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É possível pensar em lazer no tempo
presente?: reflexões sobre o lazer e as
condições de vida
Humberto Luís de Deus Inácio e Giselle Helena Tavares 

Fluxo é o lazer, onde a quebrada se une
Autoridade tá com ciúme, pega na mão e assume

(Rincon Sapiência, 2019)82

Introdução
O lazer é um fenômeno social moderno de alta complexidade. Com

dimensões sociais, culturais, econômicas, subjetivas, esse aspecto
da vida cotidiana é objeto de desejo da maior parte da população.
Assim, esse fenômeno é compreendido na realidade brasileira como
um direito previsto na Constituição, cabendo ao Estado a garantia de
acesso a todas e todos os brasileiros (Stoppa; Isayama, 2017).

Como diz Lulu Santos, ‘todo mundo espera alguma coisa de
sábado à noite’... Fins de semana, férias, feriadões, em casa, no
quintal ou na área comum do condomínio, em espaços e
equipamentos públicos ou privados, só ou acompanhado, na cidade
ou ‘turistando’, ocupar o tempo83 com atividades lúdicas,
prazerosas, desopilantes tem grande significado na vida da maioria
das pessoas. Entretanto, pesquisas indicam que, apesar de sua
importância, em tempos de crises política, social e financeira, o lazer
é uma das primeiras atividades a see retalhada ou limitada pelas
famílias brasileiras, afinal, por mais que o lazer seja entendido como
uma necessidade humana e uma dimensão da cultura (Gomes,



2014), esse fenômeno sofre impactos no âmbito da ‘hierarquização’
das necessidades humanas básicas84. E considerando a imensa,
vasta e colossal desigualdade social existente no Brasil, isso nos
parece bastante justificado, a partir do momento em que as pessoas
não encontram as mínimas condições básicas para sobrevivência
como saúde, alimentação, saneamento básico e trabalho.

Assim, é importante que entendamos que as condições de acesso
ao lazer traçam relações muito próximas com as tais ‘iniquidades
sociais’. Mas o que são condições de vida iníquas? Exatamente
quando aos direitos humanos universais guardados a todos os
homens, mulheres e crianças são feridos como o acesso ao trabalho,
renda, serviços de saúde de qualidade, à educação, à cultura, à
habitação, ao transporte, ao lazer, ao meio ambiente sustentável e a
redes sociais de solidariedade ou redes de suporte social
(Relatório..., 2017).

Para que os direitos humanos, e o direito ao lazer, o qual será
tratado neste texto, especificamente – sendo um direito fundamental
garantido pela constituição – sejam operacionalizados na prática, faz-
se necessário que os órgãos e instituições nos três níveis de
governo, em união com profissionais envolvidos nesse campo de
atuação, estejam com o mesmo objetivo: responsabilizar-se pela
garantia do acesso igualitário ao lazer, sem distinção de gênero,
raça, orientação sexual e questões socioeconômicas.

Podemos dizer, então, que, no tempo presente, a estrutura social
existente no Brasil imprime uma dinâmica que possibilita que
indivíduos localizados nos estratos socioeconômicos superiores
tenham condições de incluírem experiências de lazer em suas vidas,
comparado com aqueles que se encontram em estratos
socioeconômicos inferiores, de maneira interseccional às questões
de gênero e raça. Notamos isso, seja em contextos normais ou neste
momento excepcional apresentado pela pandemia do coronavírus
SARS-Covid-19, em que as desigualdades sociais estão sendo
potencializadas e escancaradas. É sobre isso que este texto
pretende debruçar-se e contribuir para a compreensão da estreita



ligação entre o lazer e a condição de vida em geral, no tempo
presente.

O lazer no Brasil no tempo presente…
Há cerca de quatro décadas, o lazer - enquanto um fenômeno

social - passou a ser estudado com profundidade no interior das
instituições brasileiras, sejam as universidades, centros de pesquisas
e/ou institutos governamentais tais como o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Áreas do conhecimento como a
sociologia, a antropologia, a psicologia e a educação, entre outras,
apresentam contribuições significativas para a compreensão do lazer
em seus múltiplos aspectos. Mas, facilmente observamos que é a
área da educação física aquela que mais tem produzido sobre o
tema, e não apenas para um entendimento conceitual, como também
para a indicação de políticas e ações públicas e setoriais de lazer e
para sua afirmação enquanto conteúdo de formação e intervenção
profissional. É especialmente no interior das universidades públicas,
na formação em educação física, que esse tema se constitui de
grande relevância.

