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HISTÓRICO: 

Desde 1991 dedico atenção aos estudos do lazer, concentrada 

em perceber o modo como a teorização aborda os interesses da classe 

trabalhadora e o modo como a própria classe trabalhadora refere-se ao lazer. 

Estes estudos permitiram elaborar os trabalhos Primeiras reflexões sobre a 

questão do lazer no espaço sindical (1992)1 e Para não deixar o cérebro na 

máquina (1996)2.  

No primeiro destes trabalhos realizava uma análise documental 

de textos produzidos por entidades sindicais voltados à discussão e a produção 

de políticas de cultura/lazer para os sindicalizados. Na ocasião, chamava a 

atenção para a existência de uma preocupação com a oferta de uma 

programação que trouxesse os trabalhadores de volta aos sindicatos, 

contribuindo com sua formação política. Com a finalidade de entender o 

contexto em que esta questão era discutida nos sindicatos, realizei a análise 

das Resoluções do 3° e 4° Congressos da Central Única dos Trabalhadores, 

neste momento, observando a menção no primeiro congresso (em tom 

lafargueano) do direito ao lazer para compartir o emprego, e o total 

desaparecimento da preocupação nas Resoluções do segundo congresso.  

Desejando entender esta dinâmica, passei a perguntar qual o 

movimento que permitia dizer e silenciar sobre a questão do lazer nos 

sindicatos. Desta feita, desejava compreender o sentido de lazer que circulava 

nos sindicatos, confrontando-os com os sentidos de lazer que circulavam na 

teorização. Tinha a intenção de provar que os estudos do lazer estavam 

despreparados, chegando mesmo a desprezar, o desafio de compreender a 

questão do lazer enquanto interesse de trabalhadores organizados em 

sindicatos. 



A análise da teorização realizada naquela ocasião, comprovava 

a ausência de estudos que permitissem compreender a dinâmica social mais 

ampla em que estava inscrita a problemática do lazer. Os estudos 

fragmentados, distribuídos no que se convencionou chamar as várias esferas 

da vida (família, educação, trabalho, empresa, gênero, administração pública), 

impediam a compreensão do problema em sua totalidade, havendo mesmo um 

esforço intenso de apagamento das relações do lazer com a política e a 

economia e de aprofundamento em abordagens que visavam o 

reconhecimento dos interesses da população em sentido genérico, higienizado 

dos conflitos de classe. 

É óbvio que havia uma reação a esta conduta nos estudos do 

lazer, produzida na década de 80. Mas a descoberta deste embate só se deu 

no contexto no instante em que realizava os estudos sobre a teorização. 

Naquela ocasião, observei que combatendo o esforço de apagamento dos 

conflitos de classe e de descaracterização do lazer como uma prática social 

que acontece no modo capitalista de produção, autores como Faleiros (1980), 

Oliveira (1986), Valle (1988) e Cunha (1986) buscavam interpretá-lo 

considerando as referências explicativas sobre a satisfação das necessidades 

no modo capitalista de produção. E, aqui, Marx era uma das referências 

obrigatórias. Curiosamente, nenhum destes autores chegou a produzir mais 

que um artigo (ou livro, no caso de CUNHA), o que me faz ponderar sobre 

quais as razões que os levaram a esgotar a discussão em um único trabalho. 

Enfim no processo de estudo da teorização do lazer, chamou-

me a atenção a forma da abordagem da obra de Karl Marx. De um lado, a obra 

de Marx servia como referência para afirmar o lazer como uma prática social 

inscrita na lógica do modo de produção capitalista, enquanto uma apropriação 

de necessidades humanas, convertidas em mercadoria. Por outro lado, 

observava a constante imputação a Marx, efetuada por Dumazedier, Camargo 

e Marcellino, de ter promovido o elogio do trabalho, o que provava a negação 

de sua obra antes mesmo de ser conhecida. 



