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“O homem é tão bem manipulado e ideologizado 

que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão 

do trabalho.” 

Theodor Adorno  

  



RESUMO 

A presente pesquisa se relaciona com as temáticas Lazer e Meios de Comunicação. 

Esse trabalho tem como objetivo geral analisar como a temática do lazer é abordada nos 

meios de comunicação veiculados em Diamantina, mais especificamente o Jornal Voz de 

Diamantina. Tem como objetivos específicos discutir como serão as abordagens da temática 

lazer presentes nos meios de comunicação veiculados na cidade de Diamantina, e se elas serão 

tratadas na perspectiva de considerar o lazer como uma mercadoria ou como um direito 

social; compreender as relações dessas reportagens com os conteúdos culturais do lazer, e 

qual a predominância de algum desses interesses em relação aos outros nos artigos publicados 

nos jornais; analisar se o lazer foi abordado em uma perspectiva mais crítica ou mais 

conformista. Essa é uma pesquisa documental e bibliográfica e conforme explicitado, o foco 

deste estudo é um produto dos meios de comunicação, ou seja, discutirei as visões e práticas 

associadas ao lazer que são veiculadas pelo jornal Voz de Diamantina. Tornou-se evidente na 

presente pesquisa, que há uma grande prevalência das festas (interesses artísticos, sociais e 

turísticos) nas reportagens apresentadas no jornal analisados, percebe-se que em alguns 

momentos esses eventos são tratados como mera mercadoria, como um produto a ser 

consumido. Quase não há reportagens sobre os interesses intelectuais e manuais. Compreendo 

que esses interesses podem estar inseridos nas manifestações citadas, mas que não foram 

explicitados diretamente. Com relação ao fato de haver poucas reportagens que trataram 

especificamente da temática do lazer, compreende-se que deve haver escolhas em relação ao 

que se publica ou não. Dessa forma, isso não significa que o tema tenha uma importância 

maior ou menor para os responsáveis em selecionar as matérias, mas talvez que a questão, por 

diversos motivos, não seja considerada notícia. Afinal, seria impossível para um jornal 

discutir todas as questões que a sociedade considera relevante. 

 

Palavras chave: Lazer, Meios de Comunicação, Direito Social. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nesta presente pesquisa, discutirei alguns aspectos que considero relevantes 

sobre as temáticas Lazer e Meios de Comunicação. Explicita-se, inicialmente, que os  

meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber e/ou transmitir 

informação. De acordo com Monteiro (1999), existem diversos meios de comunicação 

como, por exemplo, o telefone, a televisão, o rádio, o jornal, a internet, etc. Dentre esses, 

o jornal é um meio de comunicação impresso e, apesar de longos anos de existência, 

continua sendo uma das principais fontes de informação da sociedade atual. Ele aborda 

uma diversidade de temas como economia, esporte, política, cultura, trabalho, lazer, etc.  

 Com relação à temática do lazer, explicita-se que esse fenômeno também recebe 

influências dos meios de comunicação. Nessa perspectiva, um aspecto muito importante 

“(...) é a contribuição dos meios de comunicação para a divulgação de atividades de 

lazer e seu acompanhamento (via mídia ou in loco) e prática pelo público” (FORTES, 

2010, p. 5). 

 Falar em comunicação e em meios de comunicação é algo amplo. Segundo 

Martino (2005a) não há uma definição amplamente aceita sobre o que é comunicação. 

Percebe-se que o termo se refere ao procedimento de partilhar um mesmo elemento da 

consciência, seria uma relação entre consciências. Ainda para esse autor, a etimologia 

da palavra comunicação nos remete a “relação” e vem do latim communicatio. 

 Como explicita França (2005, p.41), pode-se compreender a comunicação como 

“[...] processo social básico de produção e partilhamento do sentido através da 

materialização de formas simbólicas [...]”. 

 Pode-se afirmar que há uma polissemia em relação ao termo comunicação e o 

mesmo ocorre com relação à compreensão do que seja meios de comunicação. Em uma 

perspectiva objetiva, poder-se-ia compreender meios de comunicação como diferentes 

veículos, recursos e técnicas utilizados para comunicar. Entre esses diversos meios de 

comunicação, há: as mídias impressas (jornais, revistas, livros etc.), as mídias 

eletrônicas (rádio, televisão etc.) e as mídias digitais (internet, computador etc.). 

 Dessa forma, para delimitar melhor o objeto de estudo, procurei discutir as 

abordagens de lazer presentes na mídia impressa, mais especificamente, nos jornais. 

 Há dois jornais que tratam das especificidades de Diamantina e região, são eles: 

Voz de Diamantina e Gazeta Tijucana. O jornal Voz de Diamantina tem uma 

periodicidade semanal, é o jornal mais antigo da cidade e conforme o relato de vários 
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moradores é o mais lido. De tal modo, ele se adequou melhor ao estudo pretendido e 

será o objeto de análise deste trabalho. 

 Assim, opto por contextualizar algumas questões que ajudarão a compreender 

melhor como é divulgado o lazer na cidade de Diamantina. 

Diamantina, MG é uma cidade histórica e considerada Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura.  

 Conforme consta no site oficial da cidade: 

Com quase três séculos de fundação, passando de povoado a arraial até 

chegar a município, Diamantina é uma cidade rica em história e tradições. 

Possui um patrimônio arquitetônico, cultural e natural rico e preservado. 
A formação do município está intrinsecamente ligada à exploração do ouro e 

do diamante. A ocupação inicial do território se deu com Jerônimo Gouvêa, 

que, seguindo o curso do Rio Jequitinhonha, encontrou, nas confluências do 

Rio Piruruca e Rio Grande, uma grande quantidade de ouro. (DIAMANTINA, 

2010, p.1)  
 

 Assim, Diamantina surge e se desenvolve na perspectiva de explorar as riquezas 

minerais da região. Além da riqueza do ouro e do diamante, ela também se torna uma 

cidade conhecida por ter sido o lar de “Chica da Silva” e “Juscelino Kubitschek”, 

personagens que marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil. Diamantina está 

localizada no Vale do Jequitinhonha, terra conhecida por sua riqueza nas manifestações 

culturais e pelas desigualdades econômicas entre seus moradores. 

 Com relação ao campo do lazer, é comum ouvir em Diamantina o relato de 

adolescentes, jovens e adultos que a cidade carece de opções de lazer, pois não há 

Shopping Center, Cinema Comercial ou alguma rede de sanduíches rápidos (fast food).  

 Percebe-se uma clara associação do lazer com as experiências propiciadas às 

pessoas nos grandes centros urbanos. Porém, parto da premissa que a valorização de 

determinadas práticas de lazer em relação a outras são construções culturais e essas 

construções sofrem influência daquilo que é veiculado pelos meios de comunicação, 

seja em uma perspectiva Funcionalista que visa à persuasão, o conformismo e o 

controle social, ou seja, em uma perspectiva como a da Escola de Frankfurt que discute 

as relações de poder, a alienação e as ideologias presentes nas mídias e que contribuem 

para um pensar mais crítico. (MARTINO, 2005b; FRANÇA, 2005). 

 Portanto, as reflexões que se seguirão terão como objetivo discutir e 

compreender as perspectivas de lazer veiculadas no jornal Voz de Diamantina.  
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 Assim, como seriam as abordagens da temática lazer presentes nos meios de 

comunicação veiculados em Diamantina? 

 Elas seriam tratadas na perspectiva de considerar o lazer como uma mercadoria 

ou como um direito social? 

 Outra questão, seria a compreensão das relações dessas reportagens com os 

conteúdos culturais do lazer. Afinal, há predominância de algum desses interesses em 

relação aos outros nos artigos publicados nos jornais? 