Autores apontam que houve uma espécie de trajetória nos estudos
sobre o lazer no Brasil - a qual começou por volta dos anos 1940
com a proposição de jogos e brincadeiras, em um arcabouço
denominado ‘Recreação’, passando pela introdução da sociologia do
lazer (Dumazedier, 1980), desde que houve um olhar mais atento às
relações entre o lazer e o mundo do trabalho, percorrendo, então, o
campo educativo com a educação para e pelo lazer
(Marcellino,1998) e sua inserção definitiva enquanto conteúdo da
formação inicial em educação física, em que observamos uma
superação histórica da recreação como uma disciplina reprodutivista,
para a elaboração de estudos sustentados empiricamente. Por outra
via, nos anos 2000 surgiram novos atores e autores, com outras
perspectivas como a cultural, de Vitor Melo, e a de viés marxista,
com Fernando Mascarenhas.



Além da perspectiva social ligada ao lazer como oposição do
trabalho, alguns(mas) autores(as) brasileiros(as) avançaram no
entendimento daquele como uma necessidade humana e uma
dimensão da cultura, focalizando, para além dos aspectos sociais, as
questões psicológicas e motivacionais para o envolvimento no lazer.
Essa perspectiva foi apresentada pelas autoras Christiane Gomes,
Gisele Schwartz e pelo autor Gustavo Luís Gutierrez. Outra
contribuição bastante importante para os estudos do lazer no Brasil
são as leituras pós-modernas realizadas por Giuliano Pimentel.

Apesar de os estudos do lazer no Brasil terem avançado
consideravelmente nas três últimas décadas na elaboração e
entendimento dos aspectos conceituais, ainda notamos forte
influência dos autores euroamericanos, os quais foram motivados a
elaborarem seus estudos e conceitos a partir de relações
hegemônicas e em um contexto situado nas mudanças ocorridas na
Europa, especialmente no âmbito da Revolução Industrial.
Compreendemos, assim, o que Gomes (2014) denominará de
‘colonialidade do poder’ e a ‘colonialidade do saber’ como
estratégias de dominação cultural. Assim, o entendimento do lazer no
Brasil demanda uma compreensão histórico-cultural-socialmente
situada, emergindo para a importância da construção de um saber
latinoamericano, amefricano, como diz Lélia Gonzales (1988).

Além desses aspectos conceituais, surgiram importantes aportes
científicos às políticas públicas de lazer − sempre associadas,
também, às políticas esportivas; destacamos aqui a ação do extinto
Ministério do Esporte, o qual passou a fomentar estudos e
investigações sobre o esporte e o lazer, com o devido aporte de
recursos financeiros, dinâmica esta que contribuiu para o surgimento
de grupos de pesquisas, doutores, mestres, disciplinas nos cursos
de formação inicial, grupos de trabalho temáticos, associações e
eventos científicos, entre outros reflexos.

Ainda nessa esteira, presenciamos a criação de um programa de
pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer, na Universidade
Federal de Minas Gerais, o qual alavancou ainda mais a produção do
conhecimento científico sobre as distintas dimensões desse



fenômeno. É no âmbito desse programa que vimos surgir o primeiro
periódico brasileiro inteiramente dedicado a publicizar estudos e
investigações específicos sobre o lazer. E, ainda no campo científico,
foi criada nos últimos anos a Anpel − Associação Nacional de
Pesquisadores do Lazer −, a qual também organiza a publicação de
uma revista (RBEL − Revista Brasileira de Estudos do Lazer),
ampliando ainda mais as alternativas para a construção e
intercâmbio do conhecimento nessa temática.

