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RESUMO 

 

 

 

Assim como os direitos à saúde, à educação, ao saneamento básico, entre outros, 

garantidos em nossas leis e considerados um direito social, o acesso à prática do esporte e do 

lazer também se configuram parte integrante dessas necessidades. Através da participação na 

pesquisa do projeto “Ação Educação Esporte”, em 23 cidades da região do Alto Vale do 

Jequitinhonha, surgiu o interesse por desenvolver um estudo com o intuito de compreender 

como estão às questões ligadas ao esporte e ao lazer na cidade de Serro, Minas Gerais. O 

objetivo dessa pesquisa foi mapear a infraestrutura direcionada a prática esportiva e de lazer 

na cidade, bem como analisar os projetos e programas de esporte e de lazer desenvolvidos 

nesses espaços. A mesma se caracterizou como estudo documental de abordagem qualitativa. 

Considerando o impacto das ações do poder público municipal na concretização do direito 

social, embora seja possível constatar a ação administrativa da prefeitura, percebe-se a partir 

da concepção das diversas manifestações no campo de lazer, que as ações direcionadas a 

promoção do mesmo não estão totalmente organizadas. 

 

 

Palavras-chave: direito social, lazer, políticas públicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho decorreu da participação na pesquisa do projeto “Ação Educação 

Esporte”, uma das frentes de atuação da Estação Conhecimento Vale do Jequitinhonha 

(ECVJ), que objetivou identificar os espaços, atores sociais, instituições governamentais e não 

governamentais que estão envolvidas com a prática esportiva em 23 cidades da região do Alto 

Vale do Jequitinhonha. A ECVJ tem como meta promover ações que estimulem a prática dos 

esportes e do lazer, bem como o desenvolvimento das políticas públicas nessas áreas. 

No projeto citado foi realizado o mapeamento no âmbito educacional, de lazer (esporte 

participação) e de esporte de rendimento (competitivo). Utilizou-se como instrumento para 

coleta de dados questionário semi-estruturado aplicado pelo pesquisador. Participaram dessa 

análise dezoito alunos do curso de graduação em Educação Física pela Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), previamente capacitados. 

Foi a partir da participação nessa pesquisa que surgiu o interesse por desenvolver um 

estudo com o intuito de compreender como estão as questões ligadas ao esporte e ao lazer na 

região. 

Dentre as vinte e três cidades pesquisadas, Serro chama a atenção por ser uma cidade 

histórica mineira localizada no alto Vale Jequitinhonha, também conhecido como a terra do 

queijo pelo famoso modo artesanal de produção da iguaria, receita originada dos portugueses 

trazida no século XVIII. Além disso, ainda preserva suas riquezas culturais como as tradições 

folclóricas e festas religiosas.  

Atualmente a cidade comporta uma população de 20.835 habitantes, com 12.895 

pessoas residindo em área urbana e 7.940 na área rural. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), em 2010 foi de 0,658. Neste mesmo ano realizou-se o diagnostico sócio 

cultural da região, onde os resultados mostraram que 28,7% da população possuem renda 

menor que um salário minimo (IBGE, 2010).  

Dessa forma, buscou-se analisar os espaços voltados para a prática do esporte e do 

lazer, bem como as atividades desenvolvidas nesses ambientes.  Procurou-se, também, 

identificar a qual público se destina, além de apresentar o perfil das pessoas envolvidas com 

essas práticas.  

Com o crescimento das cidades, faz- se necessário verificar o desenvolvimento de 

políticas públicas nestes locais, que tenham por finalidade assegurar os direitos e proporcionar 
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maior qualidade de vida aos cidadãos, sendo dever das administrações municipais intervirem 

proporcionando a população acesso à educação, saúde, saneamento básico, preservação do 

meio ambiente entre outros. Dentre essas possibilidades de direitos, a temática do lazer será o 

foco de estudos da referida pesquisa. 

Subentende-se com isso, que a prática do esporte e do lazer também deve fazer parte 

das políticas públicas, cabendo às mesmas, contribuírem para a melhoria da qualidade de vida 

populacional, proporcionando infraestrutura adequada para o acesso à prática esportiva, assim 

como dar manutenção aos espaços e equipamentos existentes para esse fim. 