Entendo que estas falas objetivavam, a meu ver, retirar o foco 

dos estudos sociológicos, da predominância da preocupação com o trabalho 

para a predominância com a questão do tempo livre. Tratava-se de um 

processo de legitimação dos estudos do lazer como campo acadêmico válido, 

que envolvia a crença na chagada à sociedade do lazer. Esta chegada da 

sociedade do lazer, na sociedade em que o tempo livre ampliava-se em virtude 

da conquista de direitos trabalhistas, pedia a mudança de foco dos estudos 

sociológicos, que a partir de agora deveriam ocupar-se também com o 

problema concreto de que os homens não saberiam o que fazer com o tempo 

livre. Para este problema concreto, a única solução seria a educação para o 

lazer. Assim, as questões relativas ao modo capitalista de produção e ao 

mundo do trabalho apareciam superadas, equivocadas, sendo banidos dos 

estudos do lazer os referenciais que abordavam esta questão, a questão 

central passava a ser a adaptação dos homens à nova situação de uma 

sociedade com avanço crescente do tempo livre. Os homens estavam 

despreparados para esta questão. 

No entanto, ao contrário do embate colocado na teoria nas 

décadas de 80 e 90, a questão do lazer colocava-se premente para a 

organização sindical que não sabia o que fazer com a crescente 

desmobilização dos trabalhadores. O debate sobre a política cultural sindical, 

dava-se no contexto das transformações amplas do mundo do trabalho, que 

exigiam uma reorganização dos sindicatos no que toca à luta política e à 

organização dos trabalhadores. O preenchimento do tempo livre colocava-se 

de modo estratégico, embora desorganizado e atropelado pelos preconceitos 

da academia e dos agentes culturais, que iludidos pela idéia de neutralidade, 

interpretavam os interesses dos trabalhadores organizados em sindicatos, 

como mais uma forma de controle do tempo livre do trabalhador. Se havia 

silenciamento nas Resoluções do 4° CONCUT, ocorria em virtude de o 

problema da política cultural ser um desafio para os sindicatos e não para a 

Central. 

Enfim, a inexistência de uma elaboração teórica que contemple 

a explicação sobre a fruição do lazer no modo de produção da existência 



capitalista; que auxilie no entendimento dos embates em que a questão do 

lazer está inscrita nos sindicatos; bem como a forma como Marx foi abordado 

nos estudos do lazer nas décadas de 80 e 90; me fazem optar pelo estudo do 

Materialismo Histórico Dialético como referencial teórico-metodológico geral 

para a compreensão do lazer sob a perspectiva da luta de classes, e, dentro 

desta, dos interesses da classe trabalhadora.  

Neste contexto, concentro atenção na obra de Marx e Engels, 

Especificamente, no modo como estes autores vão compreender o trabalho, 

com vistas a encontrar as bases que permitirão a compreensão do lazer como 

um interesse de classes em conflito no modo capitalista de produção. 

PROBLEMA: 

No momento em que os processos de reestruturação produtiva 

acarretam transformações profundas no mundo do trabalho, parece-me 

absurdo o despreparo e a desatenção dos estudos do lazer para a discussão 

da forma como, na lógica do modo capitalista de produção, os homens vivem o 

modo de produção de sua existência. chegando mesmo a estar impedidos do 

acesso às formas de produção da existência – o emprego, a terra, aos 

pequenos negócios. As taxas de desemprego no mundo alcançam níveis tais, 

que se chega a afirmar o fim da centralidade do trabalho como categoria 

sociológica, promovendo-se um intenso debate sobre a questão na década de 

90 e no início deste século. 

Em uma rápida observação dos títulos publicados pelos 

chamados “estudos do lazer”, no Brasil, pode-se observar que têm buscado (1) 

Sistematizar as produções no campo da Sociologia do Lazer3; (2) explicar o 

lazer do ponto de vista histórico4, sociológico e antropológico5; (3) estabelecer 

referencialmente relações entre lazer, educação, educação física, esporte, e 

trabalho6; (4) conhecer os interesses culturais de camadas aleatórias da 

população, o que fazem e o que gostariam de estar fazendo7 com a finalidade 

de (5) elaborar políticas de intervenção e formação profissional8 e (6) avaliar 

políticas e programações culturais voltadas para a garantia do direito ao lazer9, 



entendido como historicamente conquistado. Neste contexto o lazer é visto (1) 

tanto como um espaço de descanso, desenvolvimento e divertimento, 

atendendo às necessidades de recuperação para o trabalho e atrelada ao ciclo 

produtivo enquanto tempo de consumo, (2) quanto como um espaço de 

resistência na medida em que não se funda na superação das necessidades da 

produção material, mas se realiza apesar dessas necessidades não estarem 

ainda satisfeitas10.  