Importante destacarmos a relevância histórica de eventos
específicos sobre lazer para o desenvolvimento desse campo de
pesquisas como o Encontro Nacional de Recreação e Lazer (Enarel),
tendo sua primeira edição realizada em 1989 em Brasília (DF), a
partir da ideia de um grupo de professores e pesquisadores do
campo do lazer e recreação (Marcellino; Isayama, 2014), e o
Seminário Lazer em Debate, que desde o ano de 2014 está sendo
realizado simultaneamente ao Congresso Brasileiro de Estudos do
Lazer (CBEL).

Já no que diz respeito ao Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte, destacamos a publicação da Revista Brasileira de Ciências
do Esporte (RBCE) e dos Cadernos de Formação RBCE, a
organização bianual do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte
(Conbrace) e, em anos alternados, os eventos regionais.
Especificamente sobre o lazer, podemos indicar dois momentos
significativos relacionados aos estudos do lazer: a criação do Grupo
de Trabalho Temático Lazer e Recreação, em 1997, e sua posterior
alteração de identidade, em 2012, quando passou a se intitular Lazer
e Sociedade. É no interior deste GTT que circulam, através dos
anos, pesquisadores mais renomados, outros em fase inicial, outros
ainda apenas temporários (quando migram de campo de
investigação), revezando-se na sua coordenação e apresentando
diversas e necessárias conceituações para a compreensão do lazer.

Tschoke (2016), ao realizar um estudo sobre o processo histórico
do GTT Lazer e Sociedade, reconhece este GTT como espaço de
formação acadêmica, um ‘laboratório de conduta científica’, de
‘apadrinhamento’ e resistência. Este GTT também foi reconhecido



como um importante polo de produção e disseminação de
conhecimento sobre o lazer, sendo um espaço de encontro, debate e
diálogo para diferentes gerações de pesquisadores que se
interessam pela temática (Myskiw, 2015; Tschoke, 2016; Tavares;
Pacheco; Schwartz, 2020).

Isso posto, resta ressaltarmos que não há intenção de
apresentarmos aqui algum conceito e um resgate histórico sobre os
estudos do lazer no Brasil, mas reconhecer a riqueza dos estudos
sobre o tema, reflexo de muito esforço. Todavia, será imprescindível
aceitarmos as demandas existentes no campo dos estudos do lazer,
problematizando o ‘Tempo’, o ‘Espaço’ e a ‘Atitude’ como categorias
fundamentais para as discussões que aqui seguem e as suas
relações com as condições de ‘acesso’ (cultural, social, econômico,
psicológico, espiritual etc.) que cada pessoa tem.

O lazer como direito social – de sua constituição ao
seu ‘quase’ desmonte

Já é domínio público que o lazer passou ao status de direito social
com a promulgação da Constituição Federal de 1988. É evidente que
isso não se deu por gentileza do Congresso Nacional tampouco por
boas práticas da classe empresarial.

Entre os vários adjetivos que acompanham o tempo para o lazer –
livre, disponível, individual, subjetivo etc., temos o tempo
‘conquistado’ (Bramante, 1998). Tal adjetivação objetiva explicitar as
lutas da classe trabalhadora por melhores condições de/no trabalho
e da vida fora dele, o que, obviamente, inclui o tempo e o acesso ao
lazer.

Podemos, então, asseverar que o lazer, enquanto um direito social
é fruto, também, dessas bravatas da classe que vive do trabalho.
Todavia, desde algumas linhas expressas da Constituição até sua
concretização na realidade de milhares de brasileiras e brasileiros,
um longo processo precisou − e precisa − ser desenvolvido,
especialmente pelas transformações por que o mundo do trabalho
vem passando nos últimos anos.



Se, para a maioria dos autores, o lazer é constituído por um
‘tempo’, uma ‘atividade’ e ainda pela ‘atitude’ do indivíduo frente às
oportunidades que se lhes apresentam, importa destacarmos o
‘acesso’ como outro significativo e indispensável elemento
constituinte85. Não entendemos que o acesso esteja diluído na
categoria tempo, mas é certo que depende deste.

Entretanto, o ‘acesso’, enquanto aspecto do lazer, nos tempos
atuais, deve ser discutido amplamente e com rigor, haja vista as
profundas transformações no mundo de quem vive do trabalho
(Antunes, 1995), aliadas às reformas previdenciárias e às leis
trabalhistas, à retirada de direitos, entre outros feitos que, direta ou
indiretamente, restringem o acesso e o tempo para o lazer. Aqui
argumentaremos sobre a restrição do tempo para o lazer e da
pauperização das condições sociais, culturais e econômicas que
determinam, em certa monta, o acesso ao lazer.

