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1. RESUMO 

O objetivo deste projeto é discutir o lazer impulsionando a sociedade 

para exercer a cidadania. O lazer é essencial à integridade do cidadão 

proporcionando o crescimento social, moral e intelectual de todos. Os cidadãos 

têm seu direito ao lazer assegurado e previsto em nossa constituição. 

Exercitando o lazer em uma comunidade estamos educando, socializando, 

somando valores às crianças de hoje, os jovens de amanhã e os adultos no 

futuro, formando cidadãos melhores e consequentemente usufruindo de nosso 

direito constitucional. O reconhecimento do direito social ao lazer contribui para 

expansão do ser humano em sua essencialidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Cidadania, Direito ao Lazer, Integração Social, Constituição. 

 
2. INTRODUÇÃO 

O direito ao lazer não possui uma lei específica, sendo que possui 

funções essenciais para qualidade de vida e desenvolvimento social e 

psicológico do ser humano, é essencial para manutenção da saúde, integridade 

física e mental. 

O reconhecimento do direito social do lazer contribui para a expansão do 

ser humano na sua essencialidade, O tempo a ser praticado deve ser 

considerado como um tempo privilegiado, que propicie mudanças sociais, morais 

e políticas.  

Com a mobilização da sociedade estaremos exercendo a cidadania e uma 

das ferramentas que podemos utilizar para que este ato se concretize é o 

LAZER, na visão de Dalmo Dallari: “A cidadania expressa um conjunto de 

direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e 

do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou 

excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de 

inferioridade dentro do grupo social”. Vários são os sentidos encontrados 

para se compreender a palavra “lazer,” com este contexto expresso a força do 

lazer, trazendo suas qualidades em forma de beneficio a comunidade. 
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Segundo carta magna, o lazer é um direito previsto no artigo, é um direito 

de todo cidadão brasileiro, portanto é essencial e indispensável para o exercício 

da cidadania. A partir da Constituição de 1988, o lazer passou a ser direito social 

de todos os cidadãos brasileiros. Isso é assegurado também, praticamente, em 

todas as constituições estaduais e leis orgânicas de municípios de nosso país. 

Mas, ao mesmo tempo em que há uma organização de forma hierárquica das 

necessidades nessa área, de outro lado existe a pouca sistematização para que 

o lazer seja de fato um direito de todos. 

A frase de Pitágoras nos descreve um fato real, que no decorrer dos 

tempos foi se perdendo para a modernidade onde relata:  

“Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens” 

(Pitágoras.). 

 

3. OBJETIVOS 

Este projeto de pesquisa tem o intuito de mostrar que através da 

simplicidade, um ato como o LAZER pode trazer significativas transformações à 

sociedade, partindo deste princípio conscientizar muito mais pessoas do direito 

adquirido, ato este que se torna instrumento agregador de valores sociais e 

intelectuais a humanidade. Especificamente, este projeto de pesquisa, vem 

demonstrar a necessidade de uma mudança na relação do Estado com a 

sociedade, priorizando o bem estar comum.  

A preservação da dignidade humana, pode se constituir através do ato da 

cidadania, onde cada ser pode contribuir ajudando o próximo como a ele 

mesmo. Da mesma forma podemos incluir no ato social empresas, ONGs e 

todos que estejam dispostos a incluir o bem estar social, tendo como essência 

que é a somatização dos atos que faz a diferença final. No marco da afirmação 

do Lazer como um Direito Inalienável de todas as pessoas, busca-se uma 

concepção na qual a democratização de seu acesso transcenda condições de 

classe social, de gênero, e etnia. Sendo assim podemos unir o útil ao agradável, 

educar se divertindo tendo uma resposta melhor quando se fala de absorção do 

conhecimento, onde sonhar pode se tornar realidade, mudando a forma de 

usufruir a vida. 
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4. METODOLOGIA 

Utilizaremos os métodos fenomenológicos e Analíticos – sintéticos e no 

tipo de pesquisa à Qualitativa. Com o método fenomenológico descreveremos as 

definições de lazer de acordo com a visão dos autores, e com o método analítico 

mostrarei que podemos exercer a cidadania na sociedade, transformando as 

atitudes de cada cidadão. No tipo de pesquisa utilizaremos a qualitativa com o 

intuito em demonstrar que o lazer não é somente diversão, onde tem sua porção 

significativa pedagógica, intelectual e moral a sociedade. Os dados serão 

demonstrados através de textos, pensamentos de doutrinadores, artigos e tudo 

que possa agregar meu conhecimento no assunto. Vale lembrar que o assunto 

não é reconhecido e depende da vontade de cada cidadão para se validar 

vontade esta que se distingue de ações e princípios, que deveriam ser acatados 

e zelados pelo Estado e Sociedade, sendo eles um elo de cumplicidade 

proporcionando o lazer em vários ambitos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. O EXERCÍCIO DA CIDADANIA  