 Dessa forma, o lazer foi abordado em uma perspectiva mais crítica ou mais 

conformista? 

 Assim as questões abordadas acima, ajudarão a compreender melhor o objeto de 

estudo. 
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OBJETIVOS 

 

Geral 

 Analisar como a temática do lazer é abordada nos meios de comunicação 

veiculados em Diamantina, mais especificamente o Jornal Voz de Diamantina. 

 

 

Específicos 

Discutir como serão as abordagens da temática lazer presentes nos meios de 

comunicação veiculados na cidade de Diamantina, e se elas serão tratadas na 

perspectiva de considerar o lazer como uma mercadoria ou como um direito social. 

Compreender as relações dessas reportagens com os conteúdos culturais do 

lazer, e qual a predominância de algum desses interesses em relação aos outros nos 

artigos publicados nos jornais. 

 Analisar se o lazer foi abordado em uma perspectiva mais crítica ou mais 

conformista. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Os meios de comunicação são artifícios que permitem a comunicação entre 

pessoas, contribuindo com o processo de transmissão de informações. Ao longo da 

história, o homem sempre desenvolveu formas para se comunicar: sinais, desenhos, 

cartas, criação de alguns objetos, etc. (CERQUEIRA, 2013). 

 Atualmente, consideramos os meios de comunicação como instâncias da 

comunicação em massa, ou seja, a imprensa, o rádio e a televisão em suas acepções 

públicas, privadas ou comunitárias. Trata-se de mecanismos que permitem a 

disseminação em massa de informação facilitando a construção de consensos sociais, a 

construção e a reprodução do discurso público e certos níveis de interação, conforme 

explicitam Raboy;  Solervincens (2006). 

 Assim, “A Comunicação pode apresentar aportes relevantes para os estudos de 

Lazer, na medida em que muitas pesquisas das demais ciências humanas, ao se 

debruçarem sobre um objeto, o fazem ignorando ou minimizando o papel dos meios de 

difusão coletiva” (FORTES, 2010, p. 5). 

 É importante ressaltar que assim como a questão da comunicação, do ponto de 

vista conceitual, não há um consenso entre os estudiosos da área sobre o que seja lazer. 

Mais do que buscar definições, é importante compreender o lazer em termos de 

concepções que são historicamente construídas e situadas em nosso meio.  

 Em linhas gerais, pode-se dizer que algumas concepções de lazer são muito 

citadas nos estudos brasileiros, entre elas há uma recorrência as visões de alguns 

autores, entre eles: Joffre Dumazedier, Nelson Carvalho Marcellino, Christianne Luce 

Gomes entre outros. 

 Ficaria um texto muito extenso se me aventurasse a discutir essas concepções. 

Contudo, opto por adotar, neste trabalho, uma concepção operacional de lazer em que 

algumas premissas estejam claras em relação às análises desenvolvidas.  

Entre essas premissas, Marcellino (1996) explica que, frequentemente, essa 

palavra é associada com experiências individuais vivenciadas, mas que essa 

compreensão é limitada, pois restringe o lazer aos conteúdos de determinadas vivências. 

Desta forma, o lazer não pode ser compreendido somente pelo conteúdo da ação, ou seja, 

não é a atividade em si que caracteriza o lazer, pois, uma mesma atividade pode 

significar lazer para uma pessoa e para a outra não. O autor cita o exemplo da pescaria, 

http://vecam.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=164&lang=pt&nemo=edm
http://vecam.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=238&lang=pt&nemo=edm
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do futebol e da jardinagem. Para algumas pessoas essas experiências seriam momentos 

de lazer, mas, isso não ocorre para aqueles que dependem daquilo para o seu sustento. 

 Assim, para Marcellino (1999, p.15) o lazer pode ser compreendido como: 

 

Cultura vivenciada (praticada, fruída ou conhecida) no tempo disponível das 

obrigações profissionais, escolares, familiares, sociais, combinando os 

aspectos tempo e atitude. [...] quando digo vivenciada, não estou restringindo 

o lazer à prática de uma atividade, mas também ao conhecimento e à 
assistência que essas atividades podem ensejar, e até mesmo à possibilidade 

do ócio, desde que visto como opção, e não confundido com ociosidade, sem 

contraponto com a esfera das obrigações, no nosso caso, fundamentalmente, a 

obrigação profissional. (MARCELLINO, 1999, p.15). 

 

 Não há, a priori, uma definição única e consensual na área.  

 Para além da concepção desse fenômeno, vários autores, entre eles Gomes 

(2004), enfatizam a necessidade de se destacar que o lazer reflete as tensões, valores e 

contradições presentes em nossa sociedade. Nessa perspectiva, ele pode ser empregado 

com diferentes fins, seja para reforçar os valores cristalizados na sociedade, os 

estereótipos da área e as perspectivas que são alienantes, excludentes e consumistas, ou 

seja para contribuir com a constituição de uma nova sociedade, mais justa, mais humana 

e comprometida com a perspectiva de considerar o lazer como um direito social e não 

apenas uma mercadoria. 

 Apesar disso, o lazer ainda é visto como um tema de menor valor na sociedade e 

no meio acadêmico. Leituras reducionistas e até mesmo preconceituosas alimentam essa 

concepção. Percebe-se uma mudança gradual nessa visão, vários grupos de estudos e 

programas de Pós-Graduação têm contribuído para que haja uma mudança na percepção 

das pessoas em relação aos sentidos e significados desse fenômeno.  

 Pode-se afirmar que a temática do lazer ainda é um objeto recente de estudos e 

carrega consigo as condições sociais e históricas em que estão inseridas. É um 

fenômeno que traz as marcas das condições vividas pelos (as) homens/mulheres, traz as 

suas necessidades, valores, limites, estereótipos e significados. 

 De acordo com  Marcellino (1996), não há dúvidas de que as atividades de lazer 

devem procurar atender as pessoas no seu todo. Mas, para que ocorra, é necessário que 

essas mesmas pessoas tenham conhecimento das atividades que satisfaçam os vários 

interesses, sejam estimuladas a participar e recebam um mínimo de orientação que lhes 

permita a opção. Em outras palavras, a escolha, a opção, em termos de conteúdo, está 
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diretamente ligada ao conhecimento das alternativas que o lazer oferece. Por esse 

motivo, é importante a distinção das áreas abrangidas pelo conteúdo do lazer. 

 Com relação aos conteúdos do lazer, a classificação mais aceita é a que distingue 

seis áreas fundamentais: os interesses artísticos, os intelectuais, os físicos, os manuais, 

os sociais e os turísticos (MARCELLINO, 1996). 

 O campo de domínio dos interesses artísticos, para Marcellino (1996), abrange 

as manifestações com interesse artístico, nas quais predomina o imaginário, nessa 

perspectiva, as imagens, as emoções e os sentimentos possuem uma abrangência 

estética e que configura a fruição da ação.  

Já nos interesses intelectuais, a ênfase é dada aos conhecimentos que são 

vividos, experimentados, como participação em cursos ou a leitura, a busca com o 

contato real, as informações objetivas e as explicações racionais, (MARCELLINO, 

1996). 

Já o que constituem o campo dos interesses físicos esportivos, são as práticas 

esportivas, os passeios, a pesca, a ginástica e todas as atividades onde prevalece o 

movimento, ou o exercício físico, incluindo as diversas modalidades esportivas 

(MARCELLINO, 1996). 

O que delimita os interesses manuais é a capacidade do ser humano de 

manipulação, quer para transformar objetos ou materiais, por exemplo, o artesanato, 

quer para lidar com a natureza, por exemplo, a jardinagem (MARCELLINO, 1996). 

