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RESUMO 

 

Para que possam ser adequadamente desenvolvidas as vivências no âmbito do lazer e para que 

ocorra a apropriação deste fenômeno como direito social, se faz necessário dispor, gerir e 

difundir os espaços públicos nas cidades. Entretanto, nem sempre esses processos ocorrem 

de forma eficiente na Gestão Pública, deixando a população sem a devida informação a 

respeito dos espaços adequados para as práticas esportivas e sobre o direito ao lazer. Na 

perspectiva de contribuir para minimizar essa defasagem de informações, este estudo teve 

como objetivo identificar e mapear os espaços públicos de esporte e de lazer pertencentes à 

Prefeitura Municipal de Rio Claro/SP, bem como, analisar suas formas de apropriação. O 

estudo, de natureza qualitativa, desenvolveu-se por meio da união de pesquisa de revisão 

sistemática, de pesquisa documental e de pesquisa exploratória, com base na técnica de 

observação. Os dados coletados durante a pesquisa exploratória foram analisados 

descritivamente, pela técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados foram apresentados em 

dois artigos, o primeiro, referente à revisão sistemática, apresentou dados relativos aos 

estudos que abordam as temáticas envolvendo gestão, políticas públicas e espaços nos 

contextos do esporte e do lazer e demonstrou que, embora essa temática seja abordada nos 

diversos estudos acadêmicos analisados, os espaços públicos e a gestão dos mesmos são 

abordados de forma secundária, necessitando maior atenção. O segundo artigo, foi 

proveniente dos dados da pesquisa documental, do mapeamento e da análise dos espaços 

públicos de esporte e de lazer no município de Rio Claro – SP, trazendo como resultados 

243 espaços mapeados, divididos em três categorias, sendo elas referentes às áreas verdes, 

aos espaços esportivos e aos espaços culturais. De forma geral, notou-se que, embora haja 

uma grande disponibilidade de espaços no município, estes apresentam falhas na gestão em 

âmbito municipal e na distribuição geográfica, comprometendo a democratização do acesso 

a esses espaços. Sugerem-se novos estudos, no sentido de contribuir para a adequada difusão 

do direito social ao lazer. 

 

Palavras-chave: Gestão; espaços públicos; esporte; lazer. 



ABSTRACT 

In order for leisure experiences to be properly developed and appropriated as a social right, it 

is necessary to manage and disseminate public spaces in cities. However, these procedures 

do not always occur efficiently in Public Management, leaving the population without proper 

information about the spaces appropriate for sports practices and their right to leisure. With 

the aim of helping minimize this information gap, the objective of the present study was to 

identify and map sports and leisure public spaces that belong to the City Hall of Rio Claro / 

SP as well as to analyze their forms of appropriation. This study had a qualitative nature and 

it was developed through the gathering of systematic reviews, documentary and exploratory 

researches, based on the Observation Technique. Data collected during the exploratory 

research were descriptively analyzed using the Content Analysis Technique. The results were 

presented in two articles, the first one, referring to the systematic review, presented data on 

the themes involving management, public policies and spaces in the contexts of sports and 

leisure, and demonstrated that, although this theme is addressed in several academic studies 

analyzed, public spaces and their management are addressed in a secondary way, requiring 

more attention. The second article came from the data derived from documentary research, 

from the mapping and from the analysis of the public spaces of sport and leisure in the city 

of Rio Claro – SP, and brought as a result 243 mapped spaces, divided into three categories, 

which refer to green areas, sports spaces and cultural spaces. In general, it was noticed that, 

although there is a great availability of spaces in the county, these present deficiencies in the 

management in the municipal scope and in the geographical distribution, jeopardizing the 

democratization of the access to these spaces. Further studies are suggested in order to 

contribute to the adequate diffusion of the social right to leisure. 

 

Key words: Management; Management; public spaces; sport; leisure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O lazer é considerado como um direito social, tanto na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948 

(ONU, 1948), como também, na Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 

1988), como um dos direitos sociais, assim como a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados. Entretanto, nota-se que as definições de Políticas sobre 

lazer não unificadas e sistematizadas. Porém, a apropriação do direito ao lazer parece 

ocorrer de modo diferente, muitas vezes não contemplando a população como um todo, 

quando se toma em foco os outros direitos citados, de forma comparativa. 

Sendo assim, parece que os princípios, as diretrizes, os objetivos, os mecanismos 

e regras constitucionais, não foram ainda suficientemente definidos, em nível nacional 

(MENICUCCI, 2006; GOMES; ISAYAMA, 2015), no sentido de orientar a 

concretização do lazer como direito socialmente reconhecido. Consequentemente, há 

também dificuldades na gestão, na definição, na criação de mecanismos e na realização 

dos mesmos, nos âmbitos do esporte e do lazer em nível municipal, com base nas Leis 

Orgânicas e nas demais legislações municipais (PINTOS et al., 2017). Segundo 

Bramham et al. (2017) e Bramante (2004), muitas vezes, as Políticas Públicas de lazer 

são elaboradas, porém, não são totalmente implementadas e, quando o são, não 

apresentam continuidade, sobretudo, quando há transição de governo ou, até mesmo, 

quando determinado partido permanece no poder. Isto se deve, em grande parte, por não 

haver uma Política Pública em âmbito Nacional eficiente, voltada especificamente ao 

Esporte e ao Lazer, a qual possa subsidiar ações efetivas, em níveis estadual e 

municipal. 

Segundo Souza (2006), para definir Políticas Públicas é necessário resumir 
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teorias de algumas áreas do conhecimento, como a Sociologia, a Ciência Política e a 

Economia. As Políticas Públicas exercem fortes influências sobre os âmbitos econômico 

e social, demonstrando, assim, a necessidade de abordar as inter-relações entre o estado, 

a política, a economia e a sociedade (SOUZA, 2006). Segundo a mesma autora, pode-se 

sintetizar o conceito de Políticas Públicas como um conjunto de deliberações e ações, o 

qual busca traçar planos para os atos do governo, com o intuito de propor caminhos para 

atender às necessidades da sociedade. Da mesma forma, segundo Muller, Joly e Vargas 

(2010), Política Pública pode ser definida como programas governamentais de ações 

dentro de uma esfera da sociedade, ou área geográfica. 

