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INTRODUÇÃO 

 

A noção de juventude, associada a um processo de transição entre estágios 

ou referentes a uma faixa etária detentora de uma aparente unidade tem-se 

modificada nas últimas três décadas. Sabe-se atualmente, que não existe uma 

condição uníssona de juventude, mas sim uma heterogeneidade, apoiada em  

diferentes culturas juvenis (DOUTOR, 2016). Nesta perspectiva,  a juventude deve 

ser lida na diversidade, e ainda, como uma realidade socialmente construída, 

impactada por condições econômicas, sociais, culturais e políticas 

(DOUTOR,2016). Todavia ainda se lança mão de dados estatísticos referenciados 

na dimensão etária para descrever a juventude.  

  Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

Juventude compreende-se entre os 15 e 24 anos, o que constitui cerca de 27% da 

população (IBGE, 2013).  Segundo dados divulgados em 2013 o programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mais de 20% da população 

jovem Brasileira se encontra em situação de vulnerabilidade à pobreza.  

È na juventude que acontecem as descobertas relacionadas ao pares e 

integração social, e o lazer é a parte fundamental para a consolidação desse 

vínculo, já que tem o poder de proporcionar aos jovens novas experiências 

(Pais,1990). O lazer desperta na juventude a consciência de sua liberdade 

permitindo assim uma fuga de rotina das atividades laborais e sociais, e no Brasil o 

mesmo é considerado como direito social básico. 
 

   De  acordo com Lopes et al. (2016), mulheres  e homens podem ter 

experiências, oportunidades e interesses diferentes no que se diz respeito a 

atividades de cultura e lazer, deste modo a  perspetiva de género nos permite 

identificar e visibilizar a desigualdade entre mulheres e homens nos domínios da 

cultura, juventude e lazer.   

  De acordo com Sebenello (2016), o lazer, a arte, o esporte e a cultura são 

vistos como fundamentais na construção identitária de jovens, pois se constitui 

como  uma potente ferramenta de expressão e formação identitária. 

O tempo livre não necessariamente é considerado lazer, o desemprego, 

baixa renda, falta de apropriação, conhecimento e oportunidade é uma realidade 

bem presente no contexto dos jovens brasileiros. De acordo com Gomes e 



 

 

Isayama (2015), O lazer é citado nos artigos 6º, 7º, 217 e 227 da Constituição 

Brasileira  de 1988. No artigo 6º o lazer é constituído como direito social.  No  artigo 

7º  é previsto que os trabalhadores urbanos e rurais devem receber um salário 

mínimo capaz de suprir suas necessidades vitais básicas, juntamente com sua 

família, incluindo o lazer.  No artigo 217, o lazer é visto como responsabilidade do 

poder público, devendo assim ser incentivado como forma de promoção social. 

Informação esta que é reforçada no artigo 227, que  configura o lazer como dever 

do estado e  que deve ser assegurado com prioridade à criança, ao adolescente e 

ao jovem. De  acordo com Camargo (2017), as classificações de lazer são 

controvérsias e suas definições variam de país para país. No Brasil os termos mais 

usuais referentes às tipologias do lazer são as atividades  recreativas, esportivas e 

culturais.  Ainda, de acordo com Dumazedier o lazer contempla pelo menos seis 

categorias, sendo elas o artístico; o  intelectual;  os manuais;  os físicos e os 

sociais.  

Munné (1985) afirma que o trabalho continua ocupando quase toda a vida 

moderna, reprimindo o prazer e deixando o homem potencialmente disponível para 

o prazeroso só durante seu tempo livre. O pensamento de Munné com respeito ao 

ócio e ao tempo livre talvez não encontre eco nas novas teorias de gestão de 

pessoas. O conceito de ócio algumas vezes aparece vinculado a determinadas 

atividades ou ocupações e outras vezes ao tempo livre em função da divisão social 

dos tempos de trabalho e não-trabalho. Os novos modelos de gestão tendem a ser 

participativos e baseados nas competências, estimulando o vínculo intelectual e 

emocional com o trabalho. Nos estudos do ócio observamos que a maioria das 

tentativas de conceituar o ócio dissociou o tema e perdeu de vista seu caráter 

fenomenológico. Compreendido de um ponto de vista dicotômico o ócio, ou está 

relacionado com o trabalho ou não está; depende de um tempo cronológico ou 

pode apresentar-se em todos os tempos, refere-se a atividades específicas ou a 

qualquer atividade que proporcione desfrute; é uma experiência individual ou 

supõe uma maior interação social.  