O lazer nos governos Lula e Dilma, o golpe e o avançar
do fascismo no Brasil

Desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, até o
primeiro ano de mandato do governo Lula, em 2003, podemos dizer,
com alto grau de confiabilidade, que o lazer não esteve nas pautas
governamentais, ao menos aquele de conteúdos físico-esportivos86,
expresso em inúmeras práticas corporais e no esporte
participação87.

Mas, com a consolidação do esporte nacional, traduzida na pasta
do Ministério do Esporte, o lazer de conteúdos físico-esportivos
(LFE) passou a fazer parte das demandas institucionais daquela
pasta, especialmente na Secretaria Nacional de Desenvolvimento do
Esporte e do Lazer (SNDEL88). Tal dinâmica, em efeito cascata, se
espalhou pelas unidades da federação, nos órgãos estaduais e
municipais responsáveis por empreender ações e políticas de
afirmação do direito constitucional ao lazer.



Naquele período três grandes ações ‘deram o tom’ da secretaria:
os Programas Esporte e Lazer na Cidade (PELC) e Segundo Tempo
(PST) e a implementação da Rede CEDES, com a instituição de
chamadas públicas para fomento à pesquisa científica − os dois
primeiros denominados de ‘programas sociais esportivos’ (Carneiro
et al., 2019). Desde então, temos observado uma quantidade
significativa de produções, especialmente avaliativas, sobre essas
ações; destarte uma série de críticas, chama a atenção o fato de
que os autores convergem na aceitação de que houve ampliação do
acesso ao LFE no âmbito daqueles programas.

Destacamos também a importância das Conferências Nacionais do
Esporte (CNE), realizadas nos anos de 2004, 2006 e 2010, a partir
do decreto presidencial de 21 de janeiro de 2004 (Brasil, 2004),
durante a primeira gestão do presidente Lula. Essas conferências
direcionaram a ainda tão almejada criação do Sistema Nacional de
Esporte e Lazer (SNEL). A existência dessas conferências como
espaços de participação popular referendou a implementação de um
governo autodenominado de democrático-popular, pautado na gestão
democrática e participativa.

As conferências realizadas tiveram os seguintes temas: a I CNE
(2004), o Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano; a II CNE
(2006), o Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano; e a III CNE
(2010), o Plano Decenal de Esporte e Lazer: 10 pontos em 10 anos
para colocar o Brasil entre os 10 mais (Castelan, 2011). Apesar do
aparecimento do nome ‘lazer’ nos títulos das conferências, o direito
ao lazer nem sempre esteve fortemente presente nas três edições
realizadas, pois o mesmo aparece na maioria das vezes submetido
ao conceito do esporte, não apresentando uma compreensão que
pressupõe uma transformação crítica e transformadora da
sociedade.

Apesar de pouco vistas ações práticas nesse sentido, as diretrizes
das Conferências Nacionais, a destacarmos a primeira edição em
2004, que traz como uma das diretrizes a ‘Integração étnica, racial,
socioeconômica, religiosa, de gênero e de pessoas com deficiência e
com necessidade especial de qualquer natureza’, e a segunda edição



em 2006, que aponta como princípio a ‘Reversão do quadro atual de
injustiça, exclusão e vulnerabilidade social’ e como ação estratégica
‘Garantia da oferta regular e da difusão da cultura das práticas
esportivas escolar e de lazer para todas as pessoas, sem distinção
de cor, raça, etnia, sexo, idade ou condição social’, apresentam o
reconhecimento da necessidade de considerarmos as diferentes
condições de acesso a que os brasileiros e brasileiras estão
submetidos.