Quando se procura fundamentalmente o relacionamento, os contatos face a face, 

a predominância deixa de ser cultural e passa a ser social, manifestando-se os interesses 

sociais no lazer. Alguns exemplos específicos são os bailes, os bares que servem como 

pontos de encontro, etc. (MARCELLINO, 1996). 

Já o que caracteriza a satisfação dos interesses turísticos é a busca para romper 

o cotidiano rotineiro temporal ou espacial em busca de novos contatos e situações, 

paisagens e culturas. Alguns exemplos são as viagens e os passeios (MARCELLINO, 

1996). 

Assim, considerando os conteúdos do lazer, o ideal seria se cada pessoa 

praticasse atividades que abrangessem os vários grupos de interesses. Todavia, o que se 

verifica é que as pessoas geralmente restringem suas experiências de lazer a um campo 

específico de interesses. E, muitas vezes, fazem isso por não terem vivenciado outros 

conteúdos.  
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1.1 O Lazer como Mercadoria 

 A vida pós modernidade, principalmente a ocidental, regida pela ótica neoliberal 

está influenciada por uma cultura do efêmero e do consumismo. Tudo é comercializável 

e descartável, inclusive o lazer. Nessa sociedade o lazer tornou-se um grande negócio, 

tanto para a produção de bens e serviços quanto para incentivar o consumo nessa esfera 

da vida, pois, em nosso contexto, o lazer é capaz de gerar retornos expressivos para 

aqueles que detêm as regras e o controle desse jogo social, assim postula Werneck 

(1998).  

Ao refletir sobre essa questão, Pinto (2000, p.183) considera que:  

...vivemos tempos de lazer 24 horas; tempo da alta indústria do 

entretenimento. Valoriza-se o lazer como mercadoria que gera demandas 

diversas do mercado, sustentadas pelos desejos do capital. Há crescentes 

investimentos no lazer por parte do setor privado, mercadorizando corpos, 

desejos e conteúdos culturais. 

 

Se o lazer é visto como uma mercadoria, como um grande negócio, é importante 

compreendermos as relações estabelecidas entre lazer e mercado e como essa relação se 

constitui. 

 De acordo com Teixeira, citado por Werneck, Stoppa & Isayama (2001), a 

indústria do Lazer
1
 pode ser considerada como a mais promissora fonte de recursos 

neste novo milênio. 

 Werneck (1998) e Pinto (1995) também tecem várias críticas a essa forma de 

atuar no campo do lazer e consideram que essa alienação reforça os pilares da ideologia 

capitalista ao ser tratado como simples diversão, entretenimento, fuga dos problemas 

diários e como compensação das frustrações vividas em outras esferas da vida. 

Desta forma, outras questões também devem ser consideradas pelo mercado de trabalho 

ao selecionar as pessoas que atuarão com o lazer. 

 Apesar do viés mercadológico ser o cerne central na perspectiva do lazer atual, 

outras possibilidades de análise podem e devem ser propiciadas. Assim, passo a 

apresentar as reflexões que se relacionam ao lazer como um direito social. 

 

                                                             
1  Utilizo a denominação de Indústria do Lazer para designar toda a série de empreendimentos que 

trabalham com o lazer, entre elas: a indústria do entretenimento (TV e Cinema), o Turismo e outras. 
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1.2 O Lazer como um Direito Social 

De acordo com Linhales (1999), pensar o lazer como um direito
2
 é considerá-lo 

como parte integrante da cidadania e das relações que se estabelecem entre a sociedade 

e o Estado. 

Marshall, citado por Morais (2001), considera que a cidadania é composta por 

direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. O direito civil se refere ao direito à 

liberdade individual; o direito político seria o direito de todos participarem das decisões 

que lhes afetam e que constituiria um recurso crucial para a distribuição dos bens sociais; 

o direito social é mais abrangente, pois vai desde o direito a um mínimo de bem estar 

econômico e segurança até o direito de participar da herança social e de levar uma vida 

civilizada de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade em que está inserido. 

 A compreensão do lazer como um direito social tem relação com o direito ao 

tempo livre do trabalho, com o direito às férias, ao repouso semanal e o acesso aos bens 

culturais produzidos pela humanidade. A conquista desses direitos está ligada, 

historicamente, às lutas dos movimentos trabalhistas por mais igualdade. Além disso, há 

uma clara relação entre cidadania e a idéia de democracia. (MORAIS, 2001). 

Partindo desta concepção, um dos grandes problemas em considerar o lazer, 

somente, como uma mercadoria seria que, nesse sentido, uma parcela significativa da 

nossa sociedade estaria excluída do acesso a essas experiências, pois essas pessoas mal 

possuem condições de se alimentar e muito menos uma reserva econômica para poder 

usufruir desse campo, o lazer. Então, a concepção liberal de lazer, que o torna um 

produto, é elitista e excludente. 

Desta forma, torna-se evidente que considerar o lazer como um direito social é 

considerá-lo na perspectiva da cidadania e da democracia. 

O lazer como um direito pressupõe considerar princípios relativos à cidadania, 

seria: “... a construção do sentido de pertencimento associado à possibilidade de 

vivência e de construção da liberdade”.(LINHALES, 1999, p.26). A visão de que a 

cidadania é a raiz dos direitos humanos também é compartilhada por Morais (2001). 

 Segundo outras autoras, a cidadania comporta muitas possibilidades: 

É a possibilidade clara e irrestrita de todas as pessoas que participam da 

                                                             
2 Doravante, o vocábulo “direito”, utilizado no texto, deve ser compreendido levando-se em consideração 

a questão do lazer como um direito social. 
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sociedade (cidadãos) de discutirem seus direitos e deveres em um projeto 

coletivo e onde todos estejam contemplados. O exercício da cidadania é uma 

prática política, democrática que denota um aprendizado pelo exercício. 

(AMARAL & RODRIGUES, 1999, p.52). 

 

Para Linhales (1999), a idéia de cidadania atrelada ao lazer seria de que este é 

uma prática social capaz de incluir a todos, independente de interesses, desejos e 

necessidades. Nessa perspectiva, o direito ao lazer se constitui no direito à cidadania. Já 

os princípios liberais atrelados ao lazer incentivam o consumismo e a cultura do 

espetáculo, transformando esse momento em uma prática humana egoísta, solitária e 

individualizada.  

Entendo que considerar o lazer como um direito é ir além da questão do tempo, 

considerando também o acesso aos bens culturais. Neste âmbito, é imprescindível 

considerar as pessoas como sujeitos de suas ações e não como objetos; é propiciar 

vivências que incentivem a participação social na construção de suas experiências e não 

apenas reproduzir atividades; é incentivar o desenvolvimento da criticidade e da 

criatividade em contraponto ao conformismo; é promover atividades que desenvolvam a 

autonomia da população e que não sejam meramente assistencialistas. 

Portanto, as reflexões que se seguirão terão como objetivo discutir e 

compreender as perspectivas de lazer veiculadas no jornal Voz de Diamantina. 
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METODOLOGIA 

 

 O presente estudo é uma pesquisa documental e bibliográfica. Conforme 

explicitado, o foco deste estudo é um produto dos meios de comunicação, ou seja, 

discutirei as visões e práticas associadas ao lazer que são veiculadas pelo jornal Voz de 

Diamantina.  

 Segundo Lakatos; Marconi,  

[...] a pesquisa bibliográfica permite compreender que, se de um lado a 

resolução de um problema pode ser obtida através dela, por outro, tanto a 

pesquisa de laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, 

como premissa, o levantamento do estudo da questão que se propõe a analisar 

e solucionar. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser considerada 

também como o primeiro passo de toda pesquisa científica”.(1992, p.44). 