Até o momento de pesquisa do projeto “Ação Educação Esporte” em 2011, no 

município não existia uma Secretaria de Lazer e Esportes, o que havia era o Departamento de 

Esportes vinculado à Secretaria de Educação. Em Janeiro de dois mil e treze, o Departamento 

tornou-se a Secretaria de Esportes e de Lazer desvinculando-se da Secretaria de Educação. 

Explicita-se que a discussão deste trabalho se baseou nos dados coletados pela ECVJ ocorrida 

no ano de 2011.  

Em agosto de 2010 foi criado o Conselho Municipal de Esportes, através da lei 

2332/2010 de 05 de agosto de 2010, órgão colegiado de caráter consultivo. Esse conselho tem 

como finalidade auxiliar na organização do esporte, na consolidação de políticas públicas e na 

melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do esporte municipal 

(FUNDAÇÃO, 2011b). 

Procurou-se, assim, analisar quais os espaços ligados ao esporte e ao lazer são 

proporcionados pelo poder municipal. Visto que, esses locais devem ser criados para usufruto 

de todos os cidadãos. 

Dessa forma, algumas questões contribuem para pensar tais questionamentos 

relacionados ao esporte e ao lazer. Quais são os espaços públicos esportivos e de lazer na 

cidade do Serro? Quais projetos e programas são desenvolvidos nesses espaços? E ainda, 

como eles ocorrem? 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente pesquisa se justifica na expectativa de contribuir para a compreensão do 

lazer e do esporte como um direito de toda comunidade, além de se esperar que os 

preconceitos e estereótipos relacionados a essas áreas possam ser minimizados. Marcellino 

(2007, p.14), mostra o campo do lazer e sua conexão interdisciplinar com as outras áreas do 

conhecimento. Ainda ressalta que, por ser um tema recente, o lazer é subentendido, na maioria 

das vezes, somente como experiências individuais associadas ao divertimento e ao descanso. 

O autor destaca que essa visão limitada do lazer, dificulta a sua verdadeira identificação, 

deixando de lado os valores de formação humana proporcionados por essa vivência. Este não 

considera o lazer como uma atividade isolada, mas como mais um conteúdo pertencente a 

nossa cultura. Para o autor devem ser considerados dentro do lazer:  

 
[...] o seu entendimento amplo em termos de conteúdo, as atividades que envolve, os 

valores que propicia, a consideração de seus aspectos educativos, as suas 

possibilidades como instrumento de mobilização e de participação cultural, e as 

barreiras socioculturais verificadas para seu efetivo exercício, tanto intraclasses 

como extraclasses sociais[...] (MARCELLINO, 2007, p.18).  

  

A fundamentação nesta compreensão mostra o caráter interdisciplinar “[...] uma vez 

que o lazer está ligado à educação, à saúde, à habitação, ao transporte, ao serviço social [...]” 

Marcellino (2001, p. 12). Para este mesmo autor, quando se fala em uma política de lazer: 

  

[...] significa, também, falar numa política de reordenação do solo – urbano, 

incluindo ai os espaços e equipamentos de lazer, o que inclui a moradia e seu 

entorno; e, finalmente, numa política de formação de quadros, profissionais e 

voluntários para trabalharem de forma eficiente e atualizada. Resumindo: o lazer 

tem sua especificidade, inclusive como política pública, mas não pode ser tratado de 

forma isolada de outras questões sociais [...] (MARCELLINO, 2001, p. 11). 

 

 

Portanto, se mostra importante às administrações públicas colocarem em sua agenda 

de prioridades, ações que estimulem o acesso aos conteúdos característicos do campo de lazer. 

Em relação ao profissional atuante nessa área, o mesmo deve incitar além da prática, um 

senso crítico sobre essas vivências. 

 



10 

3. OBJETIVOS 

 

 

 Mapear a infraestrutura direcionada a prática do esporte e do lazer na cidade de Serro, 

MG. 

 Analisar os projetos e programas de esporte e de lazer desenvolvidos nesses espaços e 

discutir se os mesmos são abordados na perspectiva do direito social. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Com o aumento das tecnologias e da urbanização, cresceu também a atenção para os 

estudos na área do lazer, sobre a falta de tempo livre relacionada a esta vivência e também de 

espaços e equipamentos em que se possam experimentar determinadas práticas corporais 

durante esse momento.  