As afirmações destas potencialidades do lazer se dão de forma 

idealista11, sem uma adequada análise das bases materiais sob as quais esta 

prática social se instala12. Como não analisam a questão do lazer sob o ponto 

de vista de sua existência material (com exceções), a temática da possibilidade 

do lazer - enquanto prática social que se desenvolve no tempo livre das 

obrigações de trabalho - resolver ou amenizar o problema da alienação e do 

estranhamento postos na forma do trabalho no modo capitalista de produção 

não aparece claramente sistematizada, e apenas recentemente tem sido 

explorada nos estudos do lazer, com análises que o contextualizam no âmbito 

da racionalidade econômica discutindo a possibilidade de sua conversão em 

um tempo cheio de sentido no modo capitalista de produção13. 

Tratando das questões relativas ao tempo livre do trabalho, os 

estudos do lazer priorizaram o conhecimento do que se fazia no tempo livre, 

abrindo mão de uma formulação teórica mais ampla que desse conta de 

explicar o lazer como uma das ações essenciais que os homens realizam para 

a produção e reprodução de sua existência. Até aqui, os estudos do lazer 

estiveram preocupados com o trabalho como uma das esferas da vida nas 

quais o lazer estabelecia uma relação. Trata-se de mudar esta referência a 

partir da observação mais aprofundada da noção de modo de produção da 

existência em Marx e Engels. 

Penso que as questões levantadas até aqui trazem um duplo 

desafio. De um lado, buscar compreender o lazer no contexto do modo 

capitalista de produção, sob o ponto de vista do materialismo histórico e 

dialético. De outro lado, explicar o modo como o marxismo vai ser abordado e 



deixado de lado nos debates travados no interior dos estudos do lazer nas 

décadas de 80/90.  

Frente a estas demandas que reconheço como centrais para os 

estudos do lazer, pergunto: 

- Porque os estudos de Cunha, Feleiros e Valle não tiveram 

continuidade? 

- Porque os estudos do lazer desprezaram o materialismo histórico 

dialético e a obra de Marx como canais possíveis de elaboração de 

respostas para o problema do lazer? 

- Porque não houve esforços para a produção de um estudo mais detido 

da obra de Marx para a explicação da questão do lazer entre os 

estudos brasileiros? 

- O que acontece com o lazer, quando observado sob o ponto de vista 

do materialismo histórico e dialético? 

- Como o materialismo histórico e dialético responde ao problema do 

papel do lazer no modo capitalista de produção? 

- Porque o materialismo dialético, o marxismo, foi tão temido pelos 

estudos do lazer sendo tão rapidamente abandonado? 

Com estas questões em mente, considerando a disponibilidade 

dos prazos e as demandas da área, pergunto o que acontece com o lazer 

quando observado na perspectiva teórica do Materialismo Histórico e Dialético? 

Até que ponto o apagamento de estudos sobre o lazer nas décadas de 80 e 90 

decorre (1) da política mundial mais ampla marcada pela “derrocada” do 

socialismo; (2) da constatação dos rumos que o lazer toma quando lido sob a 

perspectiva do materialismo histórico e dialético? 

OBJETIVOS 

Neste estudo, pretende-se investigar o que acontece com o 

lazer quando observado na perspectiva do Materialismo Histórico e Dialético, a 

fim de subsidiar a compreensão da dinâmica pela qual as alterações no modo 



de produção da existência interferem no modo como os homens vão fruir a 

cultura. A partir deste panorama mais amplo, pretende-se analisar como este 

processo mais amplo interfere na produção do conhecimento sobre o lazer. 

O estudo está delimitado, do ponto de vista do modo de 

produção da existência de tipo capitalista, às obras de Marx e Engels. 

Pretende-se recorrer à obra de Hobsbawm, que possibilita visualizar o 

panorama histórico das transformações que marcam a passagem do Antigo 

Regime para à Sociedade Burguesa, entre os séculos XVIII, XIX e XX, 

viabilizando a compreensão do contexto em que Marx e Engels produzem sua 

obra. Pretende-se, ainda, recorrer a autores que atualizam os estudos sobre o 

modo capitalista de produção. 

QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICA 

Inicio estes estudos partindo da noção de impossibilidade de 

compreensão do lazer deslocada dos problemas que ocorrem no modo de 

produção da existência capitalista como um todo. Entendo que o lazer, tal 

como o conhecemos na atualidade, é fruto das transformações ocorridas no 

modo como os homens vão produzir sua existência, especificamente, (1) na 

passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista; 

(2) no processo de consolidação do modo capitalista de produção, com 

destaque para o fim do século XIX; e, mais recentemente, (2) nas 

transformações ocorridas na política e economia mundial, na primeira metade 

do século XX, considerando aqui, como marcos, a Revolução Russa, a 

destruição da Europa pelas I e II Guerras Mundiais, o plano de reconstrução da 

Europa em que estava inscrito o Welfare State, como uma política de reação à 

ameaça socialista. 

Modo de produção da existência está sendo compreendido de 

acordo com as indicações de Marx e Engels em A Ideologia Alemã (1846), 

Grundrisse (1857-1858), e Origem da Família, da Proriedade Privada e do 

Estado (1884). 



Para trabalhar os nexos que o lazer tem como o modo 

capitalista de produção, estarei considerando as produções de Cunha, Faleiros, 

Valle e Oliveira, procurando, na medida do possível, estudos existentes na 

França e em Cuba, relativos a esta questão. 

Trata-se de tese teórica a ser realizada a partir de Revisão 

Bibliográfica. 



 

                                                
NOTAS: 
1 - Monografia de Conclusão do Curso de Especialização em Lazer, Faculdade de Educação Física, UNICAMP, 1992. 
2 - Dissertação de Mestrado. Mestrado em Educação Física. Faculdade de Educação Física, UNICAMP, 1996. 
3 - MARCELLINO, N. C. Lazer e Humanização (Campinas, Papirus, 1983); Lazer e Educação (Campinas, 

Papirus, 1987); Pedagogia da Animação (Campinas, Papirus, 1990). 
4 - Destaca-se os ANAIS dos Encontros Nacionais de História dos Esportes, Lazer e Educação Física. 
5 - Marcellino (op. Cit.); BRUHNS: Futebol, Carnaval e Capoeira (Campinas, Papirus, 2000); Temas sobre 

Lazer (Campinas, Autores Associados, 2000);  MAGNANE: Festa no pedaço (São Paulo, HUCITEC, 
1998); WAISHMAN, P.: Tempo livre e Recreação (Campinas, Papirus, 1997); PADILHA, W. : Tempo 
livre e capitalismo: um par imperfeito (Campinas, Alínea, 2000). 

6 - MARCELLINO: (Op. Cit); Lazer e Empresa (Campinas, Papirus, 1999); Lazer e Esporte (Campinas : 
Autores Associados, 2001); Lazer, lúdico, educação e educação física. (Ijuí, Unijuí, 1999). WERNECK, 
C. G. L. Lazer, trabalho e Educação (Belo Horizonte, UFMG, 2000) 

7 - GOLDENSTEIN, G.: Lazer operário e consumo cultural na São Paulo dos anos 80 (são Paulo, Revista 
de Administração de Empresas, n. 31, julho/set. 1991). MARCELLINO, N. C. Estudos do Lazer: uma 
introdução. (Campinas, Autores Associados, 1996.); ANAIS dos Encontros Nacionais de Recreação e 
Lazer (ENAREL). 

8 - MARCELLINO, N. C. Lazer: formação e atuação Profissional (Campinas, Papirus, 1995) 
9 - MARCELLINO: Políticas Públicas Setoriais de Lazer (Campinas, Autores Associados, 1996); Lazer e 

Esporte (Campinas : Autores Associados, 2001) 
10 - VALLE, Lílian  A B. do.  O lazer como resistência.   Fórum Educacional, out. dez. de 1998. P. 50. 
11 - Redução do objeto do conhecimento à idéia que dele se faz (Abbagdano, N. Dicionário de Filosofia, 

São Paulo, Martins Fontes, 2003). Sem esforço ampliado para a compreensão da inserção do objeto 
na totalidade do real. 

12 - Destacam-se os esforços de CUNHA: A felicidade imaginada (São Paulo, Brasiliense, 1986); 
OLIVEIRA, P. de S.: Tempo livre, trabalho e lutas sociais (Campinas, Revista Reflexão, n. 35, 1986); 
PADILHA: Tempo livre e capitalismo: um par imperfeito (Campinas, Alínea, 2000); SÁ, Kátia: Lazer, 
trabalho e educação: pressupostos ontológicos dos estudos do lazer no Brasil (Salvador, UFBA, Pós 
Graduação em Educação, 2003). 