 

Já a pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas, 

pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – pintura, 

escultura, desenho, etc), notas, diários, projetos de lei, ofícios, discursos, mapas, 

testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e escritos, certidões, 

correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos arquivados em 

repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos (Santos, 2000). 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram analisados os jornais dos meses de 

fevereiro a maio do ano de 2013, mais especificamente as seguintes edições: 

- N° 599 – 02 de fevereiro de 2013; 

- N° 600 – 09 de fevereiro de 2013; 

- N° 601 – 16 de fevereiro de 2013; 

- Nº 602 – 23 de fevereiro de 2013; 

- Nº 603 – 02 de março de 2013; 

- Nº 604 – 09 de março de 2013; 

- Nº 605 – 16 de março de 2013; 

- Nº 606 – 23 de março de 2013; 

- Nº 607 – 30 de março de 2013; 

- Nº 608 – 06 de abril de 2013; 

- Nº 609 – 13 de abril de 2013; 

- Nº 610 – 20 de abril de 2013; 
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- Nº 611 – 27 de abril de 2013; 

- Nº 612 – 04 de maio de 2013; 

- Nº 613 – 11 de maio de 2013; 

- Nº 614 – 18 de maio de 2013; 

- Nº 615 – 25 de maio de 2013; 

 

 A princípio, pretendia analisar as edições de fevereiro a julho de 2013, o que 

representa um semestre letivo. Porém, para que pudesse desenvolver um trabalho de 

forma mais detalhada e completa, tive de reduzir dois meses, devido ao pouco tempo 

que teria para analisar uma grande quantidade de jornais. 

 Assim, procurar-se-á compreender se nas reportagens veiculadas estão explícitas 

ou implícitas algumas questões, entre elas: Como se divertir? Como descansar? O que 

consumir como lazer? O que é considerado válido ou inválido como experiência de 

lazer? Pois, como menciona Fortes (2010), os meios de comunicação quando se 

debruçam sobre o lazer, abordam os objetos como representações midiáticas, como os 

shows, competições esportivas e outras atividades. 
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ANÁLISES DOS DADOS  

 

 

Inicialmente, explicita-se que foram poucas as reportagens e/ou matérias 

jornalísticas que abordaram diretamente o tema lazer pelo jornal Voz de Diamantina. 

Dessa forma, procurou-se por experiências e/ou vivências que poderiam se relacionar ao 

tema lazer, tomando como base textos e artigos de estudiosos da área que classificam 

esse campo nos chamados conteúdos culturais do lazer (MARCELLINO, 1996), 

conforme explicado anteriormente. 

Nas edições analisadas do jornal, do mês de fevereiro de 2013 a maio de 2013, 

uma grande vivência de lazer é recorrentemente citada: o Carnaval de Diamantina. Com 

certeza é uma das práticas de lazer mais divulgadas na cidade pelo jornal. 

 O carnaval de Diamantina é muito conhecido em Minas Gerais. Essa festa atrai 

milhares de pessoas para a cidade, é um período muito esperado pelos comerciantes e 

também pelos moradores que alugam suas casas nessa época. Compreende-se que o 

valor que recebem por esse aluguel é significativo para os diamantinenses. É evidente 

que o carnaval movimenta muito a economia local. Assim, percebe-se que, muitas 

vezes, os interesses econômicos prevalecem sobre o bom senso e o desejo de fortalecer 

a cultura local. 

 Nas palavras de Rosa (2007, p.195): 

A palavra ‘festa’ é também utilizada para designar ações como o encontro, a 

reunião ou o agrupamento de pessoas para comemorar ou celebrar alguma 
data ou acontecimento; para falar sobre literatura, como a festa literária 

internacional de Parati; para assistir a jogos de futebol, como no ano da copa 

do mundo; para homenagear algum santo, como as juninas; para ter 

sensações e emoções, como nas raves etc. 

 

 São promovidas por agentes culturais ou até mesmo pela comunidade, para 

pessoas da localidade ou para os turistas, a festa provoca um enorme transito de 

culturas, que proporciona a construção e afirmação de identidades (ROSA, 2007). 

Ainda em relação às festas, na edição 599, de 02 de fevereiro de 2013, são 

divulgados os eventos do carnaval, os blocos carnavalescos e as boas perspectivas para 

o carnaval de Diamantina. Entretanto, nessa mesma edição, um título em destaque: 

“Polêmica: Carnaval em Diamantina”, ameaçado de ser cancelado, a cidade não tem 

condições de promover a sua tradicional folia como nos anos anteriores, assim o jeito é 

a população se conformar e se preparar para a festa de 2014 (FONTANA, 2013). 
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Em estado de emergência por causa do caos nas contas públicas, a Prefeitura de 

Diamantina teme não conseguir arcar com os custos da folia, o empresariado, o setor 

hoteleiro e o prefeito interino, que assumiu o posto com a cassação do prefeito eleito, se 

esforçam para garantir que a festa aconteça mesmo assim. “A gente tem que ter pé no 

chão, porque fazer um carnaval de que ninguém vai gostar não vale a pena. Vamos 

trabalhar muito para que a cidade mantenha a sua festa tradicional, com seus blocos e 

vários shows”, afirma Maia (2013, p. 1). 

 Na edição N° 600, de 09 de fevereiro de 2013, há uma matéria intitulada “O 

CARNAVAL ANESTESIA A CONSCIÊNCIA DE DIAMANTINA”, o texto apresenta 

vários problemas que levam o autor a questionar os acontecimentos decorrentes de 

alguns excessos que ocorrem no carnaval. Questiona-se a quantidade de pessoas que 

“[...] fogem de invasão da sua cidade, do baixo nível de educação, de civilidade e de 

respeito das multidões, que fazem destas ruas serpeantes privadas, alcovas, cloacas de 

condutas que nunca ousariam ou aceitariam em suas próprias cidades [...]”, termos 

utilizados pelo autor da matéria (BARBOSA, 2013a, p.2). 

 Essa questão também é discutida em outras edições, como na edição N° 601 de 

16 de fevereiro de 2013, em uma reportagem denominada “NOSSO CARNAVAL, 

MÍNGUA DE PÚBLICO E CRESCE EM QUALIDADE”, onde se apresentam 

questões muito parecidas com o texto da edição N° 600, nos quais a questão de se 

utilizar a diversão como forma de desviar a atenção dos problemas sociais está presente. 

Entretanto, o autor considera que ocorreu uma melhora na qualidade do carnaval, com a 

diminuição de pessoas nessa festa.  Menos casas foram alugadas, menos bares abertos. 

Ganhou-se menos dinheiro, mas “[...] multiplicaram-se, porém, a dignidade, a 

cidadania, a qualidade de vida da cidade. Até a catinga de urina, apesar do tempo seco, 

diminuiu muito. [...]”, assim relata um morador (BARBOSA, 2013b, p.2). 

Na edição 602 de 23 de fevereiro de 2013, trata-se de questões políticas da 

cidade e do carnaval, mas alguns relatos dessa edição entram em contradição com os da 

edição anterior, que trata o carnaval como uma festa sem defeitos, ao contrário do que 

foi exposto nesta edição. Um título em destaque chama a atenção dos leitores: “A 

HIPOCRISIA DO CARNAVAL”, que segundo Moterroso (2013), neste período festivo 

o barulho é intenso. O fato é que o barulho incomoda muito a população local e 

atrapalha o sono ou o sossego quando se chega em casa para um merecido descanso. O 

direito ao sossego está assegurado pela lei federal nº 3.688 de 23 de outubro de 1941, 

em seu capítulo IV.  
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O autor da matéria ressalta que a cidade possui leis que regem a convivência, 

porém, muitas vezes elas são ignoradas durante o carnaval. Assim os moradores, 

durante essa festa, sofrem com as agressões sonoras.  Mas, esses e outros descaminhos 

só continuam a “[...] afastar Diamantina da rota das mais dignas produções culturais que 

uma cidade histórica de tombamento internacional merece e pelo qual pretende 

orgulhar-se” (MONTERROSO, 2013, p. 6). 