Uma realidade presente nas grandes cidades, onde a constante busca pela estabilidade 

financeira e a supervalorização do trabalho acabaram afastando as pessoas das vivências do 

lazer. Nessa perspectiva, o lazer é visto apenas como um meio das pessoas aliviarem as 

tensões nervosas e recuperarem as energias para produzirem ainda mais, compensando a 

alienação no trabalho e a submissão dos sujeitos aos interesses dominantes (MARCELLINO, 

1987). Tal compreensão equivocada desse tema impede de identificar o bem estar físico, 

social, entre outros desenvolvimentos necessários a formação humana. 

Assim como os direitos de acesso à saúde, educação, ao saneamento básico, entre 

outros, garantidos em nossas leis e considerados um direito social, a promoção à prática do 

esporte e do lazer também se configuram parte integrante dessas necessidades, pois se mostra 

importante a vivência do mesmo no cotidiano da população. 

Em se tratando do lazer, considerado como um direito social garantido por lei, 

presente tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948 pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU, 1948), quanto na Constituição Federal Brasileira 

de 1988 (BRASIL, 1988), percebe-se que essa questão ainda precisa ser mais bem trabalhada 

e estudada pelos pesquisadores e autoridades públicas. Pois, nem sempre todas as pessoas 

possuem acesso a esse bem cultural. 

De acordo com Linhales (1999), pensar o lazer como um direito 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 a liberdade 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 de 

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

conforme os padrões prevalecentes na sociedade em que está inserido. 
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A compreensão do lazer como um direito social tem relação com o direito ao tempo 

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

produzidos pela humanidade (SEREJO, 2003). 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 ideia de democracia (MORAIS, 2001).  

Com relação aos significados desse campo, Dumazedier (1973, p.34) explicita que o 

lazer pode ser compreendido como:  

 

[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda 

para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária, ou 

sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais.  

 

Marcellino (1996) considera que para o momento de lazer precisa-se dos aspectos 

tempo e atitude, ou seja, o tempo liberado ou disponível das obrigações profissionais, pessoais 

e outras. Já a atitude seria pela procura por níveis de satisfação e de prazer que a vivência 

experimentada proporciona, além das questões da escolha pessoal e dos desinteresses em 

retornos econômicos que possam ocorrer.  

Para esse autor, o momento de lazer apresenta-se como um conteúdo de formação 

humana e não somente por uma simples atividade praticada durante o tempo livre ou que se 

possa aliviar as tensões provocadas pelas obrigações do dia-a-dia.   

De acordo com Marcellino (1996), situar o conceito de lazer historicamente é um 

trabalho polêmico e controverso no meio acadêmico. Alguns autores
1
 consideram o lazer 

como fruto da sociedade moderna urbana e industrial, que surge com o fortalecimento do 

capitalismo como sistema dominante na maioria dos países ocidentais.  

Entretanto, outro grupo de estudiosos
2
 argumentam que o lazer é um fenômeno da 

cultura e, nessa abordagem, se o homem sempre trabalhou também haveria momentos em que 

isso não ocorreria. Nesses momentos, o homem procuraria atividades para se divertir, que lhe 

dessem prazer, ou seja, práticas culturais cotidianamente consideradas lúdicas e que poderiam 

ser compreendidas como lazer. 

                                                 
1
 Dumazedier (1979); Marcellino (1987); entre outros. 

2
 De Grazia (1966); Munné (1980); Werneck (2000); Pinto (2001); entre outros. 
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 Torna-se evidente que mesmo entre os especialistas da área não há um consenso, ou 

uma posição fixa, sobre a origem desse fenômeno. Conforme os estudos e as discussões 

avançam, novas análises são propiciadas e as posições sobre essa questão podem se alterar. 

 Ambos os entendimentos sobre o tema não se contradizem, compreende-se que se 

complementam e vem a contribuir para um melhor entendimento sobre a questão do lazer.  

Werneck (2000) argumenta que o lazer está ganhando importância em nossa 

sociedade, principalmente por ser considerado um fecundo e promissor mercado, gerando 

lucros significativos para aqueles que detêm o poder e as regras desse jogo. É a visão que o 

associa a uma mercadoria e que é o contraponto da perspectiva que o considera como um 

direito social.  

Percebe-se que este tema ainda sofre muitos preconceitos, por estar inserido em uma 

sociedade extremamente capitalista e produtivista, que visa à lucratividade e o aumento dos 

bens de consumo.  

