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RESUMO 

 

A resistência a construção de 12 torres em frente a bacia do Pina, em Recife, fez 

surgir o movimento Ocupe Estelita. Ao defender um novo modelo de ocupação para 

a capital pernambucana, esse movimento coloca em pauta os usos do espaço 

urbano. Tal mobilização se articula com outras lutas planetárias pelo direito à cidade, 

e essas lutas se relacionam com outras pela garantia dos direitos, entre eles o lazer 

que é mais uma esfera da vida social transformada em mercadoria, por meio dos 

interesses do modo de produção capitalista, que tem sua base no acumulo de 

riquezas e a expansão do capital. Diante disso, esse trabalho se objetivou em 

pensar sobre as possibilidades e manifestações das práticas de lazer em um espaço 

urbano redesenhado pela crise do capital e pela reestruturação neoliberal. Para tal 

função nos aproximamos de uma pesquisa do tipo bibliográfica, nos embasamos em 

leituras de autores com acumulo significativo na área. Ao fim refletimos que, espaço 

urbano refém de interesses privados, só atende a uma classe dominante, e que o 

lazer tomou significado de mercadoria a ser consumida sendo negado como prática 

emancipatória nas nossas cidades. Desta forma acreditamos que é preciso a luta 

pela garantia nos rumos da urbanidade, pelos direitos sociais, mas que não 

podemos esquecer da luta anticapitalista.  

Palavras-chave: Cidades. Lazer. Capital. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Resistance to construction of 12 towers across the basin of Pina, in Recife, has given 
rise to the Occupy Estelita. By advocating a new model of occupation for Recife, this 
movement brings forth the uses of urban space. Such mobilization is linked to other 
planetary struggles for the right to the city, and these struggles relate to struggles for 
the realization of rights, including the leisure that is more a sphere of social life 
transformed into a commodity, by the interests of the capitalist mode of production, 
which has its base in the accumulation of wealth and the expansion of capital. 
Therefore, this work is aimed to think about the possibilities and manifestations of 
leisure activities in an urban space redesigned by capital crisis and neoliberal 
restructuring. For this function, we approach a search of bibliographical, basead 
in authors in readings with significant accumulation in the area. After we reflect that, 
hostage urban space to private interests, only caters to a ruling class, and that 
leisure has taken meaning of commodity to be consumed being denied as 
emancipatory practice in our cities. In this way, we believe that we need to fight to 
guarantee the direction of urbanity, social rights, but we can’t forget the anti-capitalist 
struggle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sob ordens do então governador de Pernambuco, João Lyra representante 

do Partido Socialista Brasileiro (PSB), no dia 17/06/2014, o Batalhão de Choque, o 

Regimento da Polícia Montada e a Companhia Independente de Policiamento com 

Cães da Polícia Militar (PM) fizeram um bloqueio no Cais José Estelita, com intenção 

de cumprir o mandato de reintegração de posse do terreno. Cerca de 150 PMs 

chegaram ao local por volta de 5 horas da manhã, sem dar tempo para que as pessoas 

saíssem. Advogados do movimento foram impedidos de entrar para negociar uma 

saída pacífica e os PMs não pouparam bombas de gás lacrimogêneo, bala de 

borracha e spray de pimenta. O saldo foi de pelo menos três feridos e quatro 

detidos. A PM descumpriu todos os acordos firmados com a Secretaria estadual de 

Defesa Social e com a Secretaria de Direitos Humanos, e não informou ao 

Ministério Público Federal sobre a ação. 

O Cais José Estelita fica localizado no Recife as margens da Bacia do Pina, 

entre Boa Viagem, bairro nobre da cidade, e o Recife Antigo, centro histórico da 

capital. Trata-se de uma área com 101,7 mil metros quadrados, onde se encontra 

um pátio ferroviário, a segunda linha férrea mais antiga do País, e uma série de 

armazéns desativados de açúcar e álcool. Atualmente, a área está no centro de 

uma disputa entre um grupo imobiliário, formado pelas construtoras, Moura 

Dubeux, Queiroz Galvão, Ara Empreendimentos e GL Empreendimentos, e com 

grande apoio da Prefeitura Municipal do Recife e do Governo do Estado de 

Pernambuco, que pretende construir naquela localidade 12 torres de até 40 

andares, e organizações da sociedade civil, que reivindicam outro fim para o 

terreno (NOBREGA, 2013). 

A proposta do #ocupeestelita é chamar a atenção para a área 
e principalmente reforçar que existem muitas possibilidades 
de ativá-la; que a proposta das empresas Moura Dubeux e 
Queiroz Galvão não é a única maneira de integrá-la à 
cidade, ao contrário, é uma das piores, justamente porque 
a conecta com uma face da cidade que não reflete sua 
diversidade, que não enfrenta seus problemas e que não 
respeita sua identidade e sua história (DIREITOS 
URBANOS, 2013, grifos do autor). 
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A resistência ao chamado Projeto Novo Recife, nome do empreendimento 

imobiliário proposto pelas construtoras, fez surgir o movimento Ocupe Estelita. 

Capitaneado pelo grupo Direitos Urbanos, o movimento vem desde 2008 

denunciando as irregularidades que cercam o projeto, e defendendo outro modelo 

de ocupação urbana para a cidade (TRUFFI, 2014). Tal mobilização pernambucana 

se articula com outras lutas planetárias pelo direito à cidade. Movimentos 

semelhantes ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Istambul, Madri, 

Nova Iorque, entre outras cidades pelo mundo. Mais do que lutas pela preservação 

do patrimônio histórico cultural e da memória afetiva dos moradores, o que se 

discute aqui é algo que deveria ser central em sociedades democráticas: o direito à 

participação efetiva na definição dos rumos da urbanidade.  