Apesar de ser considerado um direito, de acordo com Sebenello (2016), 

grande parte dos municípios do país não possuem equipamentos de lazer 

mínimos, em especial nas áreas mais pobres e vulneráveis da população.  As 

questões socioeconômicas se manifestam na desigualdade da qualidade do tempo 

livre juvenil, devido ao acesso precário aos espaços públicos e de lazer, num 



 

 

quadro de extremas restrições de verba tanto das famílias quanto do Estado os 

espaços culturais e de acesso ao lazer são frequentemente visto como algo 

supérfluo. Diante tais informações torna-se necessária a análise dos dados sobre o 

real impacto da classe social e de gênero dos jovens Brasileiros na vivência do 

lazer previsto como direito constitucional. 

Frente ao contexto de avanços constitucionais que incluem o lazer como 

direito de toda população brasileira e as vulnerabilidades vividas pela população 

jovem, este estudo tem como objetivo identificar e analisar de que forma a 

desigualdade de classe e gênero interferem na vivência do lazer de jovens 

brasileiros. 

 
Justificativa 

 

A escolha do tema se deu a partir de dois pontos: o primeiro é que o lazer 

constitui-se uma das atividades humanas que deve ser melhor compreendida pela 

terapia ocupacional, e o segundo pelo interesse em conhecer de que  forma o 

direito ao lazer tem se materializado na vivência da população jovem brasileira, 

especialmente em situação de vulnerabilidade social.   

O respectivo trabalho apresenta definições importantes sobre o que é lazer 

e o impacto causado pela falta de acesso a população de jovens brasileiros. 

Apesar do lazer ser um tema comum no meio acadêmico e fazer parte de uma das 

áreas de ocupação humana, os estudos sobre o tema pelos profissionais da área 

da saúde são raros. A terapia ocupacional atua diretamente no lazer como parte da 

rotina do sujeito e ainda sim os estudos por estes profissionais relacionados ao 

lazer é relativamente escasso.  

  Apesar do lazer ser um direito constitucional, muitas pessoas são privadas 

de praticá-lo por limitações de renda, cultural, e  pela ausência da noção de 

pertencimento. Dado esse fato, torna-se indispensável pesquisas que apontem a 

relação entre classe social, lazer e gênero, a fim de identificar os fatores 

associados ao não acesso do direito  em questão. 

 

 

 
 



 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Lazer segundo dicionário Aurélio se caracteriza como atividade agradável 

praticada num momento de descanso ou de entretenimento. No Brasil o lazer é 

considerado um direito social.  Na constituição Federal Brasileira, em seu artigo 6º 

determina que  são direitos sociais o acesso  a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância e  a assistência aos desamparado. Segundo 

Formiga (2017), lazer são atividades que o indivíduo faz em seu tempo livre, 

podendo ser considerada ou atribuída a atividades de descanso e diversão, seja 

ela praticada em um ambiente privado ou público. 
Dedicar-se ao lazer após as atividades diárias, deve ser caracterizado 
como fenômeno de liberdade, não somente em termos subjetivos, mas 
também, objetivamente, encontrando um modelo da sociedade e suas 
respectivas mudanças (FORMIGA, 2017,p.25). 

 
Segundo Gomes (2014), no mundo moderno, o conceito de lazer está 

atrelado ao que é feito em oposição ao trabalho. O desafio da sociedade atual é 

ver o lazer como uma necessidade humana e cultural,onde se constitui um campo 

de vivências sociais, que está presente na vida cotidiana em todos os tempos, 

lugares e contextos, a depender da cultura onde o indivíduo está inserido.    
 

O lazer representa a necessidade de fruir, ludicamente, as incontáveis 
/práticas sociais constituídas culturalmente. Essa necessidade concretiza-
se na ludicidade e pode ser satisfeita de múltiplas formas, segundo os 
valores e interesses dos sujeitos, grupos e instituições em cada contexto 
histórico, social e cultural. Por isso, o lazer precisa ser tratado como um 
fenômeno social, político, cultural e historicamente situado (GOMES, 
2014,p.12). 

 
 Pensando no lazer como um direito social, devemos analisar se realmente 

esse direito é validado e logrado pela população em geral, e até que ponto esse 

direito é estendido a todos os cidadãos de forma igualitária. De acordo com Rechia 

(2015), Para que o lazer seja considerado um direito igualitário, é importante 

observar onde estão situados os espaços destinados para esse fim, e qual 

oportunidade de acesso à população tem. Nota-se que muitos espaços de lazer 

construídos nas cidades ficam vazios, por falta de apropriação e dificuldade de 

acesso. 
Em razão da distância entre a oferta e a demanda, ou, em outras 
palavras, esvaziados por não atenderem aos anseios das comunidades 



 

 

locais. Vale ressaltar que, nos bairros mais periféricos das cidades 
brasileiras, observam-se muitos pontos frágeis nos espaços e 
equipamentos já existentes, entre eles condições precárias de 
manutenção, conservação e revitalização, em que imperam a violência e o 
abandono por parte do poder público, entre outras questões – as quais 
geram barreiras para o uso pelos moradores e inibição da fruição do lazer 
(RECHIA, 2015, p.52). 