No mundo atualmente em que vivemos esquecemos pequenas coisas, 

que fazem a diferença e pode influenciar o futuro de uma nação, ou até mesmo 

na vida pessoal de seres que estão iniciando seu desenvolvimento intelectual, 

moral e cívico, a falta de cidadania e o pouco exercício da mesma está 

desencadeando uma sociedade fria sem objetivos. Antigamente exercia - se o 

estímulo à cidadania, ou seja, o incentivo de se tornar cidadãos, estes que 

direcionados através da educação e dos educadores, mostrando a importância 

em ser compatriota, não olhando somente para si, ensinando a proclamar o Hino 

Nacional, Hino á Bandeira, ao menos uma vez por semana, onde alunos de 

escolas públicas passavam quase um semestre ensaiando a apresentação que 

orgulhosos apresentariam no dia 07 de setembro, e hoje o que resta em muitas 

escolas, somente o desânimo dos profissionais decepcionados em lutar 

sozinhos pela ressocialização, e pouquíssimo entusiasmo dos pequenos 

cidadãos que por sua vez deveria ser a referência em nossa Pátria. Isso vem 

provar que a sociedade com o passar dos anos tem sido corrompida através da 
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banalidade, modismo e materialismo excessivo onde o cidadão deixou de ser o 

“EU” para ser apenas o “ TER”, onde o status e o poder da diretriz à vida.  

Ao longo dos tempos vem se destacando a indignação da população, 

revoluções dirigidas por universitários, como utilizarei de referência “os caras 

pintadas” que através das manifestações e protestos fizeram valer seus direitos, 

mobilizando uma sociedade a exercer a cidadania, e nos dias atuais aflorou 

sentimos de indignação na população, onde sito o jargão conhecido “A VOZ DO 

POVO É A VOZ DE DEUS”, sendo que a voz do povo quando bem empregada 

pode mudar o destino da sociedade. Para exercer a cidadania não necessitam 

apenas de protestos, tem que mobilizar e conscientizar a sociedade que através 

das crianças e dos jovens mudarão o futuro, apenas relembrando princípios 

antigos e esquecidos como “ajudando o próximo ajudaremos a nós mesmos”, 

onde o universo e suas ações são emanados de atos que geram consequências, 

ou seja, ajude para ser ajudado e assim sucessivamente. 

Em um tempo não muito distante, poderemos dizer a uma ou duas 

décadas atrás, ainda valorizava e estimava o “CARATER”, palavra, esta que 

validava as ações, porém nos tempos de hoje é o “STATUS” que dita às regras 

e os parâmetros de como será a vida, não preservando a dignidade da pessoa 

humana, e sim ferindo o direito previsto em Constituição. Para elucidarmos e 

finalizarmos nosso pensamento referente a este tópico aclarará com a frase do 

Barão de Itararé, que sintetiza em poucas e sábias palavras o nexo causal. 

    "Sábio é o homem que chega a ter consciência de sua ignorância”. 

“Barão de Itararé” 
 

 

5.2.  O LAZER NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEUS IDEAIS 

 O direito ao lazer ainda é tratado como tabu, com certa cautela, quando 

falamos sendo assegurado pela Constituição Federal, podemos nos nortear 

através do art. 6º, que se encontra de forma privilegiada a defender os direitos 

sociais sendo eles: 

Art. 6º - a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. 
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 Indo mais além deparará com direito à dignidade da pessoa humana que 

através da Carta Magna, preserva o direito do cidadão, onde todos são iguais, 

previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal dizendo: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. 

 

 Na teoria esta igualdade vem funcionando bem, na prática onde 

deveríamos exercer a igualdade adquirida é dispersa em torno de outras 

prioridades fundamentais visando à sobrevivência, desta forma o direito ao lazer 

previsto no art. 6º C.F. é notório, e acaba sendo intitulado como banal, tempo 

vulgar, desmerecedor de sua propriedade em ressocializar, estimular uma 

sociedade descrente de seus direitos a usufruir de uma vida digna e saudável, 

pois o lazer ajuda a manter a saúde física do cidadão em perfeito vigor, sendo 

estimulada através de exercícios físicos, esportes atrelados à diversão e 

descontração através do lazer, onde desperta a necessidade humana em 

desenvolver a cultura, com isso podemos dizer que estariam gozando de plena e 

franca evolução, forma esta, que deveria via de regra somar, atribuir à expansão 

intelectual de cada ser. Mesmo sendo este um trabalho de formiguinha, a 

constante fará diferença, onde lideres de bairros, ONGs, através de projetos 

sociais e comunitários, tentam suprir a ociosidade do Estado.  