Ainda na edição 602, Pão (2013) relata que como sendo um morador da cidade, 

ficou surpreso com o que ocorreu na terra de JK no dia 6 de fevereiro 2013, véspera do 

que é considerado um dos melhores carnavais do país. As condições em que a cidade se 

encontrava depois de ser anunciado o caos que deu até a decretação de Estado de 

Emergência Administrativa e Financeira no município de Diamantina. De acordo com 

Pão (2013), Diamantina assistirá mais um carnaval improvisado e desorganizado, onde 

tudo será permitido, desde urinar nas ruas até fazer sexo explicito nos passeios da 

cidade. 

Na edição 603, de 02 de março de 2013, aborda-se, mais uma vez, o carnaval e 

as opiniões das pessoas a respeito dessa festa. Sai o noticiário de que o carnaval de fato 

aconteceu e de forma bem tranquila. E na mesma edição, segundo Pimenta (2013), um 

desabafo de uma moradora ganha destaque, ela relata ter passado por uma situação no 

qual a mesma e sua família, mesmo depois do acontecimento, ainda estão perplexos e 

tristes. Pois, o centro da cidade ficou cercado por grades de isolamento e para trafegar 

naquela área de carro, o morador deveria possuir uma credencial. Por volta das 

23h30min, a moradora e sua família, que moram no centro da cidade, precisavam 

trafegar nessa área de isolamento para enfim chegar  a sua casa, mas foram barrados por 

seguranças, mesmo depois de apresentarem a credencial, alegando que “receberam 

ordens” que a partir daquele horário ninguém mais poderia trafegar ou estacionar o 

carro em frente a sua casa que, segundo a moradora, estava a 100 metros daquele local. 

O marido, inconformado e indignado com a atitude dos seguranças, saiu do carro e 

retirou as grades de isolamento, mas foi surpreendido por alguns indivíduos que 

estavam hospedados em uma casa alugada em frente ao acontecido, que sem saber o que 

ocorria, resolveram tirar satisfação, imobilizaram seu marido e o agrediram verbalmente 

e com chutes por todo o corpo. Diz à moradora que resolveu escrever a nota de repúdio, 

depois de ter lido neste próprio veículo de comunicação, a “[...] tentativa de 

“maquiarem” o carnaval de Diamantina como sucesso total. Só nós, moradores e 
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nascidos nesta cidade, principalmente na área central, sabemos as agressões visuais, 

verbais e físicas a que estamos sujeitos [...]” (PIMENTA, 2013, p.7). 

Percebe-se que essas reportagens contribuem para se pensar mais criticamente 

sobre uma das práticas de lazer mais divulgadas na cidade, o Carnaval de Diamantina. 

Isso, em certa forma, pode ser um contraponto as forças de um sistema de poder 

desigual que transforma o carnaval em um mero produto a ser consumido e que visa à 

hegemonia de uma visão de mundo. Nas palavras de Mattelart (2005) seria os processos 

de colonização cultural, ao qual restaria aos diamantinenses apenas a submissão aos 

interesses econômicos.  

 Dessa forma, compreende-se que a cidade carece de estrutura para atender a 

demanda de pessoas que vêm ao carnaval de Diamantina. Inclusive, há certo despautério 

em uma cidade considerada patrimônio cultural da humanidade, que procura preservar 

seus costumes e seus patrimônios, e o que ocorre no carnaval, onde há muitos casos de 

depredação do patrimônio e descaracterização da sua cultura.  

 Não se pretende, com isso, explicitar que não deva ocorrer o Carnaval em 

Diamantina, pois apesar dos problemas apresentados, é comum se ouvir que o carnaval 

contribui para alavancar a economia local, a gerar empregos (mesmo que provisórios) e 

distribuir um pouco a riqueza. Mas sim, compreender que o saber, ou saberes, 

divulgados pelos meios de comunicação, neste caso o Jornal Voz de Diamantina, não 

estão isentos de questões ideológicas e de condicionamentos de toda ordem (FRANÇA, 

2005). 

A festa tornou-se um grande atrativo da indústria do entretenimento, incitando, 

em suas diferentes versões, o consumo de imagem, valores, mercadorias e 

comportamentos (ROSA, 2007).  

Por ser tão associada aos excessos, libertinagem e transgressões, a festa aparece 

como tempo e espaço da experimentação e de coisas novas (novidade).  

Substâncias levam a um estado de satisfação e euforia; [...] criam-se páginas 
na internet; [...] e muita imaginação entre bebidas e fumaças - atrações que se 

misturam a outras constantemente renovadas, porque assumem, como o 

mercado, a característica  do instantâneo [...]” (ROSA, 2007, p. 202).  

 

O que gera necessidades inventadas para que possa causar novos desejos e 

experiências de satisfação e insatisfação. 

Em relação ao carnaval da cidade de Diamantina, Marcellino (2000) reforça essa 

posição e considera que a perspectiva do lazer utilizada pela “indústria do 
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entretenimento” para desviar a atenção das questões sociais ainda não foi superada, até 

pelo contrário, essa posição seria ampliada em nosso momento histórico. 

 Werneck (1998) e Pinto (1995) também tecem várias críticas a essa forma de 

atuar no campo do lazer e consideram que essa alienação reforça os pilares da ideologia 

capitalista ao ser tratado como simples diversão, entretenimento, fuga dos problemas 

diários e como compensação das frustrações vividas em outras esferas da vida. 

Percebe-se toda uma intencionalidade em abordar o carnaval como uma 

mercadoria, em contraponto a visão dessa manifestação de lazer como um direito social. 

Desta forma, outras questões também devem ser consideradas pelo mercado de trabalho 

ao selecionar as pessoas que atuarão com o lazer.  

Ao considerar outras perspectivas para a atuação e a formação desse trabalhador, 

que não esteja atrelada a uma visão conformista, torna-se necessário para este 

profissional uma sólida cultura geral, o compromisso com a democratização cultural e 

uma compreensão maior dos interesses e valores que são passados nas atividades, 

principalmente, naquelas que reforçam o consumismo e o status quo, já que se deseja 

formar sujeitos que questionem a realidade e se perguntem pelo sentido de seu exercício 

profissional, conforme enunciam Marcellino (1995); Stoppa (2000); Werneck (1998). 

 Apesar do viés mercadológico ser o cerne central na perspectiva do lazer atual, 

outras possibilidades de análise podem e devem ser propiciadas. 

Além do carnaval, outras experiências que se relacionam diretamente com o 

campo do lazer também foram encontrados nas matérias publicadas no jornal. Ao se 

passar para a edição 604, de 09 de março de 2013 e edição 607, de 30 de março de 

2013, pouco se apresenta questões relacionadas ao lazer, nessas edições são feitas 

algumas divulgações de eventos que ocorrerão na cidade, como o Espetáculo “Alma 

Caipira” no teatro Santa Isabel e o Festival de Histórias que acontecerá no mês de 

setembro que focará o ofício e a arte de reportar a verdade.  

Já na edição 605, de 16 de março de 2013, o editorial tem um enfoque 

diretamente ligado a Vesperata que aconteceu na noite de sexta-feira, 8 de março, em 

comemoração aos 175 anos do município de Diamantina. 