Nesse trabalho, procura-se refletir sobre o lazer nas cidades atuais, 

marcadas pelo conflito entre o interesse do capital e os direitos dos citadinos. Ou 

seja, o objetivo é pensar sobre as possibilidades e manifestações das práticas de 

lazer em um espaço urbano redesenhado pela crise do capital e pela 

reestruturação neoliberal. Para isso, busca-se compreender o processo de 

construção das cidades, suas tendências atuais, e as distintas visões de lazer hoje 

presentes, que chamamos de “lazer mercadoria” e “lazer direito”. 

Para tal tarefa, aproximamos de uma pesquisa do tipo bibliográfica, que 

segundo Rodrigues (2007), tem como intuito: recupera o conhecimento científico 

acumulado sobre um problema. Buscando nos situar em uma tradição crítica do 

pensamento (mais precisamente na perspectiva materialista histórica dialética) 

amparamos nossas reflexões na leitura de autores com acúmulo relevante sobre o 

território urbano e o direito à cidade, como Ermínia Maricato, David Harvey, Raquel 

Ronilk e Milton Santos, além de autores do lazer como, Victor Melo, Nelson 

Marcellino, Marcelo Húngaro. 

O trabalho foi desenvolvido por meio das fases da pesquisa bibliográfica: 

Escolha do tema; Elaboração do plano de trabalho; Identificação; Localização; 

Compilação; Fichamento; Análise e Interpretação; Redação (MARCONI; 

LAKATOS, 2001).  

Assim, o trabalho ficou dividido em duas partes, o primeiro capítulo que trata 

da conjuntura das cidades, do modo de produção capitalista, e como esse sistema 

tem interferência no espaço urbano.  O segundo capitulo que retrata a história do 
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lazer, “o lazer como mercadoria”, enquanto um direito garantido por meio de lutas 

trabalhistas.  E por fim nossas considerações finais. 
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2 CONJUNTURA SOBRE AS CIDADES 
 

Pensar o território urbano não é apenas registrar edificações e traçados da 

malha viária.  As construções humanas, que dão forma e o uso das cidades, não 

seguem apenas decisões técnicas, objetivas, frente às limitações do relevo. 

O território não é apenas o resultado da superposição de um 
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistema de coisas 
criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto 
é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que 
nos pertence. O território é a base do trabalho, da resistência, das 
trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi 
(SANTOS, 2011. p. 96). 

Essa compreensão do território abre múltiplas possibilidades de se pensar, a 

partir das cidades, sobre o modo como se estabelecem as relações entre os 

homens, e dos homens com a natureza. De acordo com Maricato (2015, p.19). 

 A cidade pode ser objeto de diversas abordagens: pode ser lida 
como um discurso (como querem os semiólogos e semióticos); 
pode ser abordada pela estética - ambiente de alienação e 
dominação por meio da arquitetura e urbanismo do espetáculo; 
como manifestação de práticas culturais e artísticas mercadológicas 
ou rebeldes; como legado histórico; como palco de conflitos sociais; 
como espaço de reprodução do capital e da força de trabalho, entre 
outras. Essas diferentes ou dispersas formas de ver as cidades 
certamente tornam mais difícil situá-las como objeto central 
estruturador das relações sociais.  

 Mais do que mero conjunto de edificações, simples lugar onde a vida se 

desenrola, a cidade é também produtora e produto dessa própria vida. Portanto, ela 

não pode ser pensada separada da sociedade que a constrói, ou seja, do modo 

como o homem produz e reproduz nela sua existência coletiva. Mudanças no modo 

como o homem organiza sua vida social têm, por isso, desdobramentos diretos 

sobre o desenho urbano. Sendo assim, embora a existência das cidades preceda o 

capitalismo, com ele as cidades se modificam profundamente, a ponto de ser 

impossível pensá-las hoje em dia sem o capital (MARICATO, 2013). Para 

compreender a constituição atual das cidades é necessário compreender os 

processos históricos e o modo de produção capitalista. 
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2.1 Modo de produção capitalista 

 

As relações sociais entre os homens se estabelecem na produção de bens 

que asseguram a manutenção e a reprodução da vida social (PAULO NETTO; 

BRAZ, 2012). Ou seja, os homens são protagonistas da sua própria história. Os 

homens transformam a realidade a partir do trabalho, e assim se modificam e se 

constroem como seres humanos. 

 [...] pelo trabalho, ao objetivarem as suas prévias ideações, os 
homens produzem um ambiente cada vez mais favorável à sua 
sobrevivência, num processo bastante complexo por meio do qual 
ideia e casualidade se sintetizam em objetos distintos da 
consciência (LESSA; TONET, 2011, p. 51).  

 

Ainda de acordo com Lessa e Tonet (2011), os objetos criados possuem 

consequências e essas não podem ser totalmente controladas pelos sujeitos. O ato 

de criação tem, portanto, uma ação de retorno sobre o indivíduo e sobre a 

sociedade. O desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas de trabalho amplia 

a força produtiva dos homens, ou seja, sua capacidade de transformar a natureza 

segundo suas prévias-ações.  