Por mais que houvesse uma sinalização bastante positiva de um
novo espaço para a formulação política no âmbito do esporte e lazer
no Brasil, Castelan (2011) e Araújo (2013) afirmaram que
infelizmente o Estado brasileiro, nos governos Lula e Dilma,
‘tampouco no governo Temer’, não priorizou a maioria das ações
deliberadas a partir da participação popular, dando enfoque aos
megaeventos esportivos e ao investimento de infraestrutura
esportiva. Os aspectos relacionados à garantia de universalização do
direito do esporte e lazer, apesar de terem conquistado espaço na
pauta política, não se tornam políticas prioritárias de governo, muito
menos políticas de Estado, como era almejado por aqueles ligados
aos movimentos progressistas.

Outro aspecto importante nesse processo é o reconhecimento da
destinação de recursos como elemento chave para o
desenvolvimento do esporte e lazer no país. A partir de estudos
realizados por importantes pesquisadores brasileiros sobre os
governos Lula, Dilma e Temer (Almeida; Marchi Júnior, 2010;
Athayde; Mascarenhas; Salvador, 2015; Carneiro et al., 2019;
Mascarenhas, 2016), observamos que o governo Lula foi o período
em que houve maior direcionamento de recursos ordinários ao
Ministério do Esporte, tendo redução gradativa nos demais governos,
com ápice no governo Temer. Nos 16 anos de existência do
Ministério do Esporte, o maior foco de investimentos esteve
relacionado à gestão e infraestrutura e realização dos megaeventos
esportivos. Ressaltamos, além disso, o enfoque do governo Temer
na aprovação da reforma trabalhista e da Previdência, que são
pautadas na flexibilização e precarização das condições do



trabalhador brasileiro, traçando, assim, estreitas relações com a não
preservação do lazer como direito, sendo o “acesso” ao lazer
extremamente prejudicado.

Se os diagnósticos não são totalmente favoráveis ao
reconhecimento do esporte e lazer como direitos, com a posse do
atual presidente e com a extinção do ME em 2019, transformando-o
novamente em Secretaria Especial do Esporte, dentro da estrutura
do novo Ministério da Cidadania (Brasil, 2020), a situação se tornou
ainda mais desanimadora, considerando que este governo está
alicerçado nos ideais do neoliberalismo e do conservadorismo, com
intenções voltadas quase que exclusivamente aos interesses do
capital. Com o ex-ministério transformado em Secretaria do Esporte,
seria bastante provável que o esporte e principalmente o lazer
fossem direcionados para o ‘final da fila’ no orçamento da União,
além disso que as ações realizadas nesse âmbito atendam às
expectativas conservadoras do governo em questão.

Além disso, Frizzo (2019), ao denominar esse movimento de
‘ultraliberal’, ainda nos lembra que, para além da
desresponsabilização do Estado na garantia de políticas sociais,
essa ação vem acompanhada de mecanismos que promovem a
iniciativa privada como a responsável pelas ofertas de serviços a que
o governo deixa de atender. Esse conjunto de ações reforçam nosso
argumento relativo ao 'acesso' ao lazer como característica
importante a ser analisada, considerando que o projeto político
vigente, nas palavras de Frizzo (2019, p. 12),

É composto de retrocessos civilizatórios que vão desde a esfera econômica
produtiva, com o desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários e do
serviço público, até a esfera dos direitos humanos com medidas de
restrições a liberdades, repressão a lutas sociais e fortalecendo as ideias
patriarcais racistas, xenofóbicas e homofóbicas como política de Estado.

Já no ano de 2019 observamos o desmonte das ações no âmbito
do esporte e lazer, com a incerteza de quais projetos continuariam ou
não e como continuariam. Ainda em 2020 não é possível
encontrarmos informações atualizadas no site da Secretaria Especial
sobre a estruturação da pasta. Além disso, em meados de novembro



de 2020, após diversas ações que reforçaram o desmantelamento
dessa secretaria, foi publicada oficialmente a saída de 524
trabalhadores contratados sob a forma terceirizada, que estavam
vinculados à Pasta, cerca de 2/3 de seus técnicos (Vecchioli, 2020),
não significando a contratação de servidores concursados para
atuação nesse órgão, provocando um novo choque de indignação,
especialmente entre gestores, federações, atletas e acadêmicos.