O lazer se associa aos momentos de tempo livre que vai contra a lógica da obrigação, 

pois esses momentos são praticados de forma espontânea, sem preocupar-se com resultados, 

simplesmente o que vale é a sensação de prazer proporcionada durante aquela vivência. Esse 

fenômeno se constitui como um direito social, por tanto também precisa ser disseminado nas 

grandes e pequenas cidades. Mas, para a vivência do lazer, necessita-se também de espaços e 

ou equipamentos destinados a essa prática. Aí é que se entra o papel das administrações 

públicas de intervirem, proporcionando o acesso de qualidade a esses ambientes.  

Marcellino et al. (2007) mostra que os equipamentos de lazer não podem ser 

entendidos somente como objetos de consumo, ou seja, possuem significado aos praticantes, 

assim como fazer compras, ir ao cinema ou assistir a uma partida de futebol, pois é uma forma 

de relacionar e se socializar com o próximo,etc.   

Explicita-se que o enfoque deste trabalho será em analisar os espaços públicos, pois 

para que ocorra a possibilidade para a prática do esporte e do lazer é necessário que se tenha 

nas cidades o espaço, ou seja, o meio para instalação dos equipamentos, esses, que podem ser 

entendidos como objetos instalados para determinada prática (MARCELLINO et al., 2007). 

Portanto, a construção e manutenção de espaços e equipamentos esportivos e de lazer se 

mostram como elementos pertencentes às políticas públicas, sendo dever das administrações 

municipais proporcionarem o acesso à população. 

Marcellino (2006) distingue duas maneiras de se entender os equipamentos que fazem 

parte do lazer, são eles: equipamentos específicos que possuem características para o palco do 
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lazer como teatros, clubes, centros esportivos entre outros; já entre os equipamentos não 

específicos, se encaixam aqueles que são construídos de forma indireta, mas que também se 

constituem como uma das possibilidades de espaços durante o momento de lazer, podendo ser 

em casa, no bar, na rua e outros.  

Santini, citado no trabalho de Tibães Filho (2011, p.16), entende os espaços para o 

lazer, como locais que situam os equipamentos, estes, como objetos dispostos nos espaços em 

função de determinada prática. Já Marcellino (2006) aborda que os espaços e equipamentos 

de lazer podem ser compreendidos como sinônimos, pois um necessita do outro. 

As afirmações dos dois autores se complementam, o importante é que ocorram mais 

intervenções dos profissionais da Educação Física que estimulem o usufruto desses espaços e 

equipamentos existentes, de forma a contribuir para o aumento do acesso nos mesmos já que 

são direitos sociais, e muitas pessoas não possuem a consciência disso.  

Talvez por não ter uma compreensão maior sobre esse  tema e também por outros 

motivos a maioria das pessoas não reivindicam seus direitos, esses, que são um dos deveres 

de intervenção das administrações públicas, sejam elas municipais, estaduais  e ou federal, ou 

seja, garantir o acesso ao esporte e ao lazer, pois este se constitui como um dos direitos sociais 

da população.  

Infelizmente, de modo geral, a importância que o lazer vem ganhando nas últimas 

décadas, como problema social e como objeto de reivindicação, ligada à qualidade 

de vida nas cidades, não vem sendo acompanhada pela ação do poder público, com o 

estabelecimento de políticas setoriais, na área, devidamente articuladas com outras 

esferas de atuação, vinculadas com as iniciativas espontâneas da população e com 

parcerias junto a iniciativa privada ( MARCELLINO, 2001, p.14). 

 

 

É relevante a participação da sociedade na luta por seus direitos, pois, políticas 

públicas se configuram como interesses e necessidades coletivas, sendo assim uma ação 

conjunta entre cidadãos e o estado. 

O aumento dos espaços de lazer, não acompanhou o crescimento populacional, o que 

gerou divisões entre classes sociais e o acesso a essa prática. Pois os instrumentos disponíveis 

a vivência de tal atividade se concentrou em grande parte, nas áreas próximas das pessoas que 

possuem condições financeiras mais elevadas, em detrimento das classes menos favorecidas 

que não dispõe de condições para acesso a tal, (MARCELLINO et al., 2007). 

Isso acaba incentivando empresas privadas a se apropriarem desses espaços urbanos 

tornando o lazer como fonte de lucro o que ocasiona o crescimento dos espaços privados, 

utilizando-os como atrativo aos consumidores que o buscam como alternativas para a 
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socialização e convivência humana. Tal evidência dificulta mais ainda o acesso de pessoas de 

maior vulnerabilidade econômica e social a esses locais. 