Para a elaboração das Políticas Públicas, cada gestão reproduz as suas medidas e 

plataformas políticas eleitorais em projetos e intervenções, os quais resultarão em 

transformações na sociedade (SOUZA, 2006). Neste sentido, segundo Höfling (2001), a 

manutenção e a gestão de tais Políticas dependem de o Estado desenvolver uma ação, 

por meio de programas de governo, dirigidos a diversos setores da sociedade, 

relacionando os interesses desta e os problemas sociais encontrados. 

Compreender a amplitude do conceito de Políticas Públicas de esporte e de lazer 

requer que haja a superação de uma visão simplista, voltada apenas a fomentar 

atividades práticas (MILANI; CARDOSO, 2014; FISCHER, 2003). Segundo esses 

autores, se faz necessário considerá-la como um fenômeno cultural, com condições de 

promover a construção de uma sociedade mais democrática e respeitável. Pensar em 

Políticas Públicas relacionadas ao esporte e ao lazer é promover o bem-estar, a 

felicidade, entre outros preceitos, a toda a população, levando-se em consideração, 

inclusive, os segmentos excluídos da sociedade (CASTELLANI FILHO, 2007). Tendo 

em vista tal fato, o planejamento de Políticas Públicas de esporte e de lazer por parte  

dos municípios, torna-se de extrema importância. 
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As Políticas Públicas possuem um grande potencial para integrar os cidadãos na 

participação popular, destacando a importância destes e de suas necessidades, seja para  

a seleção das atividades que serão oferecidas, como também, para a construção de  

novos espaços públicos de esporte e de lazer, pelo governo, por meio seus gestores, 

buscando apoios intersetoriais (LIMA; IRVING; ABREU, 2017; KOCIAN; SILVA, 

2016; SILVA; SANTOS; AVILA, 2013). No campo das Políticas Públicas, incluindo as 

de esporte e de lazer, a intersetorialidade pode ser uma forma de oferecer programas, 

atividades e benefícios para a sociedade, integrando diversas áreas, como Saúde e 

Educação. O encontro destas áreas pode provocar um aumento na qualidade destes 

campos, aumentando o impacto social e revertendo em benefícios para a população 

(BONALUME, 2011). 

Entretanto, segundo Costa (2002), geralmente, nas administrações municipais, é 

encontrada muita resistência para implementação da intersetorialidade. Segundo este 

autor, as estruturas administrativas encontradas atualmente possuem uma lógica setorial 

profundamente enraizada, o que dificulta a implantação e prática deste preceito nas 

instituições administrativas. 

Para que aconteça a intersetorialidade, é necessário que haja uma articulação de 

diversas áreas, as quais passam, desde o planejamento, até a implantação e, 

posteriormente, a avaliação de tais Políticas (MALTA et al., 2014). Para estes autores, o 

desenvolvimento de Políticas Públicas de esporte e de lazer consistentes, pode, 

inclusive, ter ressonâncias no desenvolvimento das Políticas de outras áreas, tais como, 

a de Saúde Pública, estimulando um aumento na qualidade de vida da sociedade. 

Porém, mesmo diante do exposto, os estudos sobre as Políticas Públicas em geral 

(WEIMER; VINING, 2017; DUNN, 2016) demonstram que as principais problemáticas 

envolvendo as características da implantação das mesmas são o acesso restrito, o 
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tradicionalismo, a inércia e a descontinuidade, causando gastos desnecessários de 

recursos, investidos de forma não adequada e acarretando ações pouco eficientes. Tais 

problemas podem advir da falta de gerência dos projetos, acentuada pela má articulação 

entre os setores do governo e a não realização de estudos prévios, os quais possam 

embasar e direcionar da melhor forma as ações (GRASSO; ISAYAMA, 2017; COHEN; 

FRANCO, 2007; OLIVEIRA, 2006; BARROS; CARVALHO, 2003). 

Atualmente, a temática envolvendo Políticas Públicas está em evidência no 

âmbito acadêmico (HOWLETT; MCCONNELL; PERL, 2017; DUNN, 2016), inclusive 

na Educação Física, focalizando as Políticas Públicas de esporte e de lazer  

(BRAMHAM et al., 2017; HOEKMAN; BREEDVELD; KRAAYKAMP, 2017). A 

discussão cientifica relativa a esta temática enfatiza, principalmente, as ações, a 

implantação, a formulação das Políticas Públicas desportivas no país e a participação de 

diferentes classes sociais nas ações promovidas pelas mesmas (SANTOS; FREIRE; 

MIRANDA, 2017; CASSOTTA et al., 2017; DALKIR, 2017; STAREPRAVO, 2011). 

De acordo com Linhales (2001), o esporte e o lazer encontram-se diluídos nas 

administrações públicas, tanto na esfera municipal, quanto na estadual ou na federal. 

Diversos setores utilizam esses dois fenômenos em projetos complementares às 

Políticas Públicas de saúde, entretanto, segundo a mesma autora, pode-se destacar o 

esporte e o lazer como bens culturais, que devem ser legitimados como um direito 

universal da sociedade, ressaltando, assim, sua importância. Nessa perspectiva, o  

esporte e o lazer se tornam mediadores significativos, podendo promover o 

desenvolvimento humano (CAUDWELL; MCGEE, 2018). 