 

5.3. OS ESTATUTOS E SUA RELEVANCIA AO LAZER 

LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 20011 
(Estatuto da cidade) 
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao LAZER, para as 
presentes e futuras gerações; 

O estatuto da cidade vem firmar qual a importância tem o tema nessa 

sociedade frenética e estressante, que através do art. 2º, § I, da lei descrita a 
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pouco reforça a responsabilidade de cada município em fornecer e propiciar aos 

cidadãos o suporte necessário á pratica do ato.  

Ao presenciar de varias maneiras e formas uma palavra de cinco letras, 

não imagina- se a força que ela pode transmitir e agregar, com sua 

aplicabilidade, significado que em nosso dicionário corresponde “do latim 

licere, ou seja, ser lícito, ser permitido, correspondendo ao tempo de folga, 

de passatempo, de descanso, distração ou entretenimento, de uma 

pessoa”.  Em sua simplicidade nasce a grandiosidade, que passa dispercebido 

e ignorado por todos, quando utilizado em uma sociedade e bem recepcionado 

pela população sentimentos de individualidade e egoísmo, são ignorados e 

tirados da rotina destes cidadãos, agregando novamente à cultura daquele lugar 

o companherismo e cordialidade, que presenciava-se no início dos tempos, 

valores pequenos que aquecia e direcionava a sociedade. 

 

5.4. O LAZER NA ATUALIDADE 

Quando deparamos com um anúncio imobiliário com a seguinte 

expressão “BREVE LANÇAMENTO, APARTAMENTOS COM LAZER 

COMPLETO” vem confirmar a ociosidade que se encontra uma população, que 

grita por socorro, se faz vítima da modernidade e da industrialização que em seu 

início se categorizava ousado, na atualidade faz com que a sociedade se torne 

um mecanismo de consumo compulsório, onde a posição e status faz a essência 

do ser humano deixando perdido em um tempo passado à leveza da 

simplicidade, não se cumprimentando, nem sendo solidários uns com os outros. 

 Não estou culpando o desenvolvimento e a industrialização, pois se faz 

necessário, chamo à atenção a frieza que o consumismo gera, enclausurando a 

população em uma selva de pedras, mausoléu e esconderijo deixando de 

exercer atos que proporcionaria uma melhor qualidade de vida, como o TIC – 

TAC do relógio, o tempo urge e quando derem conta passou, como uma brisa 

deixando para trás somente a sensação do que poderia ter sido feito ou vivido. 

 Como diz no verso do Hino Nacional “dos filhos deste solo, és mãe 

gentil...”, sendo filhos da mesma Pátria, porque carregar tantas diferenças? 

Diferenças estas que fortifica a luta em prol a igualdade ! 
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Novamente fazendo referencia ao II verso do belíssimo Hino, digo com 

propriedade “nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais 

amores”, ou seja tendo uma terra abençoada e um povo mesmo que minoria 

prontos a ser solidários, renasce arduamente a caracteristica do povo Brasileiro. 

Ainda dentro de exemplos sitados com patriotismo venho elucidar melhor este 

parágrafo acima usando o verso do Hino á Bandeira:  

Sobre a imensa Nação Brasileira, nos momentos 
de festa ou de dor, para sempre sagrada bandeira, 

        Pavilhão da justiça e do amor; recebe o afeto que 
 se encerra, em nosso peito juvenil,               
 Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. 

 

Estes atos se concretizam, por ações de pessoas que acreditam em sua 

Pátria, com sua alma juvenil e guerreira com um senso de justiça que mesmo 

sem pertencer ao problema defende os que tem.  

Sendo assim me ponho nesta lista deste corpo juvenil e estou através 

deste projeto defender o direito do cidadão brasileiro ao lazer, pois sendo todos 

iguais perante a lei como descrito no caput do art.5º C.F., o Estado tem o dever 

de proporcionar a população lazer de qualidade como diz a letra da música de 

Charlie Brown Junior. 

     “ Se uma mansão e um carro gringo é o que te  
         atrai, se  um videoclip do Twister te distrai, 

         Tão bom fingir que a vida é assim, 
       Só lazer e amor pode crê...” 

 

Esta é uma realidade vivida pelos cidadãos relatado a pouco vivendo em 

um mundo consumista, e com isto creem  que tudo que tens ou venham a  ter, 

se faz com o ato de comprar, e pagar, tornando irrelevante o direito previsto em 

Constituição. 

