
 
 

Práticas Corporais em tempos de distanciamento social e coronavírus  

Nota Técnica 7 - GTT Lazer e Sociedade do CBCE 

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), por meio da sua Direção Nacional e 

dos seus 13 Grupos de Trabalhos Temáticos (GTTs), tem proposto um processo comunicativo de 

reflexões e esclarecimentos sobre as práticas corporais em tempos de distanciamento social e 

coronavírus. A sétima nota técnica dessa série de publicações é do GTT 9 – Lazer e Sociedade. 

 

Estamos vivendo um momento delicado e histórico em todo o mundo. Alinhar novos modos 

de vida para enfrentar o isolamento social, que não tem previsão para acabar, torna-se imperioso. 
É notável a oportunidade de voltarmos a uma discussão clássica no âmbito dos Estudos 

do Lazer, que é a relação Lazer e Trabalho. As novas formas de ressignificação social do trabalho 

refletem em um novo olhar sobre o Lazer, naturalmente destacando-o como uma necessidade 

humana. A ideia do lúdico, do prazer, do resgate de valores humanos e a valorização de um certo 

ócio criativo tomaram destaque em meio a um contexto literalmente pandêmico. Para aqueles que 

podem ficar em casa, o COVID-19 deixará como herança um repensar sobre a lógica do capital e 

as “necessidades básicas” da vida.  

Percebemos o esforço da sociedade em preencher esse tempo, sendo o principal deles a 

partir do uso das tecnologias. Diariamente é possível acompanhar nas redes sociais páginas 

disponibilizando ideias de atividades para crianças, shows musicais, peças infantis, receitas, entre 

outros. Algumas práticas de lazer menos comuns no cotidiano, ganham destaque nessa nova rotina. 

Neste sentido, perguntamos: como fica o lazer das pessoas diante dessa situação? Em 

tempos de distanciamento social, tão necessário no combate à propagação do COVID-19, fica 

ainda mais limitado exercer o direito ao Lazer, afinal, não podemos utilizar o espaço das ruas, 

parques, praças e áreas verdes, academias e outros locais destinados a atividades que constituem 

o Lazer – estamos restritos - por força maior e de acordo com nossas possibilidades, ao espaço 

domiciliar. 
Entre as atividades humanas que compõem o Lazer moderno figuram as práticas 

corporais. A restrição de uso dos espaços e o confinamento vêm reforçando o debate sobre a 

importância do movimento humano e a necessidade ainda mais latente de “não ficar parado”. 

Indivíduos habitualmente engajados na realização de alguma prática corporal buscam encontrar 

alternativas para se manterem ‘ativos'. Ao mesmo tempo, o bombardeio de outros interesses 

culturais que podem ser absorvidos de maneira ‘passiva' pode ampliar a inércia daqueles que, por 

diversos motivos, já não se afinavam com a cultura do movimento.  
Buscando encontrar o ponto de equilíbrio, o desafio que se impõe é o da reinvenção. 

Reinvenção que nos provoca não mais questionar “o que é o Lazer?” e sim sobre “o que o Lazer 

poder ser?” Enfim, vivemos um momento que instiga reflexões significativas sobre nossos hábitos 

diários, sobre como desfrutamos e quão importantes são os nossos tempos e espaços de lazer, sobre 

as questões de sociabilidade e vida em comunidade e sobre o que efetivamente é valorado em nosso 

cotidiano.  

 

22 de abril de 2020, 

GTT “Lazer e Sociedae” e Direção Nacional do CBCE. 