Tendo em vista tal fato, esses elementos, nas últimas décadas, vêm sendo 

introduzidos em várias ações do governo e da iniciativa privada, visando suprir algumas 

carências dos grupos socialmente desfavorecidos (TABARES, 2006). Porém Tavares 
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(2006) salienta a importância de cautela para a implantação de alguns conceitos de 

gestão aos projetos públicos de incentivo ao esporte e ao lazer, principalmente os de 

cunho social. É necessário esquivar-se do viés mercantilistas das questões sociais, 

apenas objetivando a promoção de empresas, pessoas ou produtos. 

Ao se levar em conta os direitos ao esporte e ao lazer, conforme alertam Pinto et 

al. (2017), ainda parece haver o entendimento, por parte dos gestores públicos, de que 

esses direitos, assim como, suas garantias, estão relacionados unicamente com a 

construção de novos espaços e equipamentos esportivos. Porém, segundo os mesmos 

autores, isso é um equívoco. É efetivamente necessária a construção de espaços e 

equipamentos adequados para o esporte e o lazer, entretanto, é de extrema importância a 

devida manutenção dos já existentes, assim como, que haja foco na necessidade de 

oferecer qualidade nas ações, introduzindo uma política de animação sociocultural e de 

incentivo à pratica de atividades esportivas e do contexto do lazer pela sociedade nestes 

espaços, para que exista uma utilização democrática. Ainda, conforme esses autores, 

torna-se importante levar em consideração a gestão desses espaços e a formulação de 

Políticas Públicas consistentes e adequadas para oferecer oportunidades de vivências 

significativas a toda sociedade. 

O fato de ainda persistir a indefinição na regulamentação, na legislação e na 

própria concepção sobre Políticas Públicas, ou mesmo sobre o fenômeno do lazer, tanto 

pode gerar imprecisão das ações governamentais, representando um fato negativo, 

quanto pode estabelecer um desconforto, o qual promova novas estratégias para superar 

esses entraves envolvendo incertezas e indefinições, o que se torna positivo, devido à 

perspectiva de incentivo à produção de Políticas de lazer criativas e inovadoras 

(MENICUCCI, 2006), dependendo do sentido e do significado adotados para esses 

termos envolvendo Políticas Públicas e Lazer, quanto para o próprio fenômeno do lazer 
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na sociedade. Para isso, é necessário valorizar concepções alargadas e precisas sobre 

ambos os conceitos, envolvendo Políticas Públicas e lazer, além disto, é premente 

compreender como essas concepções impactam a sociedade. 

Sendo assim, para este estudo, o conceito de Políticas Públicas está centrado na 

perspectiva de Muller, Joly e Vargas (2010), os quais definem Política Pública como 

programas governamentais de ações dentro de uma esfera da sociedade ou área 

geográfica. Entretanto, é necessário se ter em vista que não há uma exclusiva, ou mais 

correta definição sobre Política Pública (SOUZA, 2006). Segundo a mesma autora, há 

inúmeras críticas acerca de tais definições, pois, em aspectos gerais, a maioria delas 

ignora o principal sentido das Políticas Públicas, que seria a atenção às ideias, interesses 

e necessidades da sociedade. Esta variabilidade de possibilidades de conceito sobre 

Políticas Públicas também é encontrada, quando o foco recai sobre o Lazer. 

Na intenção de compreender o lazer e situá-lo como um fenômeno, neste estudo, 

serão apresentados a seguir, diversos conceitos, de autores de diferentes épocas e países. 

O Lazer pode ser considerado dentro do tempo disponível, ou seja, um período em que 

os indivíduos não possuem um senso de obrigação, seja este de cunho econômico, 

social, moral ou fisiológico (VOSS, 1967). Segundo o mesmo autor, a escolha de como 

usufruir este tempo disponível é exclusivamente de cada pessoa. Já Dieckert (1984) 

trazia uma definição para o lazer como uma oportunidade de vivenciar atividades como 

as do âmbito esportivo, as quais possam propiciar benefícios à saúde, trazendo 

satisfação para quem as práticas, podendo suscitar, inclusive, a socialização. 

Gaelzer (1979) definia lazer como a junção entre a ação, o desenvolvimento 

global do cidadão e o desimpedimento de si mesmo, sendo considerado por ela como 

uma condição mental ativa, relacionada a um estado de liberdade, habilidade e prazer. 

Iso-Ahola (1980) sugeriu que os indivíduos entendessem e definissem o lazer com base 
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em seus próprios comportamentos e observando a conduta e as ações dos outros. Este 

autor sugeriu também, que a liberdade, as relações de trabalho e a motivação 

contribuem para definir ou alterar este conceito (ISSO-AHOLA, 1979). 

No que concerne ao lazer, este fenômeno também tem sido abordado sob 

diferentes aspectos e vertentes do conhecimento. Stebbins (2008) se refere ao lazer, 

caracterizando-o e diferenciando o envolvimento no âmbito do lazer em três formas de 

vivência das atividades: lazer sério, lazer casual e lazer baseado em projeto. A respeito 

do Lazer sério (STEBBINS, 2008), o autor ressalta que este se refere à realização 

organizada, recorrente e compromissada de determinada atividade por indivíduos, sendo 

que, esta atividade deve ser rica em experiências, proporcionando vivências 

significativas e com possibilidades de trazer uma sensação de realização, e em alguns 

casos, podendo proporcionar ao praticante, inclusive, o envolvimento com futuras 

carreiras profissionais. 

O Lazer casual pode ser definido, segundo Stebbins, como o envolvimento em 
 

uma vivência rápida ou não permanente e que traga uma sensação de satisfação 

temporária, não sendo necessárias habilidades específicas para que esta seja realizada.  

Já  o  Lazer  baseado  em projeto  envolve  atividades  de  cunho  criativo,  que ocorrem, 

sobretudo, de forma sazonal e que necessitam de planejamento e consideráveis 

habilidades para que sejam realizadas, porém, são requeridas pontualmente, para aquela 

vivência. 