Isso posto, resta reafirmar que as políticas públicas de LEF vêm
sendo desmanteladas desde o impeachment da presidenta Dilma, de
maneira geral, para toda a população brasileira. Entretanto, tais
políticas, mesmo quando alçaram algum destaque nos governos Lula
e Dilma, sempre tiveram dificuldades em chegar às periferias, às
classes menos abastadas, em comunidades discriminadas e/ou
minoritárias, onde classe social, raça, gênero e escolaridade acabam
por se constituir em aspectos que restringem ainda mais o acesso ao
lazer, não por si mesmos, mas porque as políticas públicas chegam
pouco ou nem chegam a eles.

Podemos pensar em ‘acesso’ ao lazer no Brasil no
tempo presente?

A partir dos engendramentos apresentados até então, com o
desmantelamento do lazer no âmbito das políticas públicas e o
surgimento de uma forte onda neoliberal e conservadora no Brasil,
questionamo-nos: quem tem de fato acesso ao lazer no Brasil? Para
iniciarmos o esforço de responder esta pergunta (sabendo que
estamos longe de apontamos uma resposta), destacamos que
marcadores sociais como gênero, cor/raça e fatores
socioeconômicos podem determinar o acesso às ações e serviços
de lazer, esporte e saúde, afetando diretamente as oportunidades e
experiências que uma pessoa pode ter ao longo de sua vida (World
Health Organization – WHO, 2018).

Para exemplificar esse panorama, recorremos a alguns dados
publicados recentemente no Brasil, como a Pesquisa Nacional de
Amostra por Domicílios – Práticas de esportes e atividades físicas



(PNAD, 2015), o Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional
sobre Atividades Físicas e Esportivas e Desenvolvimento Humano
(Relatório..., 2017), elaborado pelo Programa das Nações Unidas e
a pesquisa intitulada “Lazer no Brasil: representações e
concretizações das vivências cotidianas”, realizada por
pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, organizada por Edmur
Antonio Stoppa e Hélder Ferreira Isayama em 2017.

Essas pesquisas, de modo geral, dão o tom da problematização
sobre o ‘acesso’ ao lazer no Brasil, evidenciando a estreita relação
desse acesso a grupos privilegiados como homens, brancos, jovens,
com alta escolaridade e maiores rendas. Assim, para Pedrão e
Uvinha (2017), a grande desigualdade social existente no Brasil há
muito tempo reforça essa condição, impossibilitando o acesso
igualitário a todas e todos ao lazer, somados à carência na formação
escolar, diminuindo o acesso a espaços educativos que estimulem
vivências críticas e criativas no âmbito do lazer.

Especificamente sobre as mulheres, considerando a importância
do tema, o Relatório... (2017) dedicou um número especial sobre
esse assunto (Altmann, 2017). Assim, observamos que o
envolvimento de mulheres em LEF é 40% inferior aos homens
(Relatório..., 2017). Algumas das justificativas para esse fato são de
caráter social e/ou ambiental, relacionado às responsabilidades
familiares, à dupla jornada de trabalho conferida às mulheres, os
significados e estereótipos de gênero presentes nessas atividades
ou ainda pelas barreiras iniciadas na própria escola sobre o que é
permitido para meninas diferentemente dos meninos.

Além disso, Soutto Mayor e Isayama (2017) apresentam um dado
interessante sobre as escolhas no lazer, em que homens
demonstram maior interesse nos conteúdos físico-esportivos e as
mulheres, em conteúdos sociais. Esse dado reforça a influência dos
estereótipos de gênero e das barreiras sociais e culturais no
envolvimento em atividades do contexto do lazer.

Ademais, os dados apresentados pelo Relatório... (2017) ainda
destacam a necessidade de um olhar atento para a
interseccionalidade de gênero e raça, dando destaque aos



resultados desfavoráveis às mulheres negras, de menor escolaridade
e menor renda. Entendemos, então, que racismo e sexismo devem
ser analisados de maneira articulada, para, assim, termos
compreensão ampla do modo de funcionamento da sociedade
(Davis, 2016) – e consequentemente do acesso ao lazer.