A Vesperata é um evento em que os músicos se apresentam ao ar livre, nas 

sacadas e janelas de casarões centenários, enquanto o público assiste das ruas. São 

delimitados espaços no centro da cidade e tocam-se canções populares e clássicas. 
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Ocorrem em alguns sábados do ano, normalmente em períodos não chuvosos. Contudo, 

deve-se deixar claro que é um evento em que a maioria da população local é excluída de 

assistir em lugares privilegiados. Pois, apesar de ser um acontecimento ao ar livre, ele é 

cobrado e aqueles que não podem ou não desejam pagar devem se posicionar mais 

afastados, em pé ou então sentados no meio-fio. Compreende-se que é um evento 

pensado e executado na perspectiva de atrair turistas para a cidade e com isso estimular 

mais a economia local, no entanto deve-se pensar em alternativas para que os 

desfavorecidos economicamente também tenham a oportunidade de vivenciar essa 

experiência artística e de lazer.  

 Contudo, o que se verifica com isso é a falta de políticas públicas de lazer. 

Pensar em políticas públicas de lazer é considerá-lo como um direito social, como parte 

integrante da cidadania, nas quais se estabelecem relações entre a sociedade e o Estado. 

O lazer como um direito social compreende que todos devem ter um mínimo de bem 

estar econômico e segurança até o direito de participar da herança social e de levar uma 

vida civilizada de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade em que está 

inserido (SEREJO, 2003). 

 Conforme consta na constituição brasileira em seu art. 6º: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” 

(BRASIL, 1988, p. 08, grifo nosso). 

 Em contraponto a concepção do lazer como um direito social está a perspectiva 

de considerá-lo, somente, como uma mercadoria. Nesse sentido, uma parcela 

significativa da nossa sociedade estaria excluída do acesso a essas experiências, pois 

não teriam como vivenciá-las devido às baixas condições econômicas e a má 

distribuição da riqueza, entre outros aspectos.  

De acordo com Mascarenhas (apud BARBIERI, 2005, p.10): 

O estado recuou em sua obrigação de assegurar este direito ao conjunto da 
população, verificando-se então um avanço da mercantilização do lazer. O 

estado já não financia mais este acesso, o que significa dizer que o lazer sai 

da esfera do direito social para ser tratado conforme a lógica do direito ao 

consumo. Hoje só tem acesso ao divertimento quem pode pagar por ele. 

 

Além da Vesperata, há reportagens que se remetem a outras atividades, como a 

da edição N° 608, de 06 de abril de 2013, intitulada “ATIVIDADES DA COLÔNIA 

DIAMANTINA EM 2013” em que se divulgam as atividades festivas da cidade, como: 

“Serenata de JK”, “Cantata de Natal”, “Baile de Máscaras” e o “Clube do Peixe Vivo”, 
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que convida a população a participar desses eventos. “Pretendemos que essas típicas 

noites diamantinenses se incorpore ao calendário dos encontros sociais, culturais, 

comemorativos, festivos e de lazer [...]” (PIRES, 2013, p.7). Nesta mesma edição 

também se relata sobre os momentos significantes da Semana Santa que conforme Reis 

(2013), foi uma Semana Santa magnífica, apesar de a chuva ter estragado algumas 

cerimônias. 

Na edição 606, de 23 de março de 2013, há uma matéria em destaque 

“DIAMANTINA JÁ NO CLIMA DA SEMANA SANTA”, essa é uma festa muito 

esperada pela população, “a Semana Santa é a ocasião em que é celebrada a paixão de 

Cristo, sua morte e ressurreição” (BRASIL ESCOLA, 2013, p.1). Ainda de acordo com 

o site, a festa se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus 

em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa. 

Essa festa é sem dúvida muito intensa, pois Diamantina é uma cidade histórica onde a 

religião católica é muito influente entre a população local.  

Na edição 609, de 13 de abril de 2013, apresenta-se propaganda para a “Noite 

Cultural”, onde haverá exposição de pinturas e lançamento de livros.   

Na edição 610, de 20 de abril de 2013, também é divulgado o Festival de 

Histórias que acontecerá no mês de setembro que focará o oficio e a arte de reportar a 

verdade. Nesta edição aparece, em um dos destaques do jornal, a “ETAPA QUINTAL 

RADICAL DE MONTAIN BIKE”, que aconteceu em Curralinho, distrito a 9 km de 

Diamantina.  Um fim de semana de festa, com uma etapa do Circuito Quintal Radical de 

Montain Bike. Houve alguns relatos que o lugarejo ficou movimentado com inúmeros 

ciclistas e equipes de Diamantina e outras cidades de Minas. 

Assim como na edição 611, de 27 de abril de 2013, torna-se nesta edição a 

divulgar o “CANTO DO VALE”, apresentação musical que aconteceu no teatro Santa 

Isabel na cidade de Diamantina. 

Nas edições 612 e 613 mostra-se a programação da “Festa do Divino Espírito 

Santo”, que acontecerá no período de 10 a 19 de maio de 2013. A Festa do Divino 

Espírito Santo é um culto ao Espírito Santo, em suas diversas manifestações, é uma das 

mais antigas e difundidas práticas do catolicismo popular. Essa festa apresenta 

características distintas em cada local, mas mantém em comum elementos como: a 

pomba branca e a santa coroa, a coroação de imperadores e a distribuição de esmolas.  

Na edição 612, é divulgado uma peça teatral chamada “AONDE ESTÁ VOCÊ 

AGORA...?”, inspirada na canção “Vento no litoral”, de Renato Russo. O texto coloca 
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em cena o ser humano, dois amigos e seus sentimentos. Aborda com lirismo a 

importância daquela amizade que levamos guardada dentro de nossa alma. 

Nesta mesma edição, também é divulgado o pré-lançamento do novo CD de Jack 

Boris, uma banda de mistura singular entre as raízes mineiras e a diversidade cultural 

que nasce do surgimento de novas formas de arte, posturas e manifestações. Em 

Diamantina, neste cenário eclético, um projeto nascido da vontade pura de fazer música 

deu origem a uma banda que vem ganhando destaque para muito além dos limites do 

horizonte visto dos mirantes da cidade histórica. 

Na edição 614, de 18 de maio de 2013, é divulgado no editorial o “CONSERTO 

EM HOMENAGEM ÀS MÃES DIAMANTINIDADE E MUSICALIDADE EM 

EBULIÇÃO”, que ocorreu na Catedral Metropolitana de Diamantina, na noite de 12 de 

maio, Dia das Mães. Homenagem de muita criatividade, carinho, sensibilidade e 

musicalidade aos sons da Banda de Musica do 3º Batalhão e o Conservatório Lobo de 

Mesquita. 

Na mesma edição, também é divulgado o calendário da Vesperata 2013, que 

ocorreu e ocorrerá de abril a outubro. Também divulga a “IV DE TIRA EM TIRA - 

FESTIVAL DE TIRA GOSTO DE SÃO GONÇALO”, a abertura acontecerá no dia 18 

de maio, ás 20h30min, na cidade de São Gonçalo do Rio das Pedras. 

 Conforme consta no site oficial da cidade de Serro: 

O povoado teve sua origem ligada à exploração do ouro, o declínio da 

mineração e o isolamento geográfico do distrito contribuíram para a 

conservação de praticamente todos os elementos arquitetônicos e 

paisagísticos dos séculos XVIII e XIX. O distrito de São Gonçalo do Rio das 
Pedras está localizado pertinho de Diamantina e Milho Verde. O distrito tem 

ótimas opções de pousadas e de casas para alugar. Nos feriados é um bom 

destino para quem busca tranqüilidade. Ainda não inventaram a máquina do 

tempo, mas é possível ter uma idéia de como eram os povoados e ritmo de 

vida dos moradores de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX em São 

Gonçalo dos Rios das Pedras. (SERRO, 2013, p.1) 

Assim, São Gonçalo do Rio das Pedras, é um lugar de arquitetura colonial, com 

acesso por estradas de terra, existem várias opções de hospedagem e é famosa pela sua 

gastronomia. O povoado tem poucos bares e restaurante. As cozinheiras de São Gonçalo 

fazem quitutes e comidas maravilhosas no fogão de lenha. 