Como influência internacional nos estudos sobre lazer desenvolvidos no Brasil 

no século 20, a produção acadêmica de Dumazedier representou referência importante 

na literatura científica nacional, no âmbito do lazer (ISAYAMA; SILVA; LACERDA, 

2011). Uma das importantes contribuições deste autor sobre esta temática foi elaborada 

em 1973, tendo como última impressão 2014, definindo o lazer como um agrupamento 
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de ocupações às quais os indivíduos podem se dedicar por escolha própria, com a 

intenção de exercitar sua livre capacidade criadora, seja por diversão, recreação, ou 

entretenimento, promovendo a participação social de forma voluntaria, após o indivíduo 

liberar-se das obrigações profissionais, sociais e/ou familiares (DUMAZEDIER, 2014). 

Desta forma, para esse autor, o lazer está relacionado a atividades voluntárias e que 

tragam satisfação. Apesar de esta ser uma importante contribuição para os estudos no 

campo do lazer, ela sofreu críticas (WERNECK, 2003), haja vista que o autor associa 

diretamente o fenômeno do lazer à prática de atividades, o que pode minimizar e 

restringir a amplitude do conceito. 

Dumazedier (1980) também descreveu pedagogicamente uma subdivisão dos 

conteúdos das atividades desenvolvidas no âmbito do lazer, baseada nos interesses das 

pessoas, na época de seu estudo, evidenciando 5 conteúdos culturais do lazer, a saber: 

interesses artísticos, intelectuais, manuais, sociais e físico-esportivos. Devido à 

necessidade de atualização desses conteúdos para ir ao encontro das expectativas e 

interesses de épocas mais atuais, Camargo (1986) e, posteriormente, Schwartz (2003), 

indicaram a presença de mais dois interesses, respectivamente os turísticos e os virtuais. 

Esta subdivisão também gerou críticas dos pesquisadores, pelo fato de apresentar uma 

categorização sectarizada ou segmentada, a qual pode interferir na compreensão geral 

sobre o fenômeno. Entretanto, ela também pode contribuir para se compreender, 

pedagogicamente, a abrangência dos componentes e interesses que envolviam o lazer na 

época do estudo do autor e, até mesmo, posteriormente. 

Outra contribuição importante para se compreender a concepção sobre lazer no 

Brasil foi a de Marcellino (2007). Segundo este pesquisador, o lazer pode ser definido 

como a cultura compreendida no seu sentido mais amplo e vivenciada 

desinteressadamente, buscando, apenas, a satisfação pessoal, advinda de uma atividade 
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prática ou contemplativa. Esta concepção tem sido bastante utilizada na literatura sobre 

a temática, até os dias atuais. 

Já para Mascarenhas (2004), o lazer pode ser compreendido como um fenômeno 

tipicamente moderno, que resulta das tensões entre capital e trabalho. Esse fenômeno, 

na visão desse autor, se materializa como um tempo e espaço de vivências lúdicas e 

culturais, experimentadas de acordo com a vontade ou capacidade de cada indivíduo. 

Nota-se que esta concepção atrela o lazer diretamente ao mundo do trabalho, diferindo, 

de certo modo, das outras duas definições anteriormente apresentadas. 

O debate teórico-conceitual acerca das concepções sobre lazer evidencia que os 

autores que contribuem para esta temática não apresentam unanimidade nessas 

concepções apresentadas. Inclusive, alguns deles tais como Sterapravo e Marchi Júnior 

(2016), Mezzadri, Moraes e Figuerôa (2015), Mascarenhas (2004) e Castellani Filho 

(2007), citados neste estudo, desenvolvem suas reflexões em vieses pautados, 

sobretudo, na visão política e crítica envolvendo o contexto do lazer. 

De forma abrangente, Schwartz et al. (2016) ressalta que o lazer pode ser 

considerado como um fenômeno sociocultural, o qual abarca elementos da atitude 

propensa a usufruir, de modo pessoal, inúmeras atividades, durante o tempo disponível. 

Esta concepção, por sua abrangência, é adotada para se compreender o fenômeno do 

lazer neste estudo. 

Para os mesmos autores anteriormente citados, no âmbito do lazer, por meio de 

suas características e pelas vivências oportunizadas, é possível revitalizar a promoção de 

componentes educativos, comunicativos e de socialização, como também, favorecer a 

ocorrência de mudanças de atitudes, estilos de vida, organização e valorização do tempo 

disponível. Com todo esse potencial representativo acerca das atividades envolvidas 

com o fenômeno do lazer na sociedade, os autores procuram encorajar iniciativas dentro 
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do âmbito das Políticas Públicas, pautadas nessas concepções, no sentido de promover a 

realização de atividades significativas no contexto do lazer para toda a sociedade. 

Entretanto, ainda que estas concepções diferenciadas sejam importantes para a 

compreensão sobre o fenômeno do lazer em diferentes épocas, esses conceitos sofrem 

variações temporais e culturais, em suas concepções, sendo estas, muitas vezes, 

limitadas, quando apropriadas ao âmbito das Políticas Públicas, dificultando a apreensão 

do lazer como um direito para todos. Como direito social, cabe ao Estado garantir aos 

cidadãos condições de acessibilidade ao mesmo, aprimorando o esporte e o lazer e suas 

interfaces com a Saúde e a Educação, visando à melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos em geral. Segundo Silva (2017), os direitos sociais são como prestações 

positivas ofertadas pelo Estado, direta ou indiretamente, proferidas em normas 

constitucionais, a fim de propiciar melhores condições de vida e com tendências a 

promover igualdade, frente às situações desiguais. 