 

Desse modo, observamos que a classe social influencia nas possibilidades de 

acesso ao lazer do indivíduo. De acordo com Filho et al. (2015), classe social  

apresenta-se como uma forma de divisão social onde a distribuição  de poderes e 

de direitos é desigual sobre os recursos produtivos de uma sociedade.De acordo 

com Marx, o conceito de classe social em sentido pleno é definido, dentro do 

próprio discurso, pelas relações de distribuição que são expressão imediata das 

relações de produção. 

As classes sociais têm um significado importante na sociedade, gerando 

impactos importantes na população. A desigualdade social está imposta a todo o 

momento no nosso dia a dia e, se algo que a sociedade considera fora dos 

padrões pré-estabelecidos, a desigualdade pode levar ao um extremo gerando 

violências de grandes proporções. Como foco dessa revisão, destacamos a 

importância do lazer na vida dos jovens. De acordo com Barreiro e Malfitano 

(2017), a juventude é caracterizada como grupo social pertencente a uma 

determinada geração. São caracterizados como jovens indivíduos de 15 a 29 anos. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2013), 

essa faixa etária corresponde a 27% da população Brasileira. Segundo 

Sebenello,Keitel e Kleba (2016), O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

dispõe, em seu Art. 4o, o dever da família, comunidade, sociedade e poder público 

em assegurar o direito à criança e ao adolescente ao lazer e à convivência familiar 

e comunitária. O lazer é visto como uma potente forma de expressão e construção 

de identidade juvenil . 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), segundo Abramovayet al.(2002), aponta o lazer, a arte, o 
esporte e a cultura como fundamentais na construção identitária de 
jovens. Permite aos jovens protagonismo, internalização de valores, 
reforço da autoestima, fortalecimento de laços de cooperação com os 
outros, e extravasar sentimentos de frustração entre pares (SEBENELLO, 
KEITEL E KLEBA, 2016, p.54). 

 

  



 

 

Segundo Netto (2007), não se reduz somente a um momento de passagem na vida 

só ser humano,mas é um processo na qual é constantemente influenciado pelo 

meio social em que o indivíduo vive e pelas trocas que faz com o meio.  

 Notamos que apesar do lazer ser designado  direito social, para boa parte 

da população Brasileira, em especial as pessoas em situação de vulnerabilidade 

social, o lazer ainda não é visto como prioridade.  

 
(...) autores mostram estudos do IBGE no Brasil, indicando que boa parte 
dos municípios não possuem equipamentos de lazer mínimos. Conforme 
Castro, Abramovay, Rua e Andrade (2001), 19% dos municípios não têm 
biblioteca, 73% não tem museu, 75% não tem teatro e em 83% não há 
cinema. Além da insuficiência, Abramovayet al. (2002) salientam má 
distribuição dos equipamentos, com maior precariedade nas regiões de 
periferia, restando muitas vezes ao jovem como única opção jogar futebol 
(SEBENELLO, KEITEL E KLEBA, 2016, p.54). 

 
 O tipo de lazer se diferencia desde onde o indivíduo está inserido , até o que sua 

renda permite que ele desfrute no âmbito do lazer.  

 
[...]os jovens não participam no mesmo tipo de práticas sociais e culturais; 
que as vivem de forma diferente; que diferentes práticas de lazer estão na 
base de diferentes culturas juvenis e vice- -versa; que os fundamentos de 
constituição, instituição e legitimação sociais dessas práticas variam de 
contexto para contexto social; que essas práticas sociais e culturais — 
embora consagrando e legitimando diferenciações inter- -geracionais — 
também consagram e legitimam diferenciações intrageracionais; enfim, 
que a socialização dos jovens, no domínio do lazer, origina diferentes 
culturas juvenis (PAIS,1990, p.640). 

 
 Além de a classe social influenciar no lazer dos jovens a relação com 

identidade de gênero e o racismo dificulta ainda mais o acesso a determinados 

lugares, onde se refere a um sistema de papéis e de relações entre mulheres e 

homens, os quais não são determinados pela biologia, mas pelo contexto social, e 

econômico. Tais vivências de lazer, como forma de aproveitar o tempo livre, 

parecem se colocar para os homens como algo legítimo diante do tempo gasto no 

trabalho produtivo, funcionando como uma espécie de recompensa à garantia do 

provimento.   

 Segundo Adorno (2015), na juventude os  indivíduos passam do estágio de 

tutela total, para ganho de autonomia, onde são movidos por conta própria, 

levando em consideração a  lógica e o percurso social atribuídos a sua geração e 

está diretamente relacionado ao convívio com seus pares. De acordo com dados 

do IBGE (2017), cerca de 50 milhões de brasileiros, o que equivale a  25,4% da 



 

 

população, vivem na linha de pobreza e têm renda familiar equivalente a R$ 

387,07.  De acordo com Félix (2003), o lazer dos jovens na sociedade atual, se 

encontra diretamente relacionado ao consumo.  
 