Ainda sobre as questões raciais, o pesquisador norte-americano
Rasul Mowatt escreveu em 2009 e atualizou em 2020 um texto
intitulado ‘Notas de um filho (pesquisador, professor) do lazer:
expandindo uma compreensão da supremacia branca no lazer’. Esse
texto ajuda na reflexão sobre o racismo existente de modo declarado
e/ou de modo invisibilizado dentro das organizações, políticas e
ações no âmbito do lazer, inclusive, no contexto acadêmico. Mowatt
(2009) apresenta uma imagem da Conferência Anual de Gestores de
Parques, ligada à Associação Nacional de Parque e Recreação em
1965. A foto estava composta majoritariamente por homens, brancos
e, ainda, com uma bandeira hasteada que representava o apoio
militar ao direito de possuir negros escravizados.

Apesar do ocorrido em meados dos anos 1960, infelizmente as
questões raciais ainda carecem de atenção do âmbito das políticas
públicas e também do meio acadêmico, favorecendo oportunidades
equitativas. Para Mowatt (2020), ao voltarmos a atenção dos
estudos do lazer para as discussões que envolvem o racismo e a
branquitude, as pesquisas, as ações, a elaboração de teorias e as
reflexões realizadas podem servir como importantes ferramentas
para a justiça social.

Assim, a partir desta breve análise da realidade brasileira sobre o
‘acesso’ ao lazer somada ao avanço da denominada onda
conservadora e neoliberal e o esvaziamento cada vez maior de
ações progressistas que garantam os direitos sociais de todas as
pessoas, sem distinção de cor, raça, etnia, sexo, idade ou condição
social, ousaremos neste texto apresentar alguns prognósticos que
possam contribuir com as reflexões de um futuro em que o lazer seja
efetivamente garantido como um direito e entendido como uma
importante ferramenta para a mudança social.



Alguns prognósticos
Sempre haverá algo de subversivo e revolucionário na cultura que é feita
pelas periferias. Para um rico, branco e conservador nada é mais ofensivo
que um pobre curtindo a vida. Porque quando vê um pobre se divertindo,
aquele hipotético branco conservador acha que a hierarquia racial e social tá
ameaçada. Então pobres de todo mundo, divirtam-se (Djonga, 2019).

Para finalizar as reflexões realizadas neste texto sobre o acesso
ao lazer no Brasil, recorremos ao trecho de uma entrevista dada por
Djonga, um artista negro, rapper, escritor, historiador e compositor
brasileiro, para reforçar o quanto a estrutura social e o acesso ao
lazer dialogam no Brasil. Marcellino estava certo ao criticar o tempo
‘livre’ de Dumazedier: as coerções são muitas e, acrescentamos, se
ampliam à medida que o Estado se ausenta.

Normalmente, os textos acadêmicos finalizam com algumas
conclusões e/ou considerações finais. Não será diferente aqui,
contudo entendemos que há uma necessidade premente de
apontarmos alguns desafios que estão postos, prevermos para onde
vai/está indo o LEF, apresentarmos alguns caminhos novos ou a
serem retomados para que o acesso ao lazer volte a se constituir em
significativo elemento constituinte da cidadania brasileira.

Nessa direção, mais que um prognóstico, indicamos que o lazer
deve ser um direito social de primeira ordem, tal qual denota seu
lugar na constituição federal. Uma mirada às mais importantes e
significativas políticas públicas de esporte e lazer das últimas
décadas nos permite dizer que foi em governos do campo mais
progressista que as mesmas avançaram. Diferentemente de outras
administrações tipicamente conservadoras, em que o esporte de alto
rendimento ocupou basicamente todo o espaço público e dominou
enquanto objeto de investimento, são as gestões mais populares que
atentam para a importância e o significado do lazer na vida cotidiana.
Não resta dúvida sobre a visão do atual governo federal sobre o
lazer: os desmontes das políticas públicas nesse campo são provas
da marginalização e pauperização do lazer.

Assim, é premente que os diferentes setores ligados ao lazer, seja
no âmbito público, privado, órgãos ligados ao terceiro setor,



universidades bem como pesquisadores, estudantes e sociedade
civil, se unam no sentido de reivindicar a retomada das discussões
sobre o Sistema Nacional de Esporte e Lazer. E, ainda, que este
sistema seja pautado nas deliberações das conferências nacionais,
reconhecendo o lazer como uma necessidade humana e um direito a
serem garantidos sem distinção de gênero, raça, cor, idade,
escolaridade e condições de vida. Nesse sentido, merecem atenção
as ações realizadas pela ANPEL, CBCE e outros órgãos para que
exerçam seu papel representativo no âmbito das ações propostas
pelo Estado.

