmo fazer 

churrasco em casa com os amigos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A partir dos resultados obtidos, ficou evidente a importância da educação pelo e para o 

lazer, considerando que a maior parte da população jovem não associa o “lazer” aos conteúdos culturais do 

lazer, não consideram a vivência do momento de lazer como diversão, descanso e desenvolvimento, 

nomeados por Dumazedier como 3D, a população entrevistada relacionou o lazer apenas como diversão, 

esquecendo que o lazer pode proporcionar o descanso e desenvolvimento tanto individual como social. 

Fisico esportivos 
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3% Manuais  
8% 
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21% 
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5% 
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3% 
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A oferta de lazer que a cidade de São José do Rio Preto oferece, é satisfatória, a cidade é composta 

de shoppings, teatros, represas, cinemas, parques, bares, praças, ciclovias, espaços com equipamentos 

para prática de atividade física, caminhada e corrida, clubes, bosque, pesqueiros, ginásios poliesportivos, 

rampas de skates, e outros. Contudo se torna evidente que os entrevistados não tem o devido 

conhecimento sobre as reais possibilidades de lazer que a cidade oferece. 

 É premente a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a consciência de conteúdos 

culturais do lazer e do tempo disponível para vivenciar os momentos de lazer, com vistas à construção de 

bases para uma transformação das relações sociais estabelecidas, principalmente quando o assunto é o 

que fazer no tempo livre destinado ao lazer, por que participar de tais atividades e que tipos de benefícios 

estas podem propiciar ao jovem e à qualidade de vida. 

 Considerando as análises das entrevistas, assume-se a importância do profissional da área da 

Educação Física, a fim de ampliar o conhecimento dos conteúdos culturais de lazer e das diversas 

possibilidades para vivenciar os momentos de lazer. A partir dos dados pode-se considerar a importância da 

compreensão que os jovens possuem sobre o lazer e a qualidade de vida.   
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