Os itens preferidos dos jovens são:moda, música, esportes, viagens, 
carros, programas de televisão, compras e etc. É notável a preferência 
dos jovens, entre as opções de lazer, por passear nos shoppings centers 
ou ir às compras, enquanto as opções que permitem à dimensão dos 
imaginários, visitas aos parque, áreas ambientais, museus e outras 
atividades, estão cada vez mais desabitados e são considerados lugares 
alternativos para se praticar o lazer (FELIX, 2003, p.52). 

 
Portanto, é possível afirmar que há uma influência significativa da classe social 

com o acesso e o tipo de lazer experienciado pela juventude.  

 
Objetivo: 
Identificar e analisar de que forma a desigualdade de classe e gênero interferem na 

vivência do lazer de jovens Brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo que utilizou parcialmente a base de dados da 

pesquisa “lazer do brasileiro”, financiada pelo Ministério do Esporte que teve como 

objetivo geral conhecer o lazer do brasileiro, sua representação e concretização.  A 

pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo, realizada pela técnica de survey, 

por levantamento amostral, com a coleta executada por meio de entrevistas 

pessoais, em pontos de fluxo, nas cidades previamente sorteadas para compor a 

amostra. O instrumento de pesquisa foi o questionário estruturado, composto de 

perguntas abertas e fechadas. 

 A amostra foi constituída por 2400 pessoas por cotas representativas da 

população, considerando as variáveis de região e unidade da federação. Além 

disso, a amostra foi estratificada por sexo, idade, escolaridade e renda.  

Antes da coleta de dados, o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Neste estudo convencionou-se 

que todas os indivíduos com idade igual ou menor a 12 anos somente seriam 

entrevistados com autorização concedida por escrito, em modelo desenvolvido 

pela empresa que realizou a coleta de dados e que foi aprovado pela equipe de 

pesquisadores do projeto. 

Dentre os dados adquiridos com a pesquisa, selecionou-se como público 

alvo para o recorte deste estudo, jovens do sexo feminino e masculino de 15 a 24 

anos. A partir do questionário base da pesquisa, foram selecionadas para o estudo 

as seguintes perguntas para aprofundamento e análise dos dados coletados: 

1- O que você entende por lazer? 

2-  O que você faz no seu tempo livre? 

3- O que você gostaria de fazer como lazer em seu tempo livre que 

atualmente não faz? 

4- Por quais razões você atualmente não faz o que gostaria no seu tempo 

livre? 

5- (...) durante a semana, quando você não está realizando as atividades 

que são suas obrigações, o que você faz no restante do seu tempo livre? 

 

  



 

 

 Com o objetivo do cruzamento de dados dos resultados apresentados, 

utilizou-se as variáveis sexo (feminino e masculino), faixa etária (15 a 24 anos) , 

renda classe A com renda superior a dez salários mínimos, classe B (com renda 

entre quatro e dez salários mínimos e  C, D e E (renda de até quatro salários 

mínimos)  e Tipo de lazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 
Inicialmente buscou-se analisar a percepção dos jovens, por sexo, acerca 

do conceito de lazer.De acordo com os gráficos 1 e 2, nota-se que as respostas de 

ambos os sexos não possuem grande discrepância.  Comparando os dados mais 

significativos, 79% dos jovens, de ambos os sexos, entendem lazer como tempo de 

descanso. Como segundo maior percentual de respostas, 22,5% dos homens e 

25.3% das mulheres entendem lazer como tempo para divertimento.  O que mostra 

que a diferença entre os sexos não tem efeito na concepção de lazer dos 

respondentes, ambos compreendem o lazer como descanso e divertimento. 
  
Gráfico 1: Conceitos de lazer para jovens do sexo masculino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 2: Conceitos de lazer para jovens do sexo feminino. 

 
 

Quando comparado o lazer que os jovens realizam durante a semana, de 

um grupo que se encontra na faixa de renda entre 1 e 2 salários mínimos,  entre o 

sexo feminino e masculino, a questão de gênero apresenta algumas diferenças nas 

atividades realizadas, com destaque para o percentual do lazer físico-esportivo, 

tendo em vista que 34% dos homens relatam este tipo de atividade durante a 

semana, e 15% das mulheres afirmam realizar este tipo de lazer e o ócio que 

aparece mais presente no cotidiano das jovens, conforme tabelas 1 e 2. 
 