Ainda nesta edição, novamente é divulgado a Festa do Divino Espírito Santo. Na 

mesma edição, um título em destaque chamou muita atenção, “CICLOVIAGEM 

PEDAL REAL - DIAMANTINA A OURO PRETO - DIÁRIO DE UM CICLISTA 01”, 
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que foi planejada e organizada por uma empresa que trabalha com o Turismo e o 

Esporte de Aventura em Diamantina. 

De acordo com Gonçalves (2013), esse evento durou seis dias. Teve como 

ciclistas 6 participantes, sendo 4 de Diamantina, 1 de Belo Horizonte e 1 de Itabirito. 

Nesta edição, foi possível acompanhar o primeiro e o segundo dia dessa aventura. O 1º 

dia aconteceu no dia 04 de maio de 2013, sendo que o percurso foi de Diamantina ao 

Serro, o encontro para a partida aconteceu na Praça do Mercado Velho às 08h00min e a 

preparação dos últimos ajustes e instruções, acomodação das bagagens na caminhonete 

de apoio, e às 8h30min, saíram. Pararam em frente à Catedral - ponto inicial da Estrada 

Real para tirarem fotos e fazerem o ultimo pedido de “bênçãos”. Seriam 65 km até o 

Serro, após 6 km de percurso, passaram pelo Rio Jequitinhonha, e com mais 33 km 

chegaram  a São Gonçalo do Rio das Pedras, onde descansaram e almoçaram. Após 

mais alguns km de pedal, chegaram a Milho Verde, e seguiram pelo asfalto até Serro, 

guiados por um amigo que por surpresa encontraram na saída de Milho Verde. Assim, 

as 17h00min, após sete horas de pedal, chegaram ao destino. Nas palavras de 

Gonçalves, “Brindamos, agradecemos, rimos e nos divertimos mas, todos muito 

cansados, logo fomos nos banhar para jantar e dormi. Uma lição deste dia: 

SUPERAÇÃO!” (GONÇALVES, 2013, p. 10). 

Conforme consta na reportagem, no 2º dia, 05 de maio de 2013, o percurso foi 

de Serro a Conceição do Mato Dentro mais Tabuleiro. Os atletas, acordaram cedo, 

tomaram café da manhã reforçado e às 8h00min, já estavam todos prontos e organizados 

para a partida. Seguiram em direção à Igreja Matriz, início da Estrada Real no Serro. O 

caminho passa por Alvorada de Minas, 18 km asfaltados, chegando lá fizeram uma 

breve parada. Seguiram para Conceição do Mato Dentro por aproximadamente 40 km, 

por volta das 14h30min. Lá um dos companheiros teve de abandonar a aventura. Devido 

a dificuldade de hospedagem na cidade, os ciclistas tiveram de se instalar em Tabuleiro, 

onde tiveram de encarar mais 17 km, totalizando 86 km e quase sete horas de pedalada. 

Nas palavras de Gonçalves (2013, p. 10), “FÉ, UNIÃO e RAÇA foram as palavras do 

dia.”  

 Na edição 615, de 25 de maio de 2013, escreve-se sobre a continuação da 

“CICLOVIAGEM PEDAL REAL - DIAMANTINA A OURO PRETO - DIÁRIO DE 

UM CICLISTA 02”, nesta edição podemos acompanhar o terceiro e quarto dia desta 
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aventura. O 3º dia aconteceu no dia 06 de maio, com percurso de Conceição do Mato 

Dentro a Itambé do Mato Dentro, partiram já às 9h45min em direção ao Morro Pilar, 

primeira parte do dia, 30 km, chegaram em torno de 12h30min e fizeram uma pausa. 

Chegaram ao destino do dia a noitinha. O que ficou deste dia para Gonçalves, “O 

INDESCRITÍVEL VISUAL QUE FOMOS BRINDADOS - REAL - MENTE 

PERTINHO DO CÉU E DO SENHOR!” (GONÇALVES, 2013, p. 17). 

 No quarto dia, 07 de maio, o percurso foi de Itambé do Mato Dentro a Cocais. 

Partiram as 9h00min, e já para aquecer uma subida de 4 km , após uns 30 km de subidas 

e decidas, fizeram uma pausa as 12h00min para almoçarem e após uma revisão nas 

bicicletas, partiram em direção a Cocais por volta das14h00min. Ao rodarem 15 km, 

chegaram numa cidadezinha chamada Bom Jesus do Amparo. Prosseguiram por mais 

um longo tempo e após vários desafios e pneus furados, chegaram ao destino final do 

dia, Vila dos Cocais. 

 De acordo com Isayama: 

[...] a prática do esporte reúne e aproxima as pessoas tanto nos treinos como 

nas competições. O esporte é visto, então, como agente de socialização e de 
alargamento das redes de sociabilidade, uma vez que cria um espaço real de 

encontro entre as pessoas que se reúnem tanto para aprender e experimentar 

suas habilidades, quanto para conhecer os outros e a si mesmas. (ISAYAMA, 

2007, p. 38) 

  

 Assim, os interesses físico-esportivos que são vivenciados no lazer muitas vezes 

vêm sendo utilizados com a solução dos problemas enfrentados pelos sujeitos, os quais 

degradam a sua qualidade de vida. Mas, essa forma de entender o lazer é parcial e 

restrita, já que ele não resolve os problemas e “[...] as mazelas sociais e as formas de 

opressão presentes em nosso cotidiano, portanto, essas atividades não podem ser vistas 

como “remédio” ou “droga” para os males sociais e físicos [...]” (ISAYAMA, 2007, p. 

38).  

Dentre as práticas culturais as mais procuradas e difundidas pela mídia estão as 

atividades físicas e esportivas, que vêm sendo visualizadas amplamente como uma 

possibilidade de lazer seja ela no gênero da prática e/ou do consumo. Mas a ação restrita 

a um único conteúdo cultural é problemática. Assim, cabe ao profissional considerar a 

diversidade cultural que permeio o lazer, em relação a conteúdo, isso significa trabalhar 

com os vários campos de interesse, “[...] nos diferentes gêneros (prática e consumo), 

buscando a ultrapassagem de níveis conformistas (passividade) para níveis críticos e 

criativos (atividade).”, conforme explicita Isayama (2007, p. 44). 
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Ainda na edição 614, outra divulgação ficou em destaque: “JIU-JITSU 

DIMANTINENSE NA ARGENTINA”, que foi realizada no primeiro fim de semana 

deste mês, em Buenos Aires, na Argentina.. A equipe contou com o apoio de vários 

comércios de Diamantina. 

As atividades físico-esportivas, no âmbito do lazer, constituem-se de praticas 

socioculturais que estão em permanente construção, e são formas de diferentes 

conhecimentos, “[...] saberes enraizados na cultura; suas manifestações se expressam 

como linguagens, formas modernas de significação coletiva do mundo, e são, ainda, 

possibilidades éticas e estéticas de humanização[...]”, se praticados e realizados de 

forma educativa, capazes de promover a emancipação e não a barbárie. (ISAYAMA, 

2007, p.37)  

Nesta mesma edição, encontra-se a divulgação da “2º VIOLARTE”, segundo 

Festival de Cultura Popular de Minas Novas, que aconteceu na cidade, no dia 30 de 

maio de 2013 a 02 de junho de 2013. De acordo com Cordeiro (2013), esse evento tem 

como objetivo resgatar as manifestações culturais, que aos poucos foram se perdendo no 

tempo, e “[...] conscientizar a população e fomentar a preservação e difusão da cultura 

local também fundamentam a base do projeto.” (CORDEIRO, 2013, p. 13). Além do 

Festival de canção, o 2º Violarte, ofertará seis oficinas de formação cultural: teatro de 

rua, expressão corporal, construção de tambores, brinquedos e brincadeiras, construção 

de acessórios e dança afro-brasileira. Sendo que as vagas são limitadas e as inscrições 

ocorreram até o dia 27 de maio. 