Por isso, deve-se pensar criticamente sobre a forma como ele é oferecido. O lazer 

como direito social precisa ser proporcionado a toda população. É preciso que se tenham 

espaços acessíveis a essa prática. Essa concepção se contrapõe à visão do lazer como uma 

mercadoria, na qual as empresas visam o lucro e o consumo alienado de bens e serviços, 

despreocupados com o que proporcionará a seus praticantes. 

É preciso questionar as autoridades municipais sobre a importância desse direito, ou 

seja, da acessibilidade de todos sem distinção de classes, raça, gênero e etnia. Dessa forma, 

contradiz-se o entendimento do lazer como fonte que visa somente o lucro, abrindo 

possibilidades e contribuindo para que esses espaços não sejam levados à privatização e sim 

disponíveis a todos que almejam desenvolver alguma prática corporal. 

Em se tratando das práticas corporais que também contribuem para o desenvolvimento 

humano, compreende-se que é necessário que lhes estejam disponíveis espaços para 

vivenciarem tais manifestações. 

Não se desconsidera aqui as outras possibilidades de lazer que a mídia e empresas 

privadas oferecem que de certa forma incentivam o consumismo, já trazem as coisas prontas 

não abrindo espaços para a imaginação e a vivência corporal. As pessoas precisam 

experimentar outras possibilidades que a cultura de movimento oferece para que não se 

percam no tempo essas manifestações, que se mostram importantes em nossas vidas em todos 

os aspectos do desenvolvimento humano. 

Percebe-se também que a maioria de moradores de cidades grandes, em feriados e 

períodos de descanso, procuram outras formas de lazer que as metrópoles não proporcionam. 

Marcellino et al. (2007) diz que, com a desconfiança e insegurança, as pessoas acabam se 

isolando em suas casas. Isso as leva a procurarem outras possibilidades de lazer. Quem possui 

condições financeiras constrói em suas casas espaços próprio para os esportes e o lazer, o que 

os priva do mundo e da socialização entre as pessoas. Mas, e a grande parcela da população 

carente, no sentido econômico da palavra? 

Encontra-se também na literatura, a carta internacional de educação para o lazer, a 

mesma foi confeccionada e aprovada no seminário internacional da Associação Mundial de 

Recreação e Lazer em 1993, apresentando a importância do lazer considerado como direito 

social a todos sem exceção (MELO et al, 2010, p. 3).   
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Dessa forma, devem-se questionar as autoridades municipais pela necessidade em 

proporcionar acessibilidade de segurança à população que faz o uso dos espaços e 

equipamentos, públicos esportivos e de lazer existentes. Pois esses direitos lhes são garantidos 

em lei. 

No processo de construção e manutenção dos espaços públicos de lazer é preciso 

atentar também a acessibilidade de pessoas idosas, gestantes e portadores de necessidades 

especiais, pois isso significa socialização e garantia de direitos. Deve-se questionar o direito 

de acessibilidade a todos, pois o lazer se mostra como forma para a socialização e expressão 

da cultura de uma sociedade. Como diz Melo et al. (2010, p.3), “Abrindo espaços para a 

inclusão e não exclusão das varias classes sociais e pessoas com limitações funcionais”. 

Essa é uma das maneiras de contribuir para a democratização cultural do lazer e fazer 

com que ela seja efetivamente alcançada “[...] “todos” incluem crianças, adolescentes, idosos 

e portadores de deficiências e ou necessidades especiais”, conforme cita Marcellino et al. 

(2007, p.27).  

No plano diretor do município de Serro, a seção V, artigo 15, diz respeito ao esporte e 

ao lazer:  

Art.15- São diretrizes para as políticas de esporte e de lazer. I criar Conselho 

Municipal de Esportes e de Lazer; II-  Incentivar a prática de esportes como meio de 

desenvolvimento pessoal, social e educacional; III- Garantir o atendimento das 

demandas segmentadas por gênero e faixa etária; IV-  Criar equipamentos de 

recreação e lazer e campos de futebol, nos bairros de área urbana, distritos e 

localidades rurais; V- potencializar o uso de instalações esportivas das escolas 

municipais pela comunidade, especialmente durante férias escolares; VI Promover 

melhoria dos equipamentos de lazer e recreação já existentes no município, por meio 

de autorização e outras medidas compatíveis; VII- Promover medida pela 

viabilização de complexo esportivo no município, em local adequado dotado do 

ginásio poliesportivo, pista de atletismo, campo de futebol, piscina, dentre outros 

equipamentos; VIII- Criar calendário de eventos. (PREFEITURA...,2007, p.14). 