13 - Destaca-se o trabalho de Antunes (Tempo de trabalho e tempo livre: por uma vida cheia de sentido 
dentro e fora do trabalho IN ANTUNES, 2001); Padilha (Tempo livre e capitalismo : um par imperfeito, 
2000); Sá (2003) Lazer, trabalho e educação: pressupostos ontológicos dos estudos do lazer no Brasil 
– Dissertação de Mestrado, UFBA; CUNHA (1986) A felicidade Imaginada. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ANTUNES, Ricardo.   Adeus ao trabalho?   São Paulo : Cortez; Campinas : 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1995. 

ANTUNES, Ricardo.   Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a 
negação do trabalho.   4 ed.   São Paulo : Boitempo, 2001. 

CAMARGO, L. O. de L   O que é lazer.   São Paulo : Brasiliense, 1992. 

CAMARGO, L. O. de L.   Educação para o lazer.   São Paulo : Moderna, 1998. 

CUNHA, N.   A felicidade imaginada.   São Paulo : Brasiliense, 1987. 

DUMAZEDIER, J.   A teoria sociológica da decisão.   São Paulo ; SESC, 
1980. 

DUMAZEDIER, J.   Sociologia empírica do lazer.   São Paulo : Perspectiva, 
1979. 

DUMAZEDIER, J.  A revolução cultural do tempo livre.  São Paulo: Studio 
NOBEL : SESC, 1997. 



                                                                                                                                          

DUMAZEDIER, Jofre.   Valores e conteúdos culturais do lazer.   São Paulo : 
SESC, 1980. 

DUMAZEDIER, Jofre.   Vers une civilisation du loisir ?  Editions du Seuil, 
1962. 

ENGELS, Friedrich.   A origem da família, da propriedade privada e do 
Estado.   13 ed.   Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 1995. 

FALEIROS, M. I. L.   Repensando o lazer.   Perspectivas, São Paulo, n. 03, 
1980. 

FERNANDES, Florestan.   Marx e Engels: História.   São Paulo : Ática, 1989. 

FORRESTER, Viviane.   O horror econômico.   São Paulo : Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1997. 

HOBSBAWM, Erick.   A era dos impérios.   São Paulo : Paz e Terra, 2003 

HOBSBAWM, Erick.   História do marxismo.  Todos os Volumes.   Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1983-1989. 

HOBSBAWM, Erick.   Mundos do trabalho.   3 ed.  São Paulo : Paz e Terra, 
2000 

HOBSBAWM, Erick.   Os trabalhadores.   São Paulo: Paz e Terra, 2000 

HOBSBAWM, Erick.   Revolucionários.   Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2003 

HOBSBAWN, E. J.   A era do capital.  Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1996. 

HOBSBAWN, E. J.   A era dos extremos.  São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. 

HOBSBAWN, E. J.  A era das revoluções.  Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1977. 

LAFARGUE, Paul.   O direito à preguiça.   São Paulo : Hucitec, Unesp, 1999. 

LAFARGUE, Paul.   O direito à preguiça.   São Paulo : Kairós, 1983 

MARCELLINO, N. C.   Estudos do Lazer : uma introdução.   Correio Pupular, 
Campinas, 1987 a 1991. 

MARCELLINO, N. C.   Introdução às ciências sociais.   4 ed.   Campinas : 
Papirus, 1991. 

MARCELLINO, N. C.   Lazer e educação.   Campinas : Papirus, 1987. 

MARCELLINO, N. C.   Lazer e empresa.   Campinas : Papirus, 1999. 

MARCELLINO, N. C.   Lazer e esporte.   Campinas : Autores Associados, 
2001. 

MARCELLINO, N. C.   Lazer e humanização.   Campinas : Papirus, 1983. 

MARCELLINO, N. C.   Lazer: formação e atuação profissional.   Campinas : 
Papirus, 1995. 

MARCELLINO, N. C.   Lúdico, educação e educação física.   Ijuí: Unijuí, 
1999. 



                                                                                                                                          

MARCELLINO, N. C.   Pedagogia da animação.   Campinas : Papirus, 1990. 

MARCELLINO, N. C.   Políticas públicas setoriais de lazer.   Campinas : 
Autores Associados, 1996. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho.   Para tirar os pés do chão: corrida e 
associativismo.   São Paulo : HICITEC, 1999. 