 
Tabela 1:  O que os Jovens do sexo masculino com renda entre 1 e 2 salários mínimos fazem de 
lazer durante a semana 
 
Frequência Porcentagem O que faz durante a semana  

3 6.1 % ÓCIO 
1 2.0 % TURÍSTICO 

17 34.6 % FÍSICO-ESPORTIVO 
3 6.0 % ARTÍSTICO 
7 14.2 % SOCIAL 
1 2.0 % INTELECTUAL 
1 2.0 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS 

 

 

 



 

 

Tabela 2: O que os Jovens do sexo feminino com renda entre 1 e 2 salários mínimos fazem durante 
a semana 
Frequência Porcentagem O que faz durante a semana -  

9 15.0 % ÓCIO 
2 3.3 % TURÍSTICO 
5 8.3 % FÍSICO-ESPORTIVO 
3 5.0 % ARTÍSTICO 
7 11.7 % SOCIAL 
3 4.9 % INTELECTUAL 
1 1.6 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS 

 

 

Nas tabelas 3 e 4, buscou-se compreender o que os jovens do sexo 

masculino e feminino, de renda familiar entre 5 e 10 salários mínimos realizam 

como atividade de lazer durante a semana. Verifica-se que o lazer físico-esportivo 

é praticado de forma mais frequente por jovens do sexo masculino. O lazer 

intelectual aparece apenas no universo das jovens, embora com uma frequência 

pequena (5%) e o lazer artístico apresenta um percentual maior nas atividades dos 

meninos. Já a qualificação, estudos e cursos está mais frequente nas atividades 

dos jovens do sexo masculino, mas com uma variação pequena. 
 
 
Tabela 3: O que os Jovens do sexo masculino com renda entre 5 e 10 salários mínimos fazem de 
lazer durante a semana 
 
Frequência Porcentagem O que faz durante a semana - 

6 18.7 % ÓCIO 
2 6.2 % TURÍSTICO 
12 37.4 % FÍSICO-ESPORTIVO 
3 9.3 % ARTÍSTICO 
6 18.6 % SOCIAL 
3 9.3 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 4: O que os Jovens do sexo feminino com renda entre 5 e 10 salários mínimos fazem 
durante a semana 
Frequência Porcentagem O que faz durante a semana -  

3 15.0 % ÓCIO 
3 15.0 % FÍSICO-ESPORTIVO 
1 5.0 % ARTÍSTICO 
3 15.0 % SOCIAL 
1 5.0 % INTELECTUAL 
1 5.0 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS 

   
 

 
Quando comparadas às atividades de lazer realizadas durante a semana de 

jovens do mesmo sexo e com renda diferente (1 a 2 s.m) e (5 a 10 s.m) observou-

se efeitos da renda na participação do lazer. Jovens masculinos de renda entre 5 a 

10 salários mínimos apresentam uma frequência de ócio maior do que os de baixa 

renda, de 19% e 6%, respectivamente. As atividades de turismo, artísticas, social, 

e estudos também tiveram uma frequência maior, embora com pouca variação, 

para o público de renda mais elevada. A realização de qualificação apresenta uma 

variação mais significativa de 2% para 9% para os jovens de renda mais elevada. 

A única atividade de lazer que não apresentou uma variação significativa foi a 

físico-esportiva, que apresenta uma frequência alta em ambos os estratos de 

renda. 

De acordo com as tabelas 4 e 5, as principais obrigações relatadas pelas 

jovens com renda de 1 e 2 salários mínimos foram os afazeres domésticos com a 

maior frequência de 77%, seguido pelo estudo com 47%, trabalho 37% e 

família/filhos 28%.  No caso dos jovens do sexo masculino percebe-se uma 

variação das obrigações, com maior frequência os estudos/cursos 63%, seguido 

pelo trabalho 46% e afazeres domésticos 42%. Destaca-se que a questão de 

gênero para esta faixa etária de renda, teve efeito na obrigação dos afazeres 

domésticos, que embora ambos os considerem uma obrigação, para as jovens têm 

uma frequência maior (77%) do que para os meninos (42%). A questão da 

obrigação com família/filhos apresentou também uma variação importante, 28% 

das mulheres tem esta obrigação e apenas 4% dos homens relatam esta 

obrigação. Os estudo e trabalho também aparecem com uma variação entre os 

gêneros, os homens relatam maior obrigatoriedade com essas atividades do que 



 

 

as meninas, embora as frequências para  ambos os sexos sejam elevadas para no 

que tange essas atividades. 

  

Em relação aos homens com renda de 01 a 02 salários mínimos, nota-se  

na tabela 5 que em predominância, as atividades que fazem por obrigação são, 

estudo/curso (63,1%), trabalho (46,8%) e  afazeres domésticos com (42,7%). Já 

em homens com renda entre 05 e 10 salários mínimos,como mostra a tabela 7, as 

atividades são  trabalho (71,8%), estudos/curso (53%) e afazeres domésticos 

(18,7%). Podemos observar que apesar dos afazeres domésticos aparecem em 

ambas as rendas, nos jovens com renda entre 01 e 02 salários mínimos a 

porcentagem é maior, aparecendo em 42,7%(tabela 4) em comparação com os de 

renda entre 05 e 10 salários mínimos com 18,7%(tabela 6).  Esse dado nos mostra 

que os jovens do sexo masculino com menor renda, tendem a realizar mais 

atividades domésticas, mesmo que por obrigação. Apesar da porcentagem ser 

mais alta entre as mulheres, com 77,7% em atividades doméstica, os homens na 

mesma faixa de renda também expressam realizar a atividade em porcentagem 

expressiva. 