 

Diante dessas questões levantadas no plano diretor da cidade, nota-se a importância e 

direito de todos em relação ao acesso a prática esportiva e de lazer. E o empenho em tornar os 

locais e equipamentos de esportes e de lazer em lugares seguros e com qualidade para à 

prática dos interesses físicos esportivos pertencentes a esse tema. 
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5. METODOLOGIA  

 

 

Buscou-se analisar a infraestrutura direcionada à prática do esporte e do lazer na 

cidade de Serro, MG. Bem como analisar se os projetos e programas de esporte e de lazer são 

desenvolvidos na perspectiva do direito social. 

Esta análise e discussão se deram através de documentos disponibilizados pela ECVJ. 

As informações coletadas foram por meio de documentos impressos e digitais, que continham 

informações como os projetos e ou programas de esporte e de lazer desenvolvidos, as pessoas 

envolvidas com essas práticas, também os espaços e equipamentos esportivos e de lazer na 

referida cidade. 

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo documental através por utilizar de 

informações, conhecimentos e dados coletados previamente, ou seja, analisa e averigua 

documentos através de informações escritas ou não; também por fontes primárias 

denominadas como arquivos públicos, arquivos particulares, fontes estatística etc. A fonte 

secundaria da pesquisa documental caracteriza-se por compreender bibliografias já publicadas 

referentes ao tema de estudo, são estas teses, revistas, jornais, entre outras, as mesmas 

baseiam-se em pesquisas originais, que se compreende por fontes primeiras (LAKATOS, 

MARCONI, 1991).  

A mesma teve uma abordagem qualitativa ao discutir e analisar os espaços esportivos 

e de lazer, projetos e programas desenvolvidos nestes locais, bem como os atores sociais 

envolvidos com essas práticas. Nesta abordagem a explanação do que esta sendo estudado 

compreende-se através da observação, descrição e significado (THEODORSON, G; 

THEODORSON, A, 1970).  

 Este estudo não necessitou ser enviado ao comitê de ética em pesquisa da UFVJM, 

pois os dados utilizados neste trabalho foram disponibilizados pela ECVJ, do projeto Ação 

Educação Esportes, uma das frentes de sua atuação. A utilização de tais informações foi 

autorizada pela coordenadora executiva do ECVJ. 

Explicita-se que a discussão deste trabalho se refere à pesquisa realizada no ano de 

2011, através dos documentos disponibilizados pela ECVJ (FUNDAÇÃO, 2011a; 2011b). 

Os critérios para análise dos espaços foram as seguintes questões: qualidade de 

infraestrutura e equipamentos esportivos e de lazer; a formação e atuação das pessoas 
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envolvidas com os projetos e programas existentes se for o caso, além do público alvo; 

analisar se esses projetos/programas são ofertados  na perspectiva do direito social ao lazer. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

Os espaços e Equipamentos Esportivos e de Lazer da Cidade de Serro-MG 

 

 

Os espaços esportivos e de lazer foram identificados através de dados documentais 

disponibilizados pela ECVJ, que mapeou os mesmos em setembro de 2011. 

Em um primeiro momento, opta-se por apresentar com maiores detalhes o projeto 

“Ação Educação Esporte”, desenvolvido pela ECVJ. Em seguida, serão apresentadas as 

discussões referentes às perguntas problematizadas nesta pesquisa, ou seja, refletir-se-á sobre 

os espaços, sua localização, os projetos e/ou programas desenvolvidos nesses locais e quais 

atores sociais estão envolvidos nessas ações.  

 

 

Projeto Ação Educação Esporte  

 

 

A realização desta ação possuiu como princípios norteadores, o apoio às políticas 

públicas de Educação e Esporte nas cidades de atuação da ECVJ, objetivando articular 

parceiros que auxiliem na ação profissional de modo a contribuir para o desenvolvimento 

social, educacional, esportivo e de lazer na região (FUNDAÇÃO, 2011a). 