 Ainda na edição 615, de 25 de maio de 2013, apresenta-se a inauguração do 

Centro Cultural Relíquias do Tempo, que aconteceu na Pousada Relíquias do Tempo, 

no qual foram expostas miniaturas de instrumentistas da banda de música, os 

estandartes, a bandeira do Divino, a Guarda Romana, enfim todas as inúmeras “[...] e 

perfeitas caracterizações dos personagens que marcam nossas mais caras tradições 

religiosas e culturais [...]” (EXPOSIÇÃO, 2013, p.6 ). 

 A cultura deve ser, portanto, entendida em um sentido mais amplo, consistindo 

“[..] num conjunto de modos de fazer, ser, interagir e representar que, produzimos 

socialmente, envolvem simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo qual a vida 

social se desenvolvem” (Macedo apud Valle, 1982, p. 35). 
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 É reconhecer assim que a atividade humana está vinculada à construção de 

significados e que dão sentido à existência. A análise da cultura, não pode ficar somente 

restrita ao produto da atividade humana, mas tem que se considerar o processo dessa 

produção “o modo como esse produto é socialmente elaborado” (Macedo apud Valle, 

1982, p. 35). 

 Concluindo, percebe-se todo um ajustamento das reportagens analisadas às 

questões econômicas. Em muitos casos prevalecem os interesses da chamada indústria 

cultural aos desejos e necessidades dos habitantes de Diamantina. Segundo Werneck, 

Stoppa & Isayama (2001, p.63) a lógica da indústria cultural está baseada na 

conformação e no ajustamento do indivíduo ao meio social através do consumo 

alienado da diversão. Nas palavras dos autores: 

Sabemos que, em nome da busca do prazer estimulado pela fantasia, muitas 

das experiências proporcionadas pela indústria cultural acabam nos 

subjugando às estratégias de modismo e de homogeneização cultural em 

diferentes perspectivas: em termos de linguagem; de gestos; de comidas e 

bebidas; de músicas; de roupas; de atitudes e valores, dentre outras 
estratégias. Isso serve de alerta para a busca do significado de lazer em nosso 

contexto. 

 

Os autores, recém-citados, salientam que em nossa sociedade contemporânea o 

lazer é um campo que detém grande importância. Porém, eles ressaltam que essa 

importância ocorre, principalmente, pela sua associação à possibilidade comercial. 

Torna-se necessário compreender que esse fator associado ao lazer é importante, mas 

este não pode ser reduzido ou analisado por essa única ótica (do mercado). 

 Assim, pretendeu-se discutir as reportagens apresentados no jornal Voz 

Diamantina em uma perspectiva que considere esse fenômeno como um direito social e 

não somente como um produto a ser consumido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tornou-se evidente que há uma grande prevalência das festas (interesses 

artísticos, sociais e turísticos) nas reportagens apresentadas no jornal analisado. O 

Carnaval, por exemplo, é o evento de lazer mais noticiados no jornal e que muito 

contribui para a economia da cidade. Percebe-se que em alguns momentos esse evento é 

tratado como mera mercadoria, como um produto a ser consumido assim como a 

Vesperata.  

Se o lazer é visto como uma mercadoria, como um grande negócio, é importante 

compreendermos a relação estabelecida entre lazer e mercado e como essa relação se 

constitui. De acordo com Teixeira, citado por Werneck, Stoppa & Isayama (2001), a 

indústria do Lazer
3
 pode ser considerada como a mais promissora fonte de recursos 

neste novo milênio. 

Marx diria que mercadoria é aquilo que possui valor de uso e de troca. Todavia, 

também há perspectivas de análise que ajudam a compreender o lazer como um direito 

social. Afinal, essas duas categorias não são necessariamente excludentes entre si. 

 Isso é interessante, pois evita visões maniqueístas de mundo que rotulam e 

classificam as pessoas, as sociedades e até os jornais. Pois, numa visão mais ampliada e 

já explicitada neste texto, comunicação envolve relações entre consciências. Martino 

(2005a, p.23) escreve que, “[...] o termo comunicação designa a relação que se dá entre 

elementos que guardam uma certa substancialidade: trata-se de processos entre corpos 

materiais ou entre organismos”.   

 Compreende-se também que várias matérias publicadas nas edições analisadas 

do jornal “Voz de Diamantina” procuraram valorizar questões ligadas à cultura local e a 

preservação de suas memórias. 

 Pode-se concluir que o estímulo às vivências de lazer que se relacionam aos 

grandes centros urbanos, como “Shopping Center, Cinemas Comerciais e redes de 

sanduíches fast food” não são reproduzidas ou comentadas nas páginas do jornal. Pelo 

menos isso não foi citado ou estimulado nas edições pesquisadas. Percebe-se que é 

através de outros meios de comunicação que essas ideias têm predominado. O mais 

provável e evidente é que seja a televisão a responsável por reforçar essa visão de 

mundo. Mas, para fazer tal afirmação seria necessária outra pesquisa, uma mais focada 

                                                             
3  Utilizo a denominação de Indústria do Lazer para designar toda a série de empreendimentos que 

trabalham com o lazer, entre elas: a indústria do entretenimento (TV e Cinema), o Turismo e outras. 
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nos estudos de recepção (FORTES, 2010). Nessa nova pesquisa, seriam entrevistados os 

diamantinenses para se compreender quais veículos de comunicação têm divulgado e 

valorizado uma visão de mundo mais relacionada aos grandes centros urbanos. 

 Em linhas gerais, é preciso compreender criticamente que nossas reflexões 

nunca são neutras ou desinteressadas, mesmo que não percebamos, reproduzimos a 

visão de mundo em que acreditamos ou somos levados a acreditar. Pois, conforme 

citado por Ronsini & Rossato (2008, p.13), “[...] a mídia se constitui em um dos 

principais aparatos ideológicos de manutenção do status quo político, social e 

econômico”. 

 Deve-se compreender que os sujeitos são marcados pelos diferentes discursos, 

seja ele jornalístico, religioso, científico, legal, educacional, médico entre outros. Esses 

discursos produzem subjetividades. Além dos discursos, as práticas sociais, inclusive o 

lazer, também contribuem para formar um determinado indivíduo para uma determinada 

sociedade. Afinal, “existem discursos que a sociedade aceita, autoriza e faz circular 

como verdadeiros” (PARAÍSO, 2009, p. 11). 

 Quase não há reportagens sobre os interesses intelectuais e manuais. 

Compreendo que esses interesses podem estar inseridos nas manifestações citadas, mas 

que não foram explicitados diretamente. 

Com relação ao fato de haver poucas reportagens que trataram especificamente 

da temática do lazer, compreende-se que deve haver escolhas em relação ao que se 

publica ou não. Dessa forma, isso não significa que o tema tenha uma importância 

maior ou menor para os responsáveis em selecionar as matérias, mas talvez que a 

questão, por diversos motivos, não seja considerada notícia. Afinal, seria impossível 

para um jornal discutir todas as questões que a sociedade considera relevante. 

 Para compreender os motivos de haver poucas reportagens que se remetam 

diretamente à temática lazer seria necessário desenvolver uma pesquisa distinta. 

Despertou a curiosidade de saber mais sobre as razões disso ocorrer. Posso levantar uma 

série de conjecturas, mas seriam apenas especulações. Quem sabe esse incômodo não 

seja uma questão para dar início a novas pesquisas, afinal esta é uma pesquisa inicial, e 

que está aberta para outras oportunidades e outros estudos. 
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