A história da civilização começa com os homens primitivos, herdeiros da 

organização social dos primatas. Como a capacidade de transformar o mundo ao 

seu redor era pequena, visto que suas ferramentas e técnicas ainda eram pouco 

desenvolvidas, tais sociedades dependiam daquilo que a natureza lhes 

disponibilizava. A baixa complexidade empregada nas atividades que garantiam 

sua sobrevivência, a caça, a coleta de alimentos, se refletia na sua organização 

social.  

Os primeiros homens eram nômades, andavam em busca de comida e 

organizavam-se em bandos. Os grupos consumiam tudo que produziam de 

imediato não havia ‘excedente’, e as atividades de seus membros eram comuns, 

pouco diferenciadas. Não existia a exploração do homem pelo homem, nem a 

divisão social em classes, e nem propriedade privada. Todos usufruíam igualmente 

do produto do trabalho. A autoridade nesse momento era vista pela idade e 
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sabedoria, sendo as tradições e costumes suficientes para a organização da vida 

social.  

Mesmo nesse contexto, os abrigos, geralmente cavernas, apesar de 

rudimentares e de não serem utilizados como moradia fixa, já tinham sua 

importância. Eram espaços seguros para o acasalamento, descanso, práticas 

rituais e artísticas. O fato dos homens já se relacionarem com um lugar, portanto, já 

pode ser considerado como as ‘sementes” das cidades (SPOSITO, 2014). 

Aos poucos, com o advento de novos instrumentos e técnicas, em um 

processo de desenvolvimento da força produtiva, o trabalho humano se tornou 

mais produtivo e essa sociedade se modificou. A primeira grande revolução 

produtiva da humanidade se dá com a domesticação das sementes (agricultura) e 

dos animais. As comunidades que avançaram nessa direção logo se distinguiram 

das outras, dedicando-se ao pastoreio ou ao cultivo de terras. Tais atividades 

exigiram que esses agrupamentos humanos abandonassem o nomadismo e 

passassem a dedica-se a um só território, ocupando permanentemente uma área. 

Essa fixação deu origem as aldeias, tendo como protagonista desse fato a fêmea 

que se encontrava presa aos seus filhos, guardando alimentos, cultivando 

sementes para assim aumentar a safra de alimentos.  

A consolidação dessas transformações ao longo dos anos permitiu ao 

homem produzir mais do que suas necessidades imediatas. Surge então o 

excedente de produção, e com ele a possibilidade de acumular produtos do 

trabalho. Com isso, torna-se possível a produção de bens que, não sendo 

autoconsumidos, poderiam ser destinados a trocas com outras aldeias, surgindo 

então a mercadoria e as primeiras formas de troca ou comércio. Outro 

desdobramento do aparecimento do excedente foi a possibilidade da exploração do 

trabalho humano, com a divisão da comunidade entre os que produzem o conjunto 

dos bens e aqueles que se apropriam dos bens excedentes sem se envolverem na 

produção. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas tornou possível uma 

nova sociabilidade, uma nova organização social, baseada na possibilidade de 

acumulação e exploração (LESSA; TONET, 2011). 

É essa nova organização social, com a divisão do trabalho, que difere os 

primeiros aglomerados humanos, as aldeias, das cidades. Nessa perspectiva, “A 
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produção do excedente alimentar é, portanto, condição necessária – embora não 

seja única – para que efetivamente se dê uma divisão social do trabalho, que por 

sua vez abre a possibilidade de se originarem as cidades” (SPOSITO, 2014, p. 14). 

Originalmente, a cidade surge com o aparecimento de uma elite governante, ou 

seja, é o lugar daqueles que, liberados do trabalho produtivo na terra, dedicam-se a 

administração pública. 

O que podemos destacar é que ao contrário do que se poderia 
supor numa primeira análise, que pressupõe que a cidade surgiu 
em volta do mercado, é que sua origem não está explicada 
essencialmente pelo econômico, mas sim pelo social e pelo político. 
Ou seja, a cidade na sua origem não é por excelência o lugar de 
produção, mas o da dominação (SPOSITO, 2014, p. 17). 

O desaparecimento das sociedades primitivas deu origem, no contexto 

europeu, a um modo de produção fundamentado na exploração do homem pelo 

homem: o modo de produção escravista.  Para garantir a exploração dos 

trabalhadores e os privilégios da classe dominante foram necessários novos 

complexos sociais, como o Estado e o Direito. 

O Estado é a organização da classe dominante em poder político. 
Tal poder pode apenas existir apoiando-se em um conjunto de 
instrumentos repressivos (exército, polícia, sistema penitenciário, 
funcionalismo público, leis etc.) Independentemente da forma que 
ele assuma e das formas de exercer o poder, segundo Marx, o 
Estado é, essencialmente, um instrumento de dominação de classe 
(LESSA; TONET, 2011. p. 54).  

O Estado, ao reclamar para si o monopólio da violência, busca atender aos 

interesses dos proprietários dos meios de produção. Do mesmo modo, o direito 

surgiu para regulamentar a vida social, impedindo que as questões fossem 

resolvidas pela força, em uma luta aberta entre as classes. Com o tempo, esse 

aparato superestrutural tornou necessário toda uma maquinaria pública, com 

funcionários contratados para cobrar e administrar os recursos dos impostos, e 

forças armadas, para defesa dos senhores e de sua propriedade. As cidades, neste 

contexto, não eram o local da produção de riqueza, mas sim de sua administração. 

