
TÍTULO: A COMPREENSÃO DE LAZER SEGUNDO PESSOAS DE  30 À 40 ANOS, DE DIFERENTES
MUNICÍPIOS.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: Educação FísicaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO - MÓDULOINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): LETICIA FERNANDES DA SILVA, LUCIANA GONCALVES LOBOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): EVANILDE MUNIZ SILVAORIENTADOR(ES): 



A COMPREENSÃO DE LAZER SEGUNDO PESSOAS DE  30 À 40 ANOS, 

DE DIFERENTES MUNICÍPIOS. 

 

 

Luciana Gonçalves Lobo; 

Leticia Fernandes da Silva 

 

 

Resumo- Esta pesquisa trata-se do entendimento das pessoas sobre lazer e 
como podem alcança-lo. Foi aplicado um questionário composto por cinco 
perguntas direcionadas para pessoas de 30 à 40 anos, de ambos sexos, tendo 
um total de 15 entrevistados, de diferentes localidades: sendo elas Guarulhos - 
SP, São José dos Campos- SP e Caraguatatuba- SP, entre eles estão 5 homens 
e 10 mulheres. O objetivo foi Identificar e analisar a compreensão do que é lazer 
para essas pessoas, e suas diferentes formas de praticá-lo. Algumas respostas 
surpreenderam, e a partir destes resultados foram realizadas comparações 
utilizando alguns conceitos de autores, desta forma pudemos identificar diversas 
formas de lazer e observar a visão dessas pessoas para esta atividade. Muitos 
pararam para pensar o que era lazer para eles, e repensaram se realmente 
praticavam lazer, outros foram tão profundos nas respostas quanto Dumazedier 
em seus conceitos. O fato dos entrevistados morarem em municípios diferentes 
nos deu um panorama comparativo importante, verificamos que eles têm a 
mesma compreensão prévia de lazer, e suas formas de praticá-lo são muito 
semelhantes, vemos que o lazer é essencial para uma boa qualidade de vida e 
que a diferença de município não interferiu no conhecimento prévio do que é 
lazer e como obtê-lo, a fim de gerar relaxamento, descontração e felicidade. 
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Conceito de lazer 

 

Lazer vem da etimologia latina otium, 

o que significa descanso, associada 

ao ócio, porém o lazer tem várias 

faces dentre elas o lazer em 

hedonístico e pessoal tendo diversas 

características como Artísticos; 

Intelectuais; Físicos; Manuais; 

Turísticos e Sociais. 

 

História do lazer 

 

O lazer vem sendo estudado 

cientificamente desde o século XIX 

pós industrial por Dumazedier 

(1973), Camargo (1992), De Masi 

(2000), Marcelino (1990) e Mello 

(2003) sobre diferentes perspectivas 

como tempo livre e como utilizá-lo na 

melhor maneira, atividade que traz 

prazer ou até mesmo uma atividade 

que tire a obrigação, porém esta 

mesma atividade para um, pode ser 

lazer e para outro não, dependendo 

da visão como lazer ou obrigação, e 

que o lazer pode estar até mesmo no 

trabalho. 

Podemos encontrar o lazer de várias 

formas o hedonístico onde 

buscamos a satisfação o prazer em 

algo a ser feito, desinteressado onde 

não tem fins lucrativos, liberatório 

quando nos libertamos das 

obrigações da sociedade e o pessoal 

aquele momento que ficamos com 

nós mesmos e nos sentimos em paz. 

 

 

Entrevistas descritiva 

 

99% acreditam que o lazer está 

ligado diretamente ao prazer, seja 

ele qual for desde que saia da rotina 

e do trabalho, já o outro 1% acredita 

que basta estar disposto a receber o 

lazer e que ele pode estar em 

qualquer lugar, desde que se aceite, 

e ressalta que o lazer é uma via de 

mão dupla onde que o lazer 

programado pode virar uma 

frustração quando não alcançado, 

pois o lazer não é uma via de regra e 

sim viver intensamente. Todos 

responderam que o lazer é 

extremamente fundamental na vida 

deles, pois é onde eles saem da 

rotina cansada de trabalho e entram 

em um novo estágio de prazer, 

alegria e felicidade, como estar 

sempre com amigos, assistir um 

filme em boa companhia, ir à praia, 

fazer atividade física, esportes ou 

viajar. E que a cidade necessita de 

mais lugares, parques ou ambientes 

que proporcionem o 



lazer para as pessoas. Outras 

disseram ainda que as pessoas têm 

que se permitir a ter lazer, 

reservar um tempo para fazer algo 

que se agrade e não seja levado pela 

sociedade consumista. 

Já o lazer na escola, oito de nossos 

entrevistados disseram que sua 

antiga escola oferecia lazer em 

forma de educação física, gincanas, 

dança e um deles ressaltou que toda 

a escola oferece lazer o tempo todo, 

basta a pessoa estar disposta a 

receber aquele lazer de forma 

positiva, que uma simples aula de 

história pode ser muito prazerosa, 

e que para termos lazer precisamos 

ser positivos. Já os outros sete 

disseram que não tinham lazer na 

escola, um deles destacou que o 

único tipo de lazer era um trabalho 

no jornal da escola, mas que faltava 

outros tipos lazeres, na opinião dele. 