MARX, Karl.   A miséria da filosofia.   São Paulo : Global, 1985 

MARX, Karl.   A questão judaica.   São Paulo : Centauro: 2002 

MARX, Karl.   Acerca Del colonialismo.   Madrid : Ediciones Jucar, 1978. 

MARX, Karl.   Crítica da filosofia do direito de Hegel - Introdução.   Temas 
de Ciências Humanas, São Paulo,  02, p. 1-14, 1977. 

MARX, Karl.   Manuscritos económico-filosóficos.   São Paulo : Boitempo, 
2004. 

MARX, Karl.   O capital: crítica da economia política.  Livro 1.  O processo 
de produção do capital.  Volume II.  Rio de Janeiro : Bertrand Brasil S. A., 1989 

MARX, Karl.   Trabalho Estranhado (extrato).   Idéias, Campinas,  Ano 9 (2), 
10 (1), p. 455-472, 2003. 

MARX, Karl.  Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos 
escolhidos.   Os pensadores.   São Paulo : Abril Cultural, 1978. 

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich.   A ideologia Alemã.   Vol. I   Portugal : 
Editorial Presença; Brasil : Martins Fontes, s/d. 

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich.   A ideologia Alemã.   Vol. II   Portugal : 
Editorial Presença; Brasil : Martins Fontes, s/d. 

MARX, Karl.   Grundrisse... Vol. I   México : Fondo de cultura económica, 
1985. 

MARX, Karl.   Grundrisse... Vol. II   México : Fondo de cultura económica, 
1985. 

MARX, Karl.   O Capital : crítica da economia política. Livro I. Volume I.  Rio 
de Janeiro : Bertrand Brasil, 1989. 

MARX, Karl.   O Capital : crítica da economia política. Livro I. Volume II.  Rio 
de Janeiro : Bertrand Brasil, 1989. 

MARX, KARL; ENGELS, Friedrich.   Cartas filosóficas e o manifesto 
comunista de 1848.   São Paulo : Editora Moraes, 1987, (p. 102 a 116). 

MARX, KARL; ENGELS, FRIEDRICH.   Obras escolhidas.   Vol. 1.   São 
Paulo : Editora Alfa Omega, 

MARX, KARL; ENGELS, FRIEDRICH.   Obras escolhidas.   Vol. 2.   São 
Paulo : Editora Alfa Omega, 

MARX, KARL; ENGELS, FRIEDRICH.   Obras escolhidas.   Vol. 3.   São 
Paulo : Editora Alfa Omega, 



                                                                                                                                          

OLIVEIRA, P. de S.   Tempo livre, trabalho e lutas sociais.   Reflexão, 
Campinas, n. 35, 1986. 

PADILHA, Valquíria.   Tempo livre e capitalismo: um par imperfeito.  
Campinas, SP : Editora Alínea, 2000. 

PEIXOTO, Elza.    Primeiras reflexões sobre a questão do lazer no espaço 
sindical.  1992.  77f.  Monografia (Especialização em Recreação e Lazer) – 
Faculdade de Educação Física., Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas. 

PEIXOTO, Elza.   Conteúdos culturais no lazer da Classe Trabalhadora.   
1991.  s/n.   Monografia.   (Especialização em Recreação e Lazer) – Disciplina 
Conteúdos Culturais no Lazer (Heloísa Turini Bruhns) – Faculdade de 
Educação Física – Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

PEIXOTO, Elza.   O lazer no ambiente de trabalho: reflexões a partir de 
conversas com trabalhadores organizados em sindicatos filiados à Central 
Única dos Trabalhadores. IN. MARCELLINO, N. C.   Lazer e Empresa.   
Campinas : Papirus, 1999. 

PEIXOTO, Elza.   Para não deixar o cérebro na máquina: o jogo dos sentidos 
no processo de produção do discurso do lazer.  Motrivivência, Florianópolis, p. 
246 a 256. Dezembro, 1996b. 
PEIXOTO, Elza.   Para não deixar o cérebro na máquina: um estudo sobre 
os sentidos de cultura e lazer no discurso da teoria do lazer em interrelação 
com o discurso de trabalhadores organizados no sindicato cutista dos 
metalúrgicos de São José dos Campos.  1996a. 199f. Dissertação (Mestrado 
em Educação Física) – Faculdade de Educação Física , Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas. 