Porém, as contradições existentes no seio dessa sociedade levaram a sua 

derrocada. As sociedades escravistas se caracterizavam pela existência de duas 

classes sociais antagônicas: os senhores e os escravos. Os escravos não se 

interessavam pelo aumento da produtividade, pois toda riqueza era destinada aos 
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senhores. Já para os senhores, a única forma de aumentar a riqueza era 

aumentando o número de escravos. Essa necessidade crescente por mais mão-de-

obra obrigava ao Estado manter-se permanentemente em guerra, pela conquista 

de novos territórios, e consequentemente novos escravos. Contudo, o aumento do 

império e do número de escravos, por sua vez, diminuía a eficiência do Estado. Em 

um dado momento, o exército e o Estado haviam crescido tanto que a riqueza que 

eles proporcionavam aos senhores já não era suficiente para pagá-los.  

O fim do escravismo veio por meio dessa permanente crise política e militar, 

e da desestruturação da economia. A revolta do exército e dos funcionários 

públicos, que recebiam cada vez menos, o aumento da vulnerabilidade do império 

a invasões, a desestruturação do comércio, e a diminuição no lucro dos senhores. 

Ao mesmo tempo, se tornavam frequentes também as revoltas dos escravos, 

inconformados com suas condições de vida e trabalho. Porém, esses não 

conseguiam desenvolver uma consciência que lhes permitissem elaborar uma 

proposta de alteração revolucionária na sociedade. Sem a presença de uma classe 

revolucionária a passagem do escravismo para o feudalismo foi lente e crítica 

(LESSA; TONET, 2011).  

A decadência do escravismo levou ao nascimento do modo de produção 

feudal, de base territorial e de uma economia fundada no trato da terra. A terra era 

dividida entre o senhor e a parte que, em troca de tributos e prestações, era 

ocupada pelos servos. Entre esses dois polos havia ainda camponeses e artesões 

livres. A economia era fundamentalmente rural e autárquica.  

O modo de produção assim organizado, estruturalmente, criou e 
reproduziu as condições necessárias à economia quase 
exclusivamente agrícola e intrafeudo, e em contrapartida esvaziou 
definitivamente o urbano do seu papel econômico e político, 
reduzindo as cidades [europeias] a funções muito pouco 
expressivas (SPOSITO, 2014, p. 28). 

Consequentemente, as cidades se esvaziam em importância e tamanho, se 

reduzindo, conforme Sposito (2014), a dois tipos: as cidades episcopais e os 

burgos. As primeiras, de administração eclesiástica, com papel econômico 

pequeno, se sustentavam a custo de tributos recolhidos nos latifúndios. Os burgos, 

construídos sob ordens dos senhores feudais, cercados por muralhas e arrodeados 
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por fossos, tinham objetivo de servir de refúgio em caso de ataques estrangeiros, 

além de armazenamento de alimentos e animais.  

Aos poucos, porém, as cruzadas promovem a pacificação da Europa, 

permitindo a intensificação paulatina da atividade comercial. A estrutura social do 

feudalismo começa a se tornar mais complexa, com artesões e comerciantes se 

organizando em mecanismos associativos. O desenvolvimento do comercio 

estimula o consumo da nobreza por mercadorias, e o irrupção de um novo tipo de 

riqueza que passa a rivalizar com a propriedade fundiária: o dinheiro. A retomada 

da atividade comercial também estimula o “[...] surgimento de cidades, num original 

movimento urbanizador, pois é nas cidades que os núcleos das redes comerciais 

se localizarão” (PAULO NETTO; BRAZ, 2012. p.82).  

Aos poucos, a estrutura política feudal, pulverizada nos ‘feudos’, passa a se 

chocar com o desenvolvimento da atividade comercial. Fortalecidos, os grandes 

comerciantes, que controlavam a circulação de produtos, se aliam a uma nobreza, 

que centralizaria o poder subjulgando aos demais senhores feudais. Surge assim o 

Estado Absolutista.  

Sob o julgo de um único monarca, vários feudos são unificados em um 

Estado Nacional, permitindo também a unificação dentro daquele território do 

sistema fiscal, monetário, legal e burocrático, facilitando assim a atividade 

comercial. A aliança entre os grupos mercantis e a nobreza propiciou também 

novas empreitadas por novos mercados e territórios (como as Grandes 

Navegações), ampliando a acumulação de riqueza na mão desses grupos. A 

constituição de uma nova classe, a burguesia, modifica profundamente o modo 

como os homens produzem e se apropriam dos bens necessários para sua 

existência.  

A partir do processo de constituição de uma classe social – a 
burguesia -, com base na atividade comercial, a produção não 
visava apenas satisfazer as necessidades humanas, mas por seu 
caráter de mercadoria, proporcionar o lucro e, por conseguinte, a 
acumulação através do comércio (SPOSITO, 2014, p. 34). 

O acúmulo de riquezas sem precedentes amparou o desenvolvimento de 

novas tecnologias e ferramentas, como a máquina a vapor e o tear mecânico, que 

revolucionaram a produção de bens materiais. No campo político, a hegemonia 



19 
 

econômica da burguesia permitia que ela abrisse mão de sua aliança com a 

nobreza. O processo conhecido como Revolução Francesa marca o surgimento do 

Estado burguês, com a derrubada da monarquia, e a tomada do controle político 

pela burguesia. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico teve 

desdobramentos importantes sobre as relações de produção e sobre a organização 

da vida social.  