Entretanto, ao se tratar o lazer dentro do âmbito das Políticas Públicas, deve-se 

considerar, inclusive, as peculiaridades e as responsabilidades dos níveis municipais e 

estaduais no desenvolvimento de ações, para além das Políticas de Estado. A  

dificuldade em se promover esta corresponsabilidade pode afetar a perspectiva de que o 

lazer se legitime efetivamente como direito garantido à população. Pensar no lazer  

como direito, já alertava Linhales (1999), é conceituá-lo como parte integrante da 

cidadania e das relações definidas entre a sociedade e o Estado. Isto evidencia a 

necessidade de redimensioná-lo no campo da Gestão e das Políticas Públicas, levando- 

se em consideração as tensões, as iniciativas, as concepções e as possibilidades, capazes 

de subsidiar novas perspectivas para as Políticas Públicas de lazer e de esporte, em 

âmbito nacional (LONG; FLETCHER; WATSON, 2017; STERAPRAVO; MARCHI 

JÚNIOR, 2016). 
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O lazer representa um fenômeno sociocultural, no qual é oferecida a 

oportunidade de vivências promotoras do desenvolvimento de diferentes habilidades, 

exercendo, assim, um papel primordial no desenvolvimento da sociedade. Conforme 

Thibault (2011), a vivência significativa de atividades do contexto do lazer pode causar 

impacto na qualidade de vida e no bem-estar dos indivíduos, contribuindo para o 

desenvolvimento de relações sociais, por se constituir em um espaço de expressão e 

aprendizado da vida democrática. 

Do mesmo modo como há diversidade de conceituação e da própria concepção 

sobre Políticas Públicas e sobre o lazer, outro fenômeno envolvido neste estudo, 

referente ao esporte, também recebe uma variedade de significados. Segundo Barbanti 

(2011), o esporte pode ser definido como uma atividade de cunho competitivo, que 

envolve regras e necessita de esforço físico e habilidades motoras por parte de seus 

participantes, sendo que sua prática é motivada por fatores intrínsecos e extrínsecos 

combinados. Nota-se que o autor considera o esporte apenas como atividades regradas e 

sistematizadas, que promovem o movimento e, consequentemente, o exercício físico, 

deixando de lado, nesta concepção, as naturezas pedagógica e social de tal fenômeno. 

Nesse sentido mais alargado, Marchi Junior (2014) considera o esporte como 

uma atividade física composta de regras e de cunho competitivo, a qual está em 

permanente evolução, sendo estabelecida de acordo com sua possibilidade sociocultural. 

Entretanto, segundo o autor, o esporte está em constante profissionalização, 

mercantilização e espetacularização. Assim, sua concepção também dependerá do viés 

no qual ele é abordado, se de alto rendimento ou de cunho educacional, de lazer e 

promova a inclusão social (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2018). 

Para este estudo, foi adotada a definição de esporte proposta por Tubino (2017), 

que traz o conceito de esporte como um fenômeno sociocultural, interdisciplinar, o qual 
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possui ligações nítidas com outras importantes áreas do conhecimento, como por 

exemplo, a Educação, a Saúde e o Turismo. Para este autor, o esporte é uma das 

manifestações da cultura física. 

O esporte tem sido abordado para além dos aspectos voltados à biodinâmica, 

sendo evidenciado como foco de estudos na área de Gestão do esporte no Brasil e em 

âmbito internacional. Em âmbito nacional, há diversos autores que abordam diferentes 

perspectivas relacionadas à gestão associada ao esporte, como aspectos de governança, 

marketing, organizacionais, entre outros (AZEVÊDO, 2009; NOLASCO et al., 2006). A 

Gestão do esporte pode ser definida como a utilização das bases teóricas e práticas da 

área da gestão, nas organizações esportivas (ROCHA; CUNHA BASTOS, 2011). Já 

segundo Mazzei e Rocco Júnior (2017), a Gestão do esporte é a aplicação dos saberes 

provenientes das áreas das Ciências do Esporte e da Administração, para o 

gerenciamento das ações e das instituições envolvendo o fenômeno do Esporte, 

definição esta adotada por este estudo. 

Os aspectos da gestão também já se encontram associados, no contexto dos 

estudos brasileiros, ao âmbito específico do lazer. Os estudos nesta direção apontam 

para as diferentes formas de abordagens sobre organização e oportunidade de ofertas de 

experiências significativas no campo do lazer. Além disto, fomentam as características 

necessárias para adequação dos ambientes de práticas e para a qualificação de gestores 

(AZEVÊDO;  BRAMANTE,   2017;  SCHWARTZ;  TEODORO;  PACHECO,   2017). 

Sobretudo em âmbito nacional, não há uma definição proposta abordando os aspectos 

específicos da gestão do lazer, sendo assim, entende-se a gestão do lazer como a 

administração das instituições e ações voltadas às experiências do âmbito do Lazer, 

envolvendo os espaços em que ocorrem, as diversas atividades e eventos, atendendo aos 

interesses culturais, bem como, os aspectos legais, os fatores relativos à segurança, ao 
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marketing e à comunicação. 

 

Já envolvendo as características da gestão nas pesquisas sobre esporte em âmbito 

internacional, nota-se que uma das mais proeminentes definições para este campo de 

estudo foi proposta por Chelladurai (1994, p. 15), o qual conceitua gestão do esporte 

como "[...] um campo preocupado com a coordenação de recursos humanos e materiais 

limitados, tecnologias relevantes e contingências situacionais para a efetiva produção e 

troca de serviços esportivos.”. Outros autores, como Pedersen e Thibault (2014), 

debruçam o olhar sobre as interfaces da gestão esportiva contemporânea, salientando 

aspectos como a influência das tecnologias da globalização afetando o significado do 

esporte como instituição internacional. 

Entre os estudos internacionais favorecendo o olhar para a gestão associada ao 

lazer, Tower e Zimmermann (2016) abordam a qualidade dos serviços prestados, em 

relação à oferta de programas e atividades no lazer, tomados sob o viés comunitário. 

Outros enfoques dados à gestão no campo do lazer salientam a importância da 

valorização da qualidade dos espaços e equipamentos de lazer, uma vez que estes 

representam um potencial local para a melhoria da interação social e da participação 

cidadã (GLOVER, 2017). 

