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Introdução 

• Lazer e Mercadoria ao longo da história 

• Há milhares de anos as pessoas (de Reis a 
escravos) vivenciavam momentos de lazer. 

• Vivido no tempo-espaço disponível entre suas 
obrigações. 

• A emergência da cultura do Folk 

• O surgimento de jogos da plebe 

• O surgimento de jogos da nobreza 



A emergência da cultura do Folk 
 

• Atividades do Folk (povo) 
que emergiram de 
brincadeiras praticadas 
nos momentos de folga. 

• “Regras” eram 
improvisadas e ao longo 
do tempo adequadas e 
adaptadas. 

• Tal fenômeno dura pelo 
menos 8000 anos! 



A emergência da cultura do Folk 
 



A emergência da cultura Nobilis 
 

• Ao longo de pelo menos 8000 
anos clãs, tribos, estabelecem 
entre si, relações de poder. 

• Concentração de poder bélico 

• Concentração de poder 
econômico 

• Clara identificação de estratos 
sociais diferenciadas. 

• Surgimentos de um cultura 
exclusiva para a nobreza. 



A emergência da cultura Nobilis 
 



A emergência da cultura Nobilis 
 



A emergência da cultura Nobilis 
 









Quando o Lazer de Reifica? 

• Reificar: “Coisificação”; tornar-se mercadoria! 

 

 

QUANDO???????? 



O Corpo se torna Mercadoria 



Lazer para os clientes! 



Revolução Industrial do Século XVIII 

• Consolidação de uma classe operária. 

• Formação de sindicatos. 

• Separação nítida e o espaço-tempo de trabalho e o 
espaço-tempo para o lazer possível. 

• Força motriz para as engrenagens nas fábricas 
inglesas era a força produzida pelos corpos do 
operários.  

• A “mercadoria” que eles vendiam aos patrões era o 
movimento de seus corpo. 



Revolução Industrial do Século XVIII 



Revolução Industrial do Século XVIII 



Revolução Industrial do Século XVIII 



Revolução Industrial do Século XVIII 



Revolução Industrial do Século XVIII 



Revolução Industrial do Século XVIII 



Revolução Industrial do Século XVIII 



As chaminés: Símbolos de Progresso! 



Revolução??? Sob que ponto de vista?? 



E Henry Ford começa a produzir carros! 



Produção em série: Muitos carros! 



Mais carros ! 



Mais carros!!!!!!!!! 



Mais... Muito mais carros! 



Carro dá muita liberdade! 



Carro dá muita liberdade! 



Carro dá muita liberdade! 



Viva a Revolução Industrial ! 



O Lazer mercadoria e o carro 

Muitas práticas de 
lazer são 

dependentes do 
carro. 



O Lazer mercadoria e o carro 

• Para ir ao shopping ($$$$) 

 



O Lazer mercadoria e o carro 

• Para ir a praia ($$$$) 

 

 



O Lazer mercadoria e o carro 

• Para ir ao futebol ($$$$) 

 

 



Para ir até marte! 



Um concerto! 



Duas semanas em Phuket ! 



Uma tarde na Rua do Porto - Piracicaba 



• É incontestável que o lazer é também mercadoria; 

• E tem se tornado, cada vez mais, a mercadoria dos 
sonhos de bilhões de pessoas; o que é legítimo. 

• Mas... Que tal pensarmos que “menos é mais”? 
Um mundo onde as práticas de lazer não sejam tão 
controladas pelo homens e neg-ócio? 

Finalizando... 
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