Podemos perceber que quase todos 

acreditam que lazer está envolvido 

com a atividade física e que ela é 

fundamental tanto para o físico como 

para o psicológico e prazer imediato. 

Como podemos observar no gráfico 

a seguir o lazer mais destacado 

pelos entrevistados é o lazer físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia 

 

Foi utilizado um questionário com 

cinco perguntas, algumas 

entrevistas foram feitas 

pessoalmente e outras por meios de 

rede social, não houve interferência 

da parte do entrevistador e as 

perguntas foram diretas, os 

entrevistados respondiam conforme 

eles entendiam, sendo as perguntas: 

O que é lazer para você? 

Que atividades da sua vida cotidiana 

você elege como lazer? 

Atividades de lazer influenciam em 

sua qualidade de vida? 

Que tipo de ações você considera 

necessárias para que as pessoas 

tenham oportunidade de lazer? 

A Escola que você estuda/estudou 

oferece/ofereceu oportunidades de 

lazer? Se sim, quais? 

 

 

Análise da compreensão de lazer 

dos entrevistados e pontos de 

convergência e divergência. 

 

 

Podemos ver em nossa entrevista 

que o conceito de lazer não é amplo 

para 98% dos entrevistados, em que 

o lazer é apenas o ato de satisfação 

e distração da pressão do dia a dia. 

Com este pensamento percebemos 

que está pré-análise condiz com o 

conceito de Dumazedier “O lazer 

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 informação ou 

formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua 

livre capacidade criadora após livrar-

se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares e 

sociais.” 

(Dumazedier 1976, p.94) 

 

Para esses entrevistados, na fase 

escolar não se ensinava a 

importância do lazer de forma que o 

interliga-se à educação, pois eles 

acreditam que só existia lazer nas 

brincadeiras e descontrações das 

atividades exigidas das matérias. 

Desta forma os profissionais não 

utilizavam o conceito de Requixa - 

que seria educação para o lazer e 

educação pelo lazer. Entretanto, 

vimos que nos dias de hoje todos os 

entrevistados mencionam que lazer 

é esporte ou atividade física. Sendo 

assim, a grande maioria busca o 

prazer dentro do lazer e associa o 

lazer com atividades física, neste 



ponto percebemos uma ligação com 

a maneira de pensar de Elias 

Dunning (1992), que afirma que as 

pessoas procuram atividades de 

lazer não só como atividade de 

reflexão e sim atividades que 

produzem estimulação e alegria, ou 

seja: “a produção de tipos 

específicos de aumento de tensão 

em companhia dos outros”. 

(ELIAS; DUNNING, 1992, p. 136, 

143 e 182). 

 

Nos dias atuais podemos perceber o 

grande esforço dos profissionais na 

área de educação física para 

transmitir educação para o lazer e 

educação pelo lazer conforme o 

conceito de Requixa onde defende 

que: “Nada seria mais adequado que 

considerar a importância do 

aproveitamento das ocupações de 

lazer como instrumentos auxiliares 

da educação”. 

Requixa (1980). 

 

Um dos entrevistados tem uma visão 

mais abrangente do que é lazer, e 

mencionou que para obter lazer 

devemos estar abertos a aceitá-lo, 

pois o lazer tem várias formas, com 

este pensar se compara com o 

conceito de Marcelino onde diz que: 

“O lazer pode se manifestar em um 

ambiente lúdico e privilegiado basta 

que esteja propício para isso. “ 

Marcelino (1990). 

 

Considerações finais 

 

Desta forma concluímos que 

os entrevistados demonstraram 

muitas relações com pensamento de 

Dumazedier, referente ao lazer de 

forma de reparo causado pela forma 

de deterioração física e stress do 

cotidiano. Sendo assim percebemos 

que o  lazer tem suas diferentes 

formas e lugares a ser encontrado, 

dependendo da perspectiva e cultura 

de cada um, mesmo os 

entrevistados morando em 

municípios diferentes, eles têm o 

mesmo conhecimento prévio de 

lazer, e suas formas de praticá-lo 

são muito semelhantes, vemos que 

o lazer é essencial para  uma boa 

qualidade de vida e que a diferença 

de município não interferiu no 

conhecimento prévio do que é lazer 

e como obtê-lo, a fim de gerar 

relaxamento, descontração e 

felicidade. E que pequenos 

momentos são preciosos para se 

obter lazer, onde não se necessita 

apenas de dinheiro para praticá-

lo.                
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ANEXO 

 

 

1. O que é lazer para você? 

 

1ª  toda ação que o ser humano produz que gera uma sensação de êxtase  paz 

de espírito tomar uma atitude sem se preocupar com os problemas externos 

(Fernando) 

2ª uma coisa que goste muito de fazer, que faça esquecer os problemas(Denis) 

3º Qualquer atividade que faça esquecer o trabalho(Leandro) 

4º  Qualquer coisa que tire da rotina ex: brincar com o filho, andar de bicicleta 

assistir um filme. (Lucas) 

5ª estar com quem eu amo e fazer o que me faz feliz (Camila) 

6ª fazer o que gosta quando tem tempo e dinheiro (Profª Adriana) 

7ª lazer e algo diferente da rotina que de prazer em fazer 

8ª  Passeio (Thiago) 

9ª, diversão, divertimento. Jantar fora,  ir a praia,  ir ao cinema, passear no 

shopping, tomar um sorvete em um lugar agradável. 