O novo instrumental necessário para a produção não estava ao alcance do 

camponês, ou do velho artesão individual. Expulsos das terras que ocupavam 

anteriormente, e sem condições de adquirir o maquinário para seu trabalho, esses 

trabalhadores passam a serem obrigados a vender a sua força de trabalho para a 

burguesia, essa sim capaz de arcar com os custos da produção. Com isso, a 

burguesia, que já controlava a circulação de mercadorias, passa também controlar 

a sua produção, e um novo momento da história da humanidade se inicia: o 

capitalismo. 

O modo de produção capitalista é aquele que coloca o capital como forma 

de sociabilidade predominante. Capital aqui não é um objeto, ou coisa palpável, 

mas sim um processo, um movimento de constante valorização.  

Em sua modalidade “pura”, ou abstraída do complexo e da 
multiplicidade de interações que assume na totalidade das relações 
sociais, o início do processo é a forma capital dinheiro (D). O 
momento intermediário é o capital na forma de mercadoria (M), na 
qual a mercadoria precisa realizar-se ou ser vendida. O final do 
processo é o capital valorizado, o qual dará início a um novo 
recomeço do ciclo de valorização na produção, agora, como capital 
que incorporou o lucro e a mais-valia realizados na circulação (D’). 
De maneira que a fórmula geral do capital se expressa por: D – M – 
D’ (OYAMA, 2015. p. 8). 

A produção de mercadorias, ou seja, a produção de bens que não se 

destinam a atender às necessidades imediatas de seus produtores, mas a 

comercialização e consequente reprodução do ciclo de expansão do capital, é 

fundamental para compreendermos o acúmulo de riqueza no capitalismo. Embora 

possua uma utilidade (um valor de uso), o preço da mercadoria é determinado pelo 

seu valor de troca. Só há interesse em produzir algo se o valor de troca for superior 

ao custo de sua produção. Para isso, é necessário que a força de trabalho 

empregada seja sub-remunerada ou seja, que o trabalhador produza mais riqueza 

do que recebe em forma de salário, gerando assim mais valia para o empregador. 
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A produção mercantil capitalista depende assim da relação conflituosa entre o 

burguês (proprietário do meio de produção ou capitalista) e o proletário (trabalhador 

que não dispõe dos meios de produção, e por isso é obrigado a vender sua força 

de trabalho).  O modo de produção capitalista baseia-se, portanto, na propriedade 

privada dos meios de produção e na exploração da mão-de-obra assalariada. 

A produção de mercadorias, é importante frisar, não se inicia no capitalismo. 

Mas é nesse sistema que ela se generaliza, colonizando todas as demais esferas 

da vida social. 

Nas sociedades onde se impera o modo de produção capitalista, 
quanto mais este se desenvolve, mais a lógica mercantil invade, 
penetra e satura o conjunto das relações sociais: as operações de 
compra e venda não se restringem a objetos e coisas – tudo é 
objeto de compra e venda, de artefatos materiais a cuidados 
humanos. O modo de produção capitalista universaliza a relação 
mercantil (PAULO NETTO; BRAZ, 2012, p. 98, grifo nosso).  

Essa universalização da lógica mercantil, apontada pelos autores, é 

perceptível também nos arranjos urbanos. Segundo Maricato (2015), os capitais 

em cada momento histórico buscam moldar as cidades conforme seus interesses. 

Por exemplo, inicialmente, quando o capitalismo necessitava de abundância de 

mão-de-obra para o trabalho fabril, a mercadoria ‘força de trabalho’ era a mais 

solicitada, as cidades destinavam parte significativa de seu território para abrigar 

grandes contingentes populacionais em habitações populares. No momento atual, 

da chamada ‘reestruturação produtiva do capital’, quando não há mais a mesma 

demanda por mão de obra, bairros e comunidades inteiras são removidas, para dar 

lugar a novos empreendimentos imobiliários. Ou seja, a exploração do espaço 

urbano passa a ser fonte importante de acumulação de riqueza, tornando a cidade 

uma mercadoria a mais. 

A cidade vira fonte de disputa entre interesses antagônicos e inconciliáveis, 

descritos por Maricato (2015, p. 23-24) 

A classe trabalhadora (...) quer da cidade, num primeiro momento, 
o valor de uso. Ela quer moradia e serviços públicos mais baratos e 
de melhor qualidade (...). Os capitais que ganham com a produção 
e exploração do espaço urbano agem em função de seu valor de 
troca. Para eles a cidade é mercadoria entre o valor de troca da 
cidade mercadoria e o valor de uso da cidade condição necessária 
de vida para a classe trabalhadora, há uma profunda oposição que 
gera um conflito básico. 
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 Santos (2011) nomeia de ‘alienação territorial’ o processo pelo qual o 

interesse empresarial se sobrepõe aos dos demais atores sociais que co-habitam o 

território, roubando da coletividade o comando sobre seu destino. O pensamento 

único do mercado global, que só compreende a racionalidade da competitividade, 

se impõe sobre o contexto social, geográfico, moral, político e econômico.  

Nesse movimento, tudo que existia anteriormente à instalação 
dessas empresas hegemônicas é convidado a adaptar-se às 
suas formas de ser e de agir, mesmo que provoque, no 
entorno preexistente, grandes distorções, inclusive a quebra 
da solidariedade social (SANTOS, 2011, p. 85). 