Ao se traçarem as interfaces entre os elementos aqui abordados, referente à 

Políticas Públicas, lazer, esporte, gestão do esporte e do lazer, nota-se que uma das 

temáticas que perpassa os estudos em todos esses vieses, está voltada para as 

preocupações com esta questão da qualidade dos espaços para as vivências esportivas e 

no lazer. Acerca das formas adequadas de usufruto nos espaços de esporte e de lazer, as 

contribuições de Pacheco e Raimundo (2015), Castelnou (2009) e Santos (2006) 

procuram imprimir importância em se atentar para as possíveis ressonâncias da 

privatização dos espaços públicos, bem como, da transformação desses espaços em 
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objetos de consumo. 

 

Nos estudos de Políticas Públicas, estas relações estão direcionadas aos espaços 

de esporte e de lazer nas cidades (VALENTINE, 2016; RECHIA; BELTRÁN, 2010). 

Os autores evidenciam que esses espaços, além de contribuírem para ampliar as 

possibilidades das práticas sociais e culturais, se apresentam como ambiente apropriado 

para o desenvolvimento de ações prazerosas em grupos (HINDLEY, 2018; SANTOS, 

2007). 

Ainda no que se refere a espaços públicos para as vivências esportivas e do 

contexto do lazer, Serpa (2007) ressalta serem esses espaços de ação política, ou ainda, 

representando espaços simbólicos, onde se expressam divergentes ideias de cultura e de 

sujeitos. O autor declara, ainda, que há a alteração de alguns destes espaços em 

mercadoria, resultando em uma apropriação díspar. Portanto, é de extrema importância, 

segundo Pochmann (2012), que os cidadãos utilizem os espaços públicos, sendo que, 

para isso os governantes devem planejar estratégias e ações que estimulem as pessoas a 

usufruírem as praças, parques, museus e outros tipos de espaços públicos. 

Malta et al. (2014) ressaltam a importância da construção de espaços públicos, 

com viabilidade de usos diversificados e com possibilidades de contar, nos mesmos, 

com profissionais de diferentes áreas, como, da Educação e da Saúde, envolvendo o 

esporte e o lazer. Segundo Weiss et al. (2011), a pouca distância entre os espaços 

públicos de lazer e a população, pode representar um referencial no direcionamento da 

procura por atividades físicas em áreas urbanas, porém, devido à negligência por parte 

dos administradores, no que tange aos aspectos relativos a esses espaços, podem ocorrer 

dificuldades no conhecimento e, inclusive, no uso e apropriação dos mesmos. A 

infraestrutura dos espaços públicos de lazer como manutenção, funcionamento e opções 

oferecidas, pode motivar a participação em atividades físicas, como também, induzir à 
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preservação dos espaços e à satisfação dos usuários (SILVA et al., 2012). 

 

Na sociedade contemporânea, o esporte e o lazer se apresentam como fenômenos 

de excepcional importância, não só por permitirem ampliar a capacidade de 

desenvolvimento da cidadania e da autonomia humana, mas também, por contribuírem, 

por meio de suas vivências, para expandir as estratégias que possam gerar melhoria da 

saúde (BACHELADENSKR; MATIELLO JUNIOR, 2010). Os ambientes destinados à 

vivência de atividades envolvendo o esporte e o lazer podem ser considerados como 

espaços que favorecem, à parte da população, hábitos saudáveis, auxiliando na melhoria 

dos aspectos emocionais, sociais, culturais e físicos, uma vez que também são propícios 

à promoção da saúde e bem-estar na área urbana (SILVA et al., 2013), nos quais podem 

ser oferecidas diferentes vivências, incluindo as atividades físicas, para indivíduos das 

mais variadas classes sociais e faixas etárias (MCCORMACK et al., 2010). 

Em termos da vida cotidiana, sobretudo nas grandes metrópoles, existe a 

constatação de que o espaço para as vivências dos contextos do esporte e do lazer está 

praticamente restrito ao ambiente urbano, artificializado e construído, nem sempre de 

modo adequado às expectativas e necessidades humanas. Portanto, representa um 

desafio, no campo das Políticas Públicas, compreender os interesses da sociedade pelas 

vivências nos âmbitos do esporte e do lazer, para, posteriormente, proceder-se à 

necessária adequação de espaços e equipamentos propícios para o desenvolvimento 

democrático de atividades. 

Ao se tomar como foco as atividades esportivas e as do campo do lazer, 

interesses deste estudo, é importante salientar a necessidade de disponibilização de 

espaços e/ou equipamentos (MARCELLINO, 2012) propícios e adequados para atender 

às peculiaridades destas finalidades. Ainda segundo Marcellino et al. (2007), os espaços 

e equipamentos de lazer devem ter significado aos praticantes, pois representam uma 
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forma importante de promoção de relacionamentos, socialização, entre outros fatores. 

 

Mesmo que o espaço pareça ser ainda um aspecto secundário no campo de 

estudos das Políticas Públicas, esses estudos anteriormente elencados já ratificam a 

necessidade de valorização desses ambientes. O ambiente físico pode interferir, 

inclusive, nas escolhas, motivando ou desmotivando o envolvimento nas vivências, haja 

vista que um espaço vai muito além de sua materialidade, mantendo valores afetivos, 

éticos e estéticos importantes (TOMANIK, 2016). Inclusive, a falta de conhecimento 

sobre esses espaços, pode limitar o envolvimento em atividades que são vitais para a 

qualidade de vida do ser humano (SILVA et al., 2013; LINHALES, 1999). 

Segundo Rodrigues e Bramante (2003), o tempo destinado ao lazer é vivenciado 

por uma permissão pessoal, geralmente baseada na vontade interna do praticante e 

acontece em algum lugar. Desta forma, espaços e equipamentos para o desenvolvimento 

das experiências nos âmbitos do lazer e do esporte são imprescindíveis. Para Marcellino 

(2012), é necessário que, ao tempo disponível, corresponda um espaço também 

disponível para tais vivências. 