 
 

Tabela 4: O que faz por obrigação mulheres com renda de 1 a 2 salários mínimos. 
Frequênc

ia 
Porcentage

m 
O que faz como obrigação              - Sexo 

22 37.1 % Trabalho Feminino 
28 47.3 % Estudo/cursos Feminino 
17 28.6 % Família, filhos Feminino 
46 77.7 % Afazeres domésticos Feminino 
4 6.6 % Compromissos religiosos Feminino 
1 1.6 % Trabalhos sociais Feminino 
1 1.6 % Outros Feminino 

 
 
 Tabela 5 : O que faz por obrigação homens com renda de 1 a 2 salários mínimos. 
Frequênc
ia 

Porcentagem O que faz como obrigação  - Sexo 

23 46.8 % Trabalho Masculino 
31 63.1 % Estudo/cursos Masculino 
2 4.0 % Família, filhos Masculino 
21 42.7 % Afazeres domésticos Masculino 
1 2.0 % Compromissos religiosos Masculino 
1 2.0 % Outros Masculino 

 



 

 

 

 Nas tabelas 6 e 7 foi possível observar que  o trabalho e os estudos são 

entendidos como obrigação para os jovens de maior renda, porém os afazeres 

domésticos  aparecem como forma predominante no sexo feminino, isso nos 

mostra que jovens da classe social mais alta mesmo com um poder aquisitivo 

maior tem também como responsabilidades as atividades domésticas e entendem 

como obrigação. 

 
  

Tabela 6 : O que faz por obrigação mulheres  com renda de 5 a 10 salários mínimos. 
Frequênc

ia 
Porcentagem O que faz como obrigação  1 - Sexo 

6 30.0 % Trabalho Feminino 
13 65.0 % Estudo/cursos Feminino 
1 5.0 % Família, filhos Feminino 
12 60.0 % Afazeres domésticos Feminino 
1 5.0 % Outros Feminino 

 
Tabela 7  : O que faz por obrigação homens com renda de 5 a 10  salários mínimos. 
Frequênc

ia 
Porcentage

m 
O que faz como obrigação  Sexo 

23 71.8 % Trabalho Masculino 
17 53.0 % Estudo/cursos Masculino 
4 12.4 % Família, filhos Masculino 
6 18.7 % Afazeres domésticos Masculino 
1 3.1 % Compromissos religiosos Masculino 
1 3.1 % Compromissos políticos/sociais Masculino 
2 6.2 % Outros Masculino 

 

 

Foi possível observar na pergunta “O que faz nas férias”  de acordo com as 

tabelas 08 e 09, que 38,% das jovens do sexo feminino e 42,8% dos jovens do 

sexo  masculino com renda entre  01 e 02 salários mínimos  ficam ociosos durante 

as férias.   Já os jovens com renda entre 05 e 10 salários mínimos, como consta na 

tabela 11, vemos que  53.1% ficam ociosos nas férias Já as mulheres durante as 

férias 35% ficam no ócio, de acordo com os dados relatados na tabela 10. Uma 

segunda atividade de lazer mais frequente realizada nas férias pelos jovens nesta 

faixa de renda é o turismo, para ambos os sexos. 

Diante dos dados analisados, nota-se a grande porcentagem de jovens, 

independente da renda ou gênero, que relatam ficar ociosos durante as férias.  O 



 

 

que relata que os jovens ainda ficam grande parte do tempo sem ter atividade de 

lazer.  

 
Tabela 8: O que faz nas férias, mulheres com renda de 1 a 2 salários mínimos 
Frequênc

ia 
Porcentagem O que faz nas férias -  - Sexo 

23 38.9 % ÓCIO Feminino 
19 32.2 % TURÍSTICO Feminino 
5 8.4 % SOCIAL Feminino 
1 1.6 % OUTROS Feminino 
11 18.6 % NÃO SABE, NÃO 

RESPONDEU 
Feminino 

 

 
Tabela 9: O que faz nas férias, homens com renda de 1 a 2 salários mínimos 
Frequênc

ia 
Porcentagem O que faz nas férias -  - Sexo 

21 42.8 % ÓCIO Masculino 
13 26.5 % TURÍSTICO Masculino 
5 10.2 % FÍSICO-ESPORTIVO Masculino 
3 6.1 % SOCIAL Masculino 
1 2.0 % OUTROS Masculino 
6 12.2 % NÃO SABE, NÃO 