Os direitos dos cidadãos, que deveriam ser garantidos pelo Estado, são 

atropelados pela força do capital, transformados em privilégios para poucos. No 

atual estágio do capitalismo, neoliberal, a democracia é submetida aos interesses 

do mercado. “Não é que o Estado se ausente ou se torne menor. Ele apenas se 

omite quanto ao interesse das populações e se torna mais forte, mais ágil, mais 

presente, a serviço da economia dominante” (SANTOS, 2011, p.66).  

Na verdade, ao proclamar a necessidade de um “Estado mínimo”, o 
que pretendem os monopólios e seus representantes nada mais é 
que um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o capital 
(PAULO NETTO; BRAZ, 2012, p. 239, grifo do autor). 

Em nome de maior “dinamicidade” e “eficiência”, os planos para as cidades 

deixam de ser fruto de decisões coletivas, e passam a ser elaborados segundo a 

consultoria técnica de “órgãos e conselhos especiais”, pouco transparentes. As 

cidades passam a ser governadas segundo uma política neoliberal:  

Uma política que deixa de ser orientada para satisfação das 
melhores condições de vida das pessoas, para efetivação de 
direitos e para a distribuição do espaço urbano com maior justiça, 
para se orientar á maximização de lucros (FAULHABER; 
AZEVEDO, 2015, p.13). 

A cidade neoliberal é, portanto, mercadoria. E como toda mercadoria, sua 

apropriação é desigual dentro do sistema capitalista. Usufruir de seu território e 

equipamentos, deliberar sobre seus rumos, é cada vez mais um privilégio, restrito a 

uma pequena elite política e econômica, que se apropria do território, restringindo 

as relações sociais da classe oprimida- populares. 
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Frente a esse processo de “alienação territorial” e de mercantilização do 

espaço urbano, Harvey defende o direito à cidade como parte dos direitos 

humanos, fundamental para a construção de uma sociedade mais justa:  

O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito de 
acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é 
um direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com 
nossos mais profundos desejos. [...] A liberdade de fazer e refazer a 
nós mesmos e a nossas cidades (HARVEY, 2014, p. 28). 

 

Diferentemente de outros direitos, individuais e perfeitamente conciliáveis 

com a lógica hegemônica neoliberal, o direito à cidade é pensado por Harvey como 

um direito coletivo, radicalmente democrático e, portanto, essencialmente 

anticapitalista.  

a forma capitalista de urbanização está tão completamente inserida 
e é fundamental na reprodução do capitalismo, [que] 
consequentemente as formas alternativas de urbanização devem 
necessariamente se tornar centrais em qualquer busca de uma 
alternativa anticapitalista (HARVEY, p. 132-133).  

Compreendendo que o direito à cidade está ligado à possibilidade dos 

sujeitos se apropriarem dos espaços urbanos em seu tempo livre, para práticas 

espontâneas e voluntárias, faz-se necessário pensar o lazer em tais cidades. No 

próximo capítulo, refletimos sobre como as práticas de lazer se constituíram 

historicamente, e como elas se manifestam hoje em dia, em um espaço urbano 

cada vez mais excludente, segregado e mercantilizado.  
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3 LAZER 

 

O lazer é uma prática polissêmica, que pode ser lida de diversas formas. 

Contraditória, ao mesmo tempo em que é prática fundamental para a manutenção 

da exploração do trabalhador, como um tempo de descanso das atividades 

laborativas necessárias para a sua recuperação, pode ser também prática 

emancipatória, que contribui para o crescimento do homem e combate sua 

alienação. Portanto, podemos pensar que  

[...]o lazer integra o campo das práticas humanas e pode ser visto 
como um emaranhado de sentidos e significados dialeticamente 
partilhados nas construções subjetivas e objetivas dos sujeitos, em 
diferentes contextos de práticas culturais, sociais e educativas. 
Assim, o lazer participa da complexa trama histórico-social própria 
de cada realidade e representa um dos fios tecidos, culturalmente, 
na rede humana de significados, símbolos e significações (GOMES, 
FARIA, 2005 apud GOMES, 2014 p. 12).  

  A análise histórica nos permite compreender melhor o desenvolvimento do 

lazer, e sua manifestação atual. Segundo Melo e Alves Junior (2012), a Grécia é o 

berço do lazer. A divisão social do trabalho nesta sociedade permitia que uma elite, 

liberada do trabalho nas tarefas diárias, pudesse desfrutar de sua liberdade, 

enquanto os escravos produziam os bens necessários ao sustento de todos. Esse 

tempo livre da elite, o skholé (ócio), era usado para o seu crescimento espiritual e 

florescimento cultural, em atividades que desenvolviam valores como beleza e 

bondade.  

 Já em Roma, uma sociedade mais militarizada, o tempo livre servia de 

recuperação e preparação do corpo e do espírito para atividades laborais e bélicas. 

É também desse contexto o surgimento da política do ‘pão e circo’, quando o 

Estado passa a promover espetáculos para a diversão popular, com o intuito de 

controlar as massas. Portanto, todos tinham acesso a diversão, porém, para a elite 

essas atividades eram um elemento de convite a reflexão e desenvolvimento 

pessoal, enquanto aos populares eram fornecidas práticas que visavam a mera 

distração e alienação.   

 Na Idade Média, a difusão do cristianismo deixa marcas e limites profundos 

na sociedade, impregnando as práticas sociais dos valores morais da Igreja, fez 

surgir uma nova concepção para lazer e trabalho. O trabalho passa a ser visto 
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como uma obrigação para os servos e camponeses, e o lazer se configura como 

um tempo de descanso e recuperação do cotidiano desgastante. 

A Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo trazem novas 

formas de exploração, agravando as tensões na sociedade. A redução da carga 

horária laboral, que permitiria o lazer, passa a fazer parte da pauta de 

reinvindicações das classes expropriadas.  

[Com o] conflito travado entre capital e trabalho assalariado, 
socialmente gerado nas sociedades capitalistas, os protagonistas 
dessa situação assumem posições antagônicas por terem 
interesses distintos e contraditórios. Enquanto a classe detentora 
do capital objetiva, sobretudo, a acumulação de mais riqueza, a 
manutenção de seus privilégios – dentre os quais o lazer – e a 
concentração do poder em suas mãos, a classe operária clama, 
incessantemente, por melhores condições de vida e de trabalho, 
com salários dignos, distribuição de renda justa, redução da jornada 
de trabalho, mais segurança na prática de seus ofícios e 
oportunidade de emprego para todos (WERNECK, 1998, sem 
paginação).  

O lazer ganha importância como contraponto ao trabalho explorado. Fruto de 

reivindicações sociais, da luta dos trabalhadores, o "tempo de folga" é uma 

conquista sobre o trabalho. Em decorrência desse processo, o lazer se torna um 

direito todo cidadão, garantido pelo Constituição de 1988, no artigo 6°, parágrafo 3:  

Art.6º. São direitos sociais 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, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 
(BRASIL.1988). 

 

O lazer então passa a ser então um direito, visto como ‘tempo livre’ do 

trabalho ou como ‘tempo liberado’, não só do trabalho, mas de outras obrigações: 

familiares, sociais, políticas e religiosas. Porém, como não poderia deixar de ser, 

segue influenciado pela estrutura do sistema social vigente, tendo também a 

função de recompor a força de trabalho, para gerar uma maior produtividade e 

prevenir contra doenças causadas pelo trabalho intenso e repetitivo. Ou seja,  

[...] entende-se que o lazer entra em cena para atender às 
necessidades e demandas do próprio processo de produção e 
acumulação de capital, em decorrência da sua possibilidade de 
servir como atividade utilitarista para a reposição e recuperação da 
força de trabalho, fincando-se, assim, as bases de exploração 
sobre o tempo livre (LAVOURA, 2010, p. 64).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art6...
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 Húngaro (2008) percebe o lazer como mais uma estratégia de controle do 

capital sobre o tempo livre da classe trabalhadora, tendo limites e possibilidades 

impostas. Para ele o lazer se reduziu a um mecanismo de consumo de 

mercadorias, no qual o sujeito realiza atividades como viajar, comer, se divertir no 

cinema, bares e shoppings. Estando limitado e reduzido ao consumismo, 

estabelecendo desta forma uma idéia de falsa liberdade aos sujeitos, pois para o 

capitalismo a liberdade está condicionada e determinada pelas relações mercantis.  

Da mesma forma, Gawryszewski (2000) afirma que a lógica neoliberal, onde 

o Estado tem preocupação na efetivação mínima dos direitos, deixa o lazer sob o 

domínio da iniciativa privada, sempre em busca do lucro. Desta forma, embora seja 

considerado pela legislação um direito fundamental, o lazer passa a ser tratado 

como mercadoria a ser consumida. Assim, Para Macarenhas (2001) citado por 

Hungaro o lazer passa a ser um dos componentes dessa estratégia de controle, de forma 

complementar Húngaro (2008, p. 234) afirma que  

Seja como oportunidade de descanso – para a recuperação da 
força de trabalho -, como entretenimento, ou, ainda, como um 
tempo para o consumo fetichizado das mercadorias, acaba 
cumprindo uma funcionalidade imprescindível ao metabolismo do 
capital. Assim pensado, trata-se, tão-somente de uma 
manifestação, um construto, que indiscutivelmente, serve à 
hegemonia burguesa no controle do tempo livre dos trabalhadores.  

Húngaro (2008) reflete que o lazer e trabalho estão atrelados e os relaciona 

com a obra de Lafargue, Direito a Preguiça (1999), que apresenta a idéia de que na 

sociedade capitalista o homem vive em uma devoção pelo trabalho, não porque o 

trabalho representa a essência do homem mas sim porque esse se tornou o meio 

de sua sobrevivência. Desta maneira, no capitalismo, o homem é explorado por 

meio do trabalho alienado e assim não conseguem ver outra forma de trabalho que 

atenda às suas necessidades mais imediatas, pois o trabalho é quem gera o salário 

e esse salário satisfaz suas necessidades. 

 [...] se a sociedade a partir dos preceitos capitalistas cria um 
trabalho que cansa, aliena e entedia, não pode haver solução 
desses problemas num lazer criado sobre a mesma base 
sociológica, ou seja, a lógica que rege o tempo de trabalho é a 
mesma lógica que rege o tempo de não-trabalho. Esta lógica 
totalizadora referida é a lógica do capital, que transforma tudo e 
todos em mercadoria, em “coisa” a ser produzida, vendida, 
comprada (FERNANDES; HÚNGARO, ATHAYDE, 2011, sem 
paginação). 
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Desta maneira concluímos que o tempo livre na sociedade capitalista, está 

voltado a mercantilização, a um consumo alienado, sendo disposto por meio de 

atividades que são encaradas como bens de luxo, ficando restrito a camadas 

economicamente superiores.  