10ª dançar 

11ª fazer atividades prazerosas 

12ª lazer é tudo aquilo que não envolve trabalho 

13ª lazer é viajar estar entre amigos 

14ª  homem - é um momento que eu tiro pra me descontrair, divertir, exercitar 

tudo que me dar prazer ir na praia , rio, dançar 

15ª cinema praia 

 

2. Que atividades da sua vida cotidiana você elege como lazer? 

 

1ª Lazer programado pegar onda, esporte, jogar um game, sem programar dia 

de trabalho e o lazer não é uma via de regra e sim viver intensamente, pois o 

lazer programado pode vir a ser frustração. (Fernando) 

2ª Viagem e trike (Denis) 

3º Assistir filmes, e passeios com amigos. (Leandro) 



4º Andar de bicicleta.(Lucas) 

5ª Meus momentos de descanso e social com os amigos (Camila) 

6ª Cinema teatro e esporte as vezes (Profª Adriana) 

7ª Ir à praia 

8ª Passeio (Thiago) 

9ª Assistir um bom filme, e passear com o marido 

10ª Quando consigo fazer exercício físico 

11º Dançar,ler, passear ,está com a família, está com amigos e etc                               

12ª Dançar, ouvir música, passar com os amigos, ir a praia 

13ª Estar entre amigos 

14ª Passear com os filhos na praia no shopping no centro 

15ª Dançar, 

 

 

3. Atividades de lazer influenciam em sua qualidade de vida? 

 

 

1ª sim com certeza (Fernando) 

2ª sim (Denis) 

3º Esportes que traz e qualidade de vida. (Leandro) 

4º Sim (Lucas) 

5ª Sim 

6º sim com certeza bem humorada (Profª Adriana) 

7ª  Sim 

8ª Passeio na natureza mata praia (Thiago) 

9 ªsim (Sim) 

10º sim, brincar com os filhos 

11º sim e mto 

12ª  sim,dançar 

13ª sim 

14ºsim 

15ª sim 

 

 



4. Que tipo de ações você considera necessárias para que as pessoas 

tenham 

oportunidade de lazer? 

 

 

1º a pessoa tem que ser positivista, tem que ter força de vontade e se abrir aquilo 

que está proposto (Fernando) 

2ª  ações motivação …. uma pessoa motivada vai achar um lazer que lhe agrade 

(Denis) 

3º Um momento pra si que tire o piloto automático do dia dia.(Leandro) 

4º Acredito que as pessoas tem que ter consciência de que esporte pode trazer 

benefícios 

à saúde e ter espaço para para se fazer. (Lucas) 

5ª força de vontade e incentivo (Camila) 

6ª tempo e dinheiro (Profª Adriana) 

7ª Que todos tenham condições financeiras para terem oportunidade de curtir 

um bom lazer. 

8ª Reservar um tempo para o lazer(Thiago). 

9ª mais atividades em lugar aberto e gratuito 

10ª mais construções de ambientes recreativos    

11ª que pensem em sua qualidade de vida,que não deixem de viver pequenos 

momentos de lazer, por pensar q pra tê lo é necessário dinheiro 

Lazer é tudo aquilo que que traz alegria 

12ª amizades, fazer qualquer coisa sozinho é muito chato 

13ª ter um espaço junto com o serviço da pessoa, ter uma hr destinada no seu 

trabalho para fazer exercício físico 

14ª que na cidade tenha mais lugares acessíveis para as pessoas possam ter 

seu lazer 

15ª que que cidade tenha mais espaços para as pessoas poderem se exercitar 

 

 

5. A Escola que você estuda/estudou oferece/ofereceu oportunidades de 

lazer? 

Se sim, quais? 



1ª  sim a escola oferece lazer o tempo todo basta você estar disposto a aceitar 

aquilo como um lazer se for prazeroso. (Fernando) 

2ª  pouco mais sim ...passeio e gincanas (Denis). 

3º Faltou atividades de lazer, o trabalho no jornal da escola trouxe lazer, porém 

não tinha outra atividade. (Leandro) 

4º Sim. basquete vôlei e futebol. (Lucas) 

5ª sim, aula de dança e educação física (Camila) 

6ª aula de educação física (Profª Adriana) 

7ª não 

8ª Sim futebol basquete (Thiago) 

9ª Não. 

10ª Estudei no estrela ,atividade que eu mais amava era o volley 

11ª não 

12ª Sim, íamos a praia fazer pequeno nique 

Assistimos a um filme 

13º não 

14ª não 

15ª não 

 