RESPONDEU 
Masculino 

 

1. As tabelas 10 e 11 demonstram que as atividades de lazer das férias de 

jovens de classe mais alta ( 5 a 10 sm) são similares aos dos jovens de 

menor renda. O ocio e o turismo aparecem como as principais atividades, no 

caso das mulheres, contendo o mesmo percentual de frequencia ( 35%) e 

no caso dos homens, o ócio apresenta uma frequencia bem maior do que as 

atividades turísticas e ainda é possível afirmar que, durante as férias,  os 

jovens do sexo masculino permancem no ócio mais do que as do sexo 

feminino. 
 
Tabela 10: O que faz nas férias, mulheres com renda de 05 a 10 salários mínimos 
Frequênc

ia 
Porcentagem O que faz nas férias -  - Sexo 

7 35.0 % ÓCIO Feminino 
7 35.0 % TURÍSTICO Feminino 
1 5.0 % OUTROS Feminino 
5 25.0 % NÃO SABE, NÃO 

RESPONDEU 
Feminino 

 



 

 

 
 
 
Tabela 11: O que faz nas férias, homens com renda de 05 a 10 salários mínimos.  
Frequênc

ia 
Porcentage

m 
O que faz nas férias  - Sexo 

17 53.1 % ÓCIO Masculino 
9 28.1 % TURÍSTICO Masculino 
1 3.1 % FÍSICO-ESPORTIVO Masculino 
3 9.3 % SOCIAL Masculino 
2 6.2 % NÃO SABE, NÃO 

RESPONDEU 
Masculino 

 

 

Em relação a pergunta sobre o que gostariam de fazer em seu tempo livre, 

de acordo com os dados da tabela 12 e 13, os jovens com renda entre 1 e 2 

salários mínimos, gostariam  predominantemente de realizara atividades 

relacionadas ao meio turístico e físico/esportivo.  Esse fato se repete nas tabelas 

14 e 15 quando descreve as atividades que os jovens com renda entre 05 e 10 

salários mínimos. 

 Os dados obtidos nas tabelas, nos mostra que aos homens e as  mulheres 

independente da renda, gostariam de realizar atividades  relacionadas ao turismo e 

ao  físico esportivo.  Isso traduz que os jovens  de mesma faixa etária, 

independente do gênero  e da renda desejam  realizar  atividades similares em seu 

tempo livre. 
 
Tabela 12- O que gostaria de fazer no tempo livre, mulheres com renda de 1 a 2 salários mínimos. 

 
Frequência Porcentage

m 
O que gostaria de fazer no tempo livre 

-  
 Sexo 

3 5.0 % ÓCIO Feminino 
28 47.3 % TURÍSTICO Feminino 
12 20.2 % FÍSICO-ESPORTIVO Feminino 
6 10.0 % ARTÍSTICO Feminino 
6 10.1 % SOCIAL Feminino 
3 4.9 % OUTROS Feminino 
2 3.3 % NADA, FAZ TUDO QUE DESEJA Feminino 
2 3.3 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS Feminino 
2 3.3 % NÃO SABE, NÃO RESPONDEU Feminino 

 
 
 



 

 

Tabela 13 - O que gostaria de fazer no tempo livre, homens com renda de 1 a 2 salários mínimos. 
Frequênc

ia 
Porcentage

m 
O que gostaria de fazer no tempo livre -  - Sexo 

2 4.0 % ÓCIO Masculino 
18 36.7 % TURÍSTICO Masculino 
14 28.5 % FÍSICO-ESPORTIVO Masculino 
2 4.0 % ARTÍSTICO Masculino 
1 2.0 % SOCIAL Masculino 
1 2.0 % INTELECTUAL Masculino 
1 2.0 % OUTROS Masculino 
4 8.1 % NADA, FAZ TUDO QUE DESEJA Masculino 
3 6.1 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS Masculino 
3 6.1 % NÃO SABE, NÃO RESPONDEU Masculino 

 
 
Tabela 14- O que gostaria de fazer no tempo livre, mulheres com renda de 5 a 10 salários mínimos. 
Frequênc

ia 
Porcentagem O que gostaria de fazer no tempo livre - - Sexo 

9 45.0 % TURÍSTICO Feminino 
4 20.0 % FÍSICO-ESPORTIVO Feminino 
1 5.0 % ARTÍSTICO Feminino 
2 10.0 % SOCIAL Feminino 
1 5.0 % INTELECTUAL Feminino 
1 5.0 % NADA, FAZ TUDO QUE DESEJA Feminino 
3 15.0 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS Feminino 