Inicialmente a ECVJ mapeou os espaços e equipamentos esportivos de lazer nas 

cidades de: Alvorada Azul de Minas, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Coluna, 

Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, 

Itamarandiba, Leme do Prado, Minas Novas, Presidente Kubitscheck, Rio Vermelho, Santo 

Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, Serra Azul de 

Minas, Serro, Turmalina e Veredinha.  

 

Assim, o fomento à ação articulada e integrada entre os municípios tem como 

perspectiva a disseminação da cultura esportiva, seja ela educacional, participativa, 

ou de base de rendimento. Esse investimento tem efeitos no desenvolvimento social 

dos territórios, no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e jovens, na 

ampliação e qualificação das capacidades de gestão de seus atores políticos. [...] O 

fortalecimento da política de Educação e Esporte, conforme apresenta nesta 

proposta, ao fomentar a disseminação da cultura esportiva na região por meio da 

ação articulada entre políticas (municipais, estaduais, e federais) e da maximização 
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do investimento local e regional no esporte, converge para potencializar o Programa 

Esportivo Brasil Vale Ouro e também para conhecimento e consolidação da Estação 

Conhecimento como referência de apoio à gestão pública para o desenvolvimento 

sustentável dos municípios. (FUNDAÇÃO, 2011a, p.3) 

 

  

Pensando no Lazer como um direito social e também um tema pertencente às políticas 

públicas, surgiu o interesse em analisar os espaços esportivos e de lazer, projetos e programas 

desenvolvidos, como também os atores sociais envolvidos com o mesmo na cidade de Serro 

MG.  

Pretende-se que as análises e reflexões auxiliem o desenvolvimento das políticas 

municipais de esporte e lazer na referida cidade, como também, aos profissionais atuantes na 

área do esporte e do lazer a identificarem oportunidades diversas de intervenção nesse campo. 

 

 

Os Espaços de Esportes e de Lazer 

 

 

Dentre os conteúdos culturais que compõem o campo de lazer, esses se classificam 

como os interesses artísticos, intelectuais, manuais, turísticos, sociais e físicos esportivos. 

Para a vivência deste ultimo, demanda-se dos espaços e ou equipamentos, o que nortearão a 

presente pesquisa (MARCELLINO, 2006). 

A princípio apresentar-se-á os espaços específicos à prática do esporte e do lazer 

analisados: 

O Ginásio poliesportivo Osvaldo França Junior (FIGURAS 1 e 2), foi construído em 

28/12/1996 e localiza-se na Rua Deputado Augusto Clementino, bairro Machadinho. O 

mesmo é do tipo quadra, coberta e fechada, com uma metragem de 28 x16m, é um espaço 

adequado para a prática do esporte e de atividades de lazer.  

Porém, encontra-se interditado pela prefeitura municipal pelo motivo da retirada de 

árvores que estão em volta do mesmo. Essas árvores caracterizadas como Eucaliptos foram 

condenadas pela defesa civil, pois, as mesmas encontravam ocas em seu interior, ameaçando a 

segurança das pessoas que utilizam esse ginásio, como se observa na FIG. 2.  
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FIGURA 01: Ginásio poliesportivo Osvaldo França Junior – parte interna.  

Fonte (Pessoal). 

 

 

 
FIGURA 02: Ginásio poliesportivo  Osvaldo França Junior – parte externa.  

Fonte (Pessoal). 

 

 

Ao lado do ginásio recém-citado, localiza-se o Estádio Municipal Paulo Tolentino, rua 

deputado Augusto Clementino, bairro Machadinho (FIGURAS 3 e 4). Este é do tipo campo, 

com o piso em gramado e metragem de 106m x 68m. É um local apropriado para a prática do 

futebol de campo. Encontra-se interditado pelo motivo da retirada de árvores e também pelo 

deslocamento do muro de contenção da arquibancada, o que gerava risco às pessoas que 

frequentavam o local. O mesmo está sem data prevista para reabertura. 

 A construção, manutenção dos espaços e equipamentos esportivos e de lazer devem 

ser ações pertencentes às políticas públicas, sendo dever das administrações municipais 



22 

proporcionarem o suporte e apoio na conservação destes ambientes, possibilitando que as 

pessoas tenham o direito ao acesso gratuito e de qualidade nos mesmos. 

Considerar o lazer como um direito é ir além da questão do tempo e espaço, deve-se 

atentar também ao acesso aos bens culturais. Neste âmbito, é imprescindível enxergar as 

pessoas como sujeitos de suas ações, 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 (SEREJO, 2003). 