Outro aspecto importante é o protagonismo das universidades e
grupos de pesquisa, aliados a um investimento em ciência e
tecnologia. A universidade tem papel importante na realização de
ações que articulem a pesquisa, o ensino e a extensão bem como o
fortalecimento da formação complementar e continuada de agentes
qualificados para atuarem no campo do lazer, sendo estes efetivos
canais de educação pelo e para o lazer.

Além disso, é necessário que os pesquisadores ligados aos
estudos do lazer invistam na produção de um conhecimento
descolonizado, que conheça e reconheça a cultura e as
características do povo latino-americano e amefricano. A criação de
uma raiz de conhecimento própria pode ampliar o entendimento
sobre o racismo, sexismo e elitismo que demarcam o acesso ao
lazer no Brasil.

E, ampliando nossa ação prognóstica, indicamos a imperativa
necessidade de revisão das últimas alterações nos direitos
trabalhistas e na reforma da Previdência, sem o que a classe que
vive do trabalho sequer terá mais algum tempo para o lazer,
requerendo toda a sua força produtiva apenas e tão somente para
sua sobrevivência; o tempo para o lazer e as possibilidades de
acessá-lo se perderão diante da luta cotidiana por alimento, abrigo,
saúde, educação e outras necessidades básicas.

Para encerrarmos, destacamos a importância da diversidade tanto
no âmbito da gestão como na produção de conhecimento no campo
do Lazer. Para que seja possível se atender às diferentes demandas



de acesso ao lazer existentes no Brasil, precisamos que os cargos
de poder, políticos e acadêmicos sejam ocupados por mulheres,
negras e negros, população LGBTIA+, indígenas, quilombolas e
ribeirinhas.

Acreditamos que somente será possível se resolver muitas das
problemáticas aqui apresentadas sobre o acesso ao lazer no Brasil,
se esse fenômeno for pensado para um público diverso e por um
público diverso e, como quer Inácio (2007, p. 24), que seja um lazer
com “[...] potencialidades no sentido de fazer emergir novos valores
(ou valores já esquecidos) de cooperação e solidariedade,
indispensáveis para um convívio harmonioso e justo [...]” entre os
seres humanos.
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82 “Fluxo é o nome dado aos bailes organizados nas ruas da periferia de SP, onde os jovens
se reúnem para curtir as noites ao som do funk. [...] Diante da incapacidade do Estado em
proporcionar formas de lazer que respeitem a vontade e a cultura local, esses bailes de rua
se tornaram uma das poucas opções de diversão na quebrada. Mas, nos últimos tempos,
[...] os fluxos têm sido criminalizados pelas autoridades, sem considerar a sua importância
na socialização da juventude periferiana e na movimentação da economia nas
comunidades. [...] Não é preciso pensar muito pra concluir que as expressões culturais
periféricas tendem a ser combatidas nos seus lugares de origem e só passam a ser
aceitas quando a elite tenta se apoderar delas nos seus espaços privilegiados [...]” Rincon
Sapiência (2019, grifo do autor) rapper e poeta publicou em redes sociais.

83 Tempo livre, disponível, conquistado etc.

84 Pirâmide das Necessidades Humanas proposta por Maslow (1954).

85 Inclusive aceitando a premissa de que muitos desses autores entendem que o ‘acesso
está subsumido ao ‘tempo’.

86 Vamos utilizar a classificação dos conteúdos apresentada por Dumazedier (1980),
compreendendo sua boa aceitação no ambiente acadêmico - apesar de algumas críticas.

87 Não se pode argumentar o mesmo em relação a outros conteúdos do lazer, como os
artísticos, para os quais foi criada uma pasta ministerial específica ainda no governo
Fernando Henrique Cardoso - o Ministério da Cultura.

88 Nos governos Dilma e Temer, a SNDEL foi fundida com a Secretaria Nacional de Esporte
Educacional, sendo criada a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social (SNEELIS).