Para Gomes (2004), o lazer representa um aspecto da cultura construída na 

sociedade, a partir da combinação do tempo, espaço e lugar das manifestações culturais 

e das condutas pessoais. Assim, a apropriação dos equipamentos públicos para práticas 

de esporte e de atividades do contexto do lazer, em diferentes espaços urbanos, pode 

significar uma conexão entre o cotidiano, as pessoas e a cultura da cidade. Portanto, 

compreender como e quanto uma cidade oferece oportunidade para estas vivências, se 

torna um grande desafio para o campo das Políticas Públicas, no sentido de contribuir 

para disseminar novas oportunidades de vivências nesses contextos. 

Para Reis e Starepravo (2008), a execução das Políticas Públicas de esporte e de 

lazer deve se dar, não apenas por meio da elaboração e oferecimento de projetos, mas, 
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inclusive, por meio da informação e educação das pessoas, para que as mesmas 

compreendam a importância do tempo destinado ao lazer. Além disto, é premente 

atentar para a importância de disponibilização de espaços e equipamentos para a 

concretização das vivências, com acesso e garantia de uso a todos que manifestarem 

interesse. 

Com a obtenção de direitos, há uma amplificação da cidadania, impondo, assim, 

ao Estado, a obrigação de repensar novos conteúdos de agenda pública (LINHALES, 

1998; PINTOS et al., 2017). Desta forma, o Estado assume a responsabilidade de 

garantir que direitos e deveres sejam cumpridos. 

A cidade, para a maioria da população, é o equipamento mais oportuno para que 

as vivências do contexto do lazer consigam se desenvolver, pois, é nela que se encontra 

o maior número de habitantes. Sendo assim, é na cidade que se encontra o local mais 

propício para estimular e desenvolver as produções no âmbito do lazer e atingir um 

número expressivo de participantes. Porém, o crescimento urbano desordenado, as 

desigualdades sociais e outros inúmeros fatores, vêm contribuindo para que se percam 

os espaços públicos, fazendo com que as vivências sejam transferidas para espaços 

privados ou domésticos, restringindo, assim, as possibilidades de vivenciar os variados 

conteúdos do lazer (MARCELLINO; BARBOSA; MARIANO, 2007). 

O município de Rio Claro, localizado no estado de São Paulo, interesse deste 

estudo, conta com alguns espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer, porém, para 

que os mesmos cumpram a função a que são destinados, é necessário haver a adequada 

gestão e estímulo à democratização de acesso aos mesmos. Sendo assim, considerando a 

importância social do esporte e do lazer e a necessidade de adequação de espaços 

públicos para a vivência de atividades significativas, pode-se ressaltar ainda mais a 

relevância da difusão sobre dados acerca de tais temáticas. A promoção de ideias e 
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soluções em nível acadêmico pode ampliar a elaboração de novas Políticas Públicas e 

programas nos âmbitos do esporte e do lazer, que possam efetivamente atender às 

demandas sociais (ANGELONI, 2008). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

 
A presente dissertação foi construída por meio de pesquisas sistemática, 

documental, mapeamento dos espaços púbicos e, por fim, observação desses espaços e 

preenchimento de diário de campo pré-estabelecido, possibilitando, assim, analisá-los 

minuciosamente. Dentre as inquietações que instigaram a realização deste estudo, pode- 

se destacar a falta da sistematização da informação acerca dos espaços públicos no 

Brasil, inclusive no município de Rio Claro, estado de São Paulo  e a necessidade de  

uma gestão mais eficiente, com condições de atender diretamente a demanda da 

população. 

Foi possível notar, de acordo os resultados expressos, tanto no Artigo  1, 

referente à pesquisa sistemática, como no Artigo 2, referente à pesquisa documental, em 

conjunto com o mapeamento e a observação dos espaços públicos, que muitas das 

considerações levantadas pelo Artigo 1, com base na literatura específica, foram 

reiteradas no Artigo 2, quando foi feita a pesquisa documental, tais como, a falta de 

gestão adequada dos espaços públicos, a má estrutura, a falta de conservação e de 

manutenção dos espaços, as diversas inadequações referentes à segurança e 

acessibilidade, causando, assim, impactos diretos na usabilidade dos mesmos. 

O diálogo entre a literatura consultada na revisão sistemática e os elementos 

componentes das etapas relativas à análise documental e a observação indica as relações 

vigentes e as que ainda estão passíveis de melhorias na gestão pública dos espaços. 

Essas evidências podem suscitar novas sugestões, tanto para a gestão pública, como 

para outras entidades interessadas. 

Dentre os espaços encontrados nos documentos analisados e mapeados por este 

estudo, notou-se a existência de três categorias, classificadas para fins de comparação 
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neste estudo, sendo elas as áreas verdes, os espaços esportivos e os espaços culturais. 

Uma grande parcela dos espaços analisados, apresenta diversos entraves e lacunas, 

reiterando novamente os achados do Artigo 1, referente à revisão sistemática dos 

estudos já existentes e, consequentemente, dificultando a utilização e a apropriação. O 

poder público municipal poderia otimizar a utilização dos espaços para atividades 

públicas gratuitas, oferecendo-as aos citadinos, entretanto, isto parece não ocorrer, pela 

análise e pela observação feitas. Os próprios munícipes são prejudicados pela falta de 

gestão participativa. 

Notou-se, também, que, dos 243 espaços analisados por este estudo, todos estão 

sob o encargo exclusivamente do poder público municipal, fator que demanda uma 

carga muitas vezes excessiva de gastos com o espaço físico e com o pessoal necessário 

para geri-los. Esse fator poderia ser minimizado, por meio de estímulos a parcerias 

público-privadas (PPP), diminuindo, assim, os encargos direcionados apenas ao poder 

público municipal. 