 
Tabela 15- O que gostaria de fazer no tempo livre, homens com renda de 5 a 10 salários mínimos 
Frequênci

a 
Porcentage

m 
O que gostaria de fazer no tempo livre -  Sexo 

10 31.2 % TURÍSTICO Masculino 
11 34.3 % FÍSICO-ESPORTIVO Masculino 
3 9.3 % ARTÍSTICO Masculino 
2 6.2 % SOCIAL Masculino 
1 3.1 % OUTROS Masculino 
2 6.2 % NADA, FAZ TUDO QUE DESEJA Masculino 
3 9.3 % QUALIFICAÇÃO - ESTUDO, CURSOS Masculino 
1 3.1 % NÃO SABE, NÃO RESPONDEU Masculino 

 

 Ao analisar os dados dos gráficos 3  e 4 vemos que entre as mulheres e 

homens com renda entre 01 e 02 salários mínimos, os maiores impeditivos para a 

não realização das atividades que gostam no tempo livre é a falta de tempo e de 

dinheiro/recursos financeiros. Observa-se que as mulheres relatam maior falta de 

tempo em relação aos homens sendo 42,2% das mulheres e  35,8 % para os 

homens.   De acordo com Goellner et al (2010),esses dados podem ser lidos 

inicialmente pela divisão social do trabalho, onde  as mulheres, em sua imensa 



 

 

maioria, são as responsáveis pelos cuidados da casa e da família.O segundo 

impeditivo para ambos os gêneros é a falta de dinheiro/recursos financeiros  o que 

pode está interligado as práticas do lazer privado, onde se é necessário recurso 

financeiros para usufruir do mesmo. Outro fator que deve ser considerado ao 

observar esse dado é a falta de espaços de lazer gratuito para os jovens, onde os 

mesmos possam realizar atividades que sejam significativas a eles e que 

favoreçam o empoderamento dos locais públicos destinados a esse fim.  
   
Gráfico 3:  Porque não faz no tempo livre , jovens do sexo masculino com renda entre 01 e 02 
salários mínimos 

 
 
 
Gráfico 4 :  Porque não faz no tempo livre , jovens do sexo feminino  com renda entre 01 e 02 
salários mínimos. 

 
 



 

 

 

Em relação ao porque os jovens não realizam as atividades que gostariam 

em seu tempo livre,  com renda entre 05 e 10 salários mínimos,apresentados nas 

tabelas 5 e 6, notamos discrepância entre os gêneros. Enquanto para os homens o 

maior impeditivo é a falta de tempo, com 53,1% das resposta, para as mulheres 

ainda que isso pareça também com grande porcentagem, é consideravelmente 

menor, com 45% dos dados. Outro fator que deve ser considerado é que para as 

mulheres, 50% relata como impeditivo a falta de dinheiro/recursos financeiros, já 

para os homens esse fator aparece com apenas 18,7% dos mesmos. Mostrando 

uma diferença de impedimentos em relação ao gênero, onde para as mulheres a 

falta de dinheiro entra como principal fator limitante, enquanto para os homens isso 

não aparece de forma tão considerável. 

 

 
Gráfico 5:  Porque não faz no tempo livre , jovens do sexo masculino com renda entre 05 e 10 
salários mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 6 :  Porque não faz no tempo livre , jovens do sexo feminino  com renda entre 05 e 10 
salários mínimos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 
 
 Apesar do lazer ser considerado um direito social no Brasil, notamos que, de 

acordo com a análise dos dados apresentados, grande parte dos jovens 

brasileiros, ficam ociosos durante o tempo destinado ao lazer. Uma parcela 

importante dos jovens justifica a ausência do lazer no cotidiano devido à falta de 

tempo e de dinheiro. O que nos faz refletir sobre o acesso ao lazer ainda ser 

percebido  pela população jovem como algo privado, onde se é necessário 

recursos financeiros para usufruir do mesmo.  

Observa-se que a classe social tem um efeito nas atividades obrigatórias do 

dia a dia dos jovens, nota-se que jovens de classe social inferior tendem a realizar 

mais atividades relacionadas a  afazeres domésticos e cuidados com filhos e 

família, especialmente as jovens do sexo feminino. Na divisão de gênero vemos 

que as atividades que os jovens gostariam de realizar em seu tempo livre são 

similares para ambos. Pode-se observar nos resultados a desigualdade de gênero 

no uso do tempo para o lazer, tendo em vista que as jovens do sexo feminino  

utilizam grande parte do tempo com os cuidados da casa e  da família. O impacto 

da desigualdade de gênero nas atividades de lazer das jovens é minimizado pela  

elevação da renda. Todavia,  apesar dos desejos pelas atividades que gostariam 

de fazer no tempo livre  serem similares em ambos os sexos, a desigualdade de 

gênero e de renda, ainda influenciam nas tarefas atribuídas a mulher, dificultando a 

vivência do lazer de uma forma mais próxima ao do dia a dia dos homens..  
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