A frase dita por Willian Shakespeare, “ A ALEGRIA EVITA MIL MALES E 

PROLONGA A VIDA”, vem embasar que o lazer não é tão somente um tempo 

ócio , mas sim uma forma de prolongar a vida que mesmo ao meio de uma rotina 

vem despertar na sociedade doenças desenvolvidas através do estresse, 

cotidiano frenético que o cidadão tem que se adaptar para muitas vezes não ser 

excluido desta mesma sociedade, mantendo-se em constante teste de 

resistência. Onde ilustro o descrito acima através de centenas de frases ditas 

por pensadores, como a frase proclamada por Honoré de Balzac  “ A  ALEGRIA 
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SÓ PODE BROTAR DE ENTRE AS PESSOAS QUE SE SENTEM IGUAIS”; ou 

até mesmo a de Sócrates dizendo que, “A ALEGRIA DA ALMA CONSTITUI OS 

BELOS DIAS DA VIDA, SEJA QUAL FOR A ÉPOCA”, sendo assim agregará 

consistência para entender que o lazer pode fazer a diferença ao ser humano. 

Através destes itens descritos acima os grandes empreendedores do 

ramo imobilário vem lucrando através de um vasto campo e expandindo seus 

projetos, antes simplificados, hoje já entitulados de clube em casa, lazer 

completo, dentre outros, priorizando conforto e diversão.Com a prática do lazer 

podemos ressocilizar, integralizar, incluir, direcionar, canalizar força e estimulos. 

Da mesma maneira que o mundo expande conhecimento, técnologia e sua 

forma de expressão se amplia com proporções significativas, atualmente os 

portadores de deficiência vem descobrindo uma força e forma toda especial de 

lutar ou melhor dizendo de ser FELIZ, palavra esta que até pouco tempo era 

impossivel e inimaginável ser de uso de um deficiente, detentor de igualdade 

descrita no art.5º da Constituição Brasileira, privado de seu direito vem 

conquistando seu espaço em uma “selva de pedras” conhecida como grande 

metrópoli, ou cidade grande, um camaleão que se camufla e disfarça através de 

leis e princípios colocados no papel e pouco praticados.A insatisfação gerada 

por toda essa desigualdade vem estimulando a reevindicação desta classe que 

alicerça a necessidade de SUPERAÇÃO que se da nos dias atuais. 

 

6.   RESULTADOS  

O resultado esperado é demonstrar o quão útil é o Lazer para a 

sociedade, dando novas diretrizes à vida, suprindo muitas vezes a falta da 

família em muitas casas brasileiras que se perdeu na criminalidade onde 

almejamos mostrar sua verdade, e essência usando em prol da sociedade. O 

lazer pode ser comparado a uma rosa que se torna bela e perfumada quando 

bem cultivada, ou até mesmo a uma pedra bruta que só se torna um diamante 

precioso quando lapidado, desta forma renovaremos uma sociedade falida e mal 

cultivada.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos fatos mencionados e aspectos observados entende - se 

que apesar do lazer ser de ordem social e imposta através do artigo 6º C.F, com 

o intuito de alicerçar a sociedade pouco vem sendo feito e respeitado, deixando 

a ociosidade e a falta de esclarecimento demandar e ditar o percurso a ser 

seguido, descumprindo um princípio básico, com este déficit acarreta uma 

carência generalizada atribuída à falta de cidadania que se propaga a cada dia, 

onde as cidades através de alguns membros gritam por socorro tentando trazer 

ao cotidiano à inclusão do próprio cidadão a sociedade, que se dissipou com a 

expansão e o progresso. Fragmentando atos de diversão em forma de esporte e 

cultura atrelada à educação proporciona o companheirismo estimulando a 

cidadania transpondo barreiras ainda presenciadas nesta sociedade atual. 

  Nos dias atuais é imprescindível que todos se conscientizem de que o 

lazer não é tão somente o tempo ócio, ou de forma esdrúxula res est 

incomprehensibilis “coisa de vagabundo” se faz indispensável ao 

desenvolvimento social do ser humano, essa falta de consciência agrava e 

retarda o crescimento moral e cívico da população.  

  Somos levados a acreditar que todos os apelos expostos em folders de 

construtoras, artigos de jornais, e propagandas dissipadas através de veículos 

eletrônicos não se trata de modismo e sim de necessidade, onde já se faz 

corriqueiro a seguinte expressão “LAZER COMPLETO/LAZER INÉDITO... 

visualizado por uma classe que desenvolve um trabalho ansiando retorno 

financeiro, outros de conscientização reafirmando e concretizando nossos 

sentimentos, onde somos levados a acreditar que cada sociedade se perdeu 

dentro de sua própria muralha e individualismo. Concluiremos a concordância do 

pensamento expressando a frase dita por um grande pensador: 

Justa, verdadeiramente, é a guerra quando 
necessária, e piedosas as armas quando apenas 
nas armas repousa a esperança. 

            Nicolau Maquiavel 
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