Outro fator percebido foi que nenhum dos espaços, independente da categoria, 

atendeu satisfatoriamente a todos os aspectos elencados para análise, ao se preencher o 

diário de campo utilizado ao longo da observação. Porém, fica evidente que os espaços 

com melhor qualidade e possiblidade de utilização são os espaços culturais, seguidos 

dos espaços esportivos e, por fim, as áreas verdes. Não se pode deixar de evidenciar que 

os espaços culturais se apresentam em menor número, seguidos pelos esportivos e pelas 

áreas verdes. Este fator corrobora a lógica anteriormente citada, já que, pelo fato de 

existir um número menor de espaços culturais, estes são consequentemente mais bem 

gerenciados. Esta não deve ser a única razão para esta diferenciação de gestão entre os 

espaços, uma vez que a apropriação dos mesmos também pode diferir. Porém, talvez 

esta diferença esteja centrada no fato de que as três categorias de espaços analisados são 
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gerenciadas por três Secretarias Municipais distintas, o que pode interferir nas decisões 

gerenciais. 

De acordo com a intenção desta dissertação, relativa à identificação e 

mapeamento dos espaços públicos de esporte e de lazer pertencentes à Prefeitura 

Municipal de Rio Claro/SP, bem como, baseado na realização da análise da estrutura, 

conservação, segurança, acessibilidade e utilização dos mesmos, pode-se afirmar que os 

objetivos traçados foram satisfatoriamente alcançados. Também deve ser reiterado que 

os dados constantes nos estudos que fizeram parte do Artigo 1 foram, de certa forma, 

quase inteiramente ratificados no Artigo 2, demostrando, assim, um nível de 

concordância e consequentemente confiabilidade da literatura utilizada no Artigo 1. 

Os resultados do Artigo 1 demonstram que os aspectos diretamente ligados ao 

espaços públicos nos contextos do esporte e do lazer, tais como, infraestrutura, 

acessibilidade, segurança, utilização, entre outros, são abordados na literatura analisada 

pela revisão, de forma secundária, sendo que o principal foco foi referente às políticas 

públicas direcionadas à gestão em geral de tais espaços, ou seja, às ações práticas que 

ocorrem nos mesmos. Também é importante ser mencionado o fato de que, na revisão 

sistemática realizada no Artigo 1, percebeu-se que não há um método ou instrumento 

sistematizado e validado para realizar análises de espaços públicos nos contextos do 

esporte e do lazer. 

Já os resultados do Artigo 2 demonstraram que o município de Rio Claro, onde 

foi realizada a pesquisa, disponibiliza a grande quantidade de espaços públicos nos 

contextos do esporte e do lazer, prevalecendo as áreas verdes. Entretanto, deve ser 

mencionado que foi notada uma distribuição não igualitária de espaços, tanto em âmbito 

geográfico, quanto no que se refere ao tipo de espaços (áreas verdes, espaços esportivos 

e espaços culturais), e que os tipos de espaços com menor quantidade, são geridos com 
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mais eficiência do que os tipos de espaços que apresentam maior quantidade, conforme 

anteriormente apontado. Outro fator de extrema importante citado no Artigo 2, se refere 

à questão da acessibilidade de tais espaços, a qual é claramente deficiente e merece 

maior atenção do poder público da cidade. 

Os resultados do estudo, conquanto a pesquisa tenha focalizado apenas um 

município, contribuem para minimizar a lacuna ainda existente, no que tange à análise 

sistematizada de espaços públicos nos contextos do esporte e do lazer, pois, tal como foi 

notado e citado no Artigo 1, esse viés ainda é pouco explorado, sobretudo, em âmbito 

nacional. Para que o poder público possa implantar políticas públicas eficientes, assim 

como, para que a comunidade possa usufruir adequadamente dos espaços, torna-se 

necessário um empenho conjunto entre a oferta e o modo de utilização desses espaços. 

Os estudos acerca da análise e gestão de espaços públicos nos contextos do 

esporte e do lazer, principalmente no Brasil, ainda estão em crescimento e notam-se, 

claramente, diversas lacunas pouco exploradas sobre a temática, tais como, as diversas 

possiblidades de formas de gestão, as comparações entre estas, como também, análise 

das políticas públicas vigentes em tais espaços, a fim de que sejam possíveis ajustes na 

estrutura física e no funcionamento desses espaços, contemplando melhor as 

necessidades da comunidade usuária. Sendo assim, é evidente a necessidade de novas 

pesquisas, no sentido de aprimorar novas ações e proporcionar novos debates nesta área. 
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8.1. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
Entre as limitações do presente estudo podem ser destacadas: a dificuldade de 

obtenção de dados públicos acerca dos espaços públicos nos contextos de esporte e lazer 

que fizeram parte desta pesquisa, como, também, a falta da sistematização e 

padronização. Outra limitação se refere à dificuldade de se encontrar, na literatura 

vigente, um instrumento de avaliação baseado em questionário ou diário de campo 

devidamente sistematizado e validado cientificamente, para análise de espaços, públicos 

ou privados. 

Ainda que o presente estudo tenha apresentado tais limitações e o fato de 

focalizar apenas um município no Brasil, procurou trazer contribuições para a área, 

almejando, também, que tais resultados possam ampliar o referencial teórico vigente, 

impactando no número de publicações cientificas futuras relacionadas com a temática. 

Esses dados poderão, inclusive, ao ampliar o número de publicações científicas 

relacionadas com esta temática, incentivar os gestores e outros profissionais 

interessados, a desenvolverem novas formas de análise e gestão de espaços públicos. 
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8.2. SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

 
Sugere-se, para novos estudos, o desenvolvimento de pesquisas comparativas 

entre os diversos tipos de modelos de gestão de espaços, tanto público, quanto privado, 

inclusive, comparando as peculiaridades de ambos os tipos, para que se promovam 

ações mais exitosas. Também é premente que sejam elaboradas novas sugestões para a 

validação de um instrumento ou um diário de campo sistematizado, a fim de se proceder 

à análise de espaços de forma mais eficiente. 
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