Mészaros (2005), porém, nos recorda que, como prática contraditória que é, 

o lazer não deve ser visto apenas desta forma. A partir do lazer, também é possível 

que o homem se aproprie da produção cultural da humanidade, enriquecendo-se e 

realizando suas potencialidades humanas. Dias, et al (2008) dialogam trazendo o 

lazer enquanto parte da construção humana e cultural, e que para ser realmente 

levado em consideração deve ser por uma lógica onde homem tem acesso aos 

bens produzidos por ele mesmo e que fazem parte da sua história. Sendo assim, 

LAVOURA (2010) “destaca a importância de se pensar o lazer, reconhecido como 

tempo livre para a fruição dos bens socialmente produzidos forma de produções 

culturais e possibilitador da formação humana” (p. 64-65). Desta forma 

 

Baseado nos autores marxistas, concordamos que o tempo de lazer 
é “poluído” pelos valores do capitalismo, mas deve ser considerado 
como uma esfera de reivindicação social necessária ao 
desenvolvimento completo do homem e não apenas como um meio 
para descansar, consumir determinados produtos e reproduzir a 
força de trabalho. Entendemos ainda, que a compreensão do Lazer 
como um direito social tem relação com o direito ao tempo livre do 
trabalho, às férias, ao repouso semanal e ao acesso aos bens 
culturais produzidos pela humanidade e que a conquista destes 
direitos está ligada às lutas dos movimentos trabalhistas por 
igualdade (FERNANDES; HUNGARO, ATHAYDE, 2011, sem 
paginação). 

Para que as possibilidades emancipatórias do lazer possam se concretizar, é 

preciso, antes de tudo, garantir as condições mínimas para isso. Assim sendo “[...] 

deve-se considerar que, para a efetivação das características do lazer é necessário 

antes de tudo, que ao tempo disponível corresponda a um espaço disponível. 

Democratizar o lazer significa democratizar o espaço.” (MARCELLINO, 1983, p. 

57).  

Portanto, em um contexto urbano capturado pelos interesses do capital, que 

perdeu sua multifuncionalidade para a racionalidade única da lógica mercantil, esse 

direito ao lazer emancipado fica severamente comprometido. A defesa do direito ao 
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lazer na cidade soma-se inevitavelmente a luta pelo direito coletivo à cidade, por 

uma concepção ‘radicalmente democrática’ e ‘essencialmente anticapitalista’ do 

espaço. Uma cidade-mercadoria só poderá abrigar formas de lazer definidas pelo 

capital, o lazer-mercadoria.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho objetivou pensar sobre as possibilidades e manifestações das 

práticas de lazer em um espaço urbano redesenhado pela crise do capital e pela 

reestruturação neoliberal. Para isso, buscamos compreender o processo de 

construção das cidades, suas tendências atuais, e as distintas e contraditórias 

visões de lazer hoje presentes, que chamamos de “lazer mercadoria” e “lazer 

direito”. 

No primeiro capítulo, propusemo-nos a percorrer os processos históricos, a 

constituição do modo de produção capitalista, a formação das cidades e da 

apoderação das cidades por parte do capital e do modelo neoliberal. O 

entendimento da formação do modo de produção capitalista, o modo como a 

burguesia chegou à hegemonia social, impondo uma sociabilidade dirigida pela 

necessidade de expansão contínua do capital (garantida pela exploração da mão-

de-obra assalariada, e manutenção da propriedade privada dos meios de 

produção), nos ajuda a compreender como as cidades, “base do trabalho, da 

resistência, das trocas materiais e espirituais e da vida”, espaço onde se dá as 

relações sociais e a formação do homem, são redesenhadas e redefinidas pela 

racionalidade única da busca pelo lucro. O momento atual, de crise do capital e de 

reforma neoliberal, que reduz o papel do Estado na garantia de direitos e amplia 

sua ação junto aos interesses das empresas privadas, contribui para que o espaço 

urbano seja cada vez mais mercantilizado e segregado.  

No segundo capítulo, buscamos nos ater a uma reflexão sobre como as 

práticas de lazer se constituíram historicamente, e de como elas se apresentam na 

atualidade, em nossas cidades consagradas ao capital. Como construção histórica 

e cultural do homem, as práticas de lazer não são dissociadas do modo como a 

sociedade produz as condições de sua existência. Embora o lazer seja um direito 

social, conquistado com muita luta trabalhista, e previsto na Constituição de 1988, 

não é essa forma que predomina hoje. Dentro do modo de produção capitalista, 

que tende a transformar todas as esferas da vida social em mercadoria, o lazer 

acaba adquirindo o significado de mercadoria a ser consumida, gerando lucro aos 

empresários, ou descanso necessário a recomposição da força de trabalho, 

garantindo a produtividade do trabalhador. As possibilidades de um lazer 
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emancipado e emancipador passa pela democratização dos espaços de nossas 

cidades.  

 A disputa pelo Cais José Estelita não é um caso isolado. Aos poucos, outros 

movimentos de resistência se levantam em todo o mundo contra apropriação dos 

espaços coletivos pelo capital, contra a especulação imobiliária e a mercadorização 

das cidades. A defesa do direito a práticas de lazer contra hegemônicas, mais 

democráticas, não-tuteladas pelo mercado, e que permitam novas formas de 

sociabilidade, deve caminhar junto às lutas pelo direito à cidade. Ao mesmo tempo, 

é preciso ter em mente que essas necessárias lutas locais, por um projeto popular 

de cidade, e pela garantia dos direitos sociais, não devem se dissociar de uma luta 

maior, anticapitalista, contra toda a forma de mercadorização da vida. 
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