Em relação aos espaços e equipamentos de lazer, estes não podem ser compreendidos 

somente como objetos de consumo, ou seja, possuem significado aos praticantes, como por 

exemplo, fazer compras, ir ao cinema, assistir a uma partida de futebol, são formas de se 

relacionar e se socializar com o próximo etc. (MARCELLINO et al.,  2007). 

Já em relação à interdição dos referidos espaços, percebe-se que a administração atual 

está trabalhando para resolver os problemas que causaram sua interdição. É direito do cidadão 

o acesso a equipamentos esportivos e de lazer de qualidade e que não ofereçam risco aos seus 

usuários. Para isso, fazem necessárias a construção e manutenção dos mesmos, pois, servem 

como referencial às pessoas que almejam praticar alguma atividade de lazer.  

 

 
FIGURA  03: Estádio municipal Paulo Tolentino  

Fonte (Pessoal). 
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FIGURA  04: Estádio municipal Paulo Tolentino .  

Fonte (Pessoal). 

 

Ainda no bairro Machadinho, na Rua Sergipe, encontra- se a quadra poliesportiva 

(FIGURA 5) inaugurada em 02/02/2007, de contrapiso parcialmente fechada, sem cobertura, 

com a metragem de 28 x16 m.
. 
Essa quadra possui livre acesso a todos os moradores do bairro 

machadinho. Observa-se que a mesma carece de investimento do município em relação à 

manutenção deste espaço de prática de esportes e de lazer. 

 

 

 
FIGURA 05: quadra poliesportiva  bairro Machadinho.  

Fonte (Pessoal). 
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 A cidade também possui uma praça de esportes conhecida como “Serro Tenis 

Clube”(FIGURAS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). Construida em 01/01/1954, localiza-se na 

região central Praça Cristiano Antônio, bairro Praia.  

Reformada e ampliada pela prefeitura municipal em setembro de 1984, é um espaço 

fechado, sem cobertura e específico para a prática da natação, handebol, futsal, peteca, 

basquete e voleibol. Para usufruto do mesmo é necessário fazer uma inscrição no local. 

Em uma das quadras da praça e esportes“Serro Tênis Club”, também se desenvolve o 

projeto Brincandolê com ênfase no futsal. Quem administra esta atividade é o mesmo técnico 

que à coordena no Ginásio poliesportivo Osvaldo França Junior do bairro Machadinho, FIG 

1e 2. Porém, a mesma se direciona às crianças que moram próximo a praça de esportes.  

  

 

 
FIGURA 06: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte: (pessoal). 
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FIGURA  07: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte (pessoal). 

 

 

 

 
FIGURA  08: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte (pessoal). 
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FIGURA  09: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte (pessoal). 

 

 

 

 
FIGURA  10: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte (pessoal). 
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FIGURA  11: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte (pessoal). 

 

 

 

 
FIGURA  12: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte (pessoal). 
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FIGURA  13: Praça de Esportes “Serro Tênis Clube”.  

Fonte (pessoal). 

 

 

 

No bairro Novo Rosário FIG. 14, também existe uma quadra poliesportiva, que foi 

inaugurada em fevereiro de 2000, sendo de contrapiso, parcialmente fechada e sem cobertura, 

possui uma metragem de 28 x16 m. Neste espaço, a secretaria de promoção social desenvolve 

o projeto “Brincandolê”. Essa secretaria disponibiliza os seguintes materiais esportivos: bolas 

de futsal, vôlei, handebol e futebol de campo (FUNDAÇÃO, 2011b).  

 

 
FIGURA  14: Quadra poliesportiva do Bairro Novo Rosário.  

Fonte (pessoal). 
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 A quadra poliesportiva do Bairro Lazareto (FIGURA 15) foi inaugurada em fevereiro 

de 2005, possui o piso de chão batido, aberta e sem cobertura. O projeto “Brincandolê” 

também se desenvolve neste local disponibilizando uma bola de futsal, vôlei, handebol e 

futebol de campo.  

Observa-se que este espaço carece de reformas e manutenção da administração 

municipal. Afinal, todos possuem o direito de acesso de qualidade a esses bens culturais, 

independente de se localizam nas periferias ou em regiões centrais da cidade. 

  

 

 
FIGURA  15: Quadra poliesportiva do Bairro Lazareto.  

Fonte (pessoal) 

 

Ainda no bairro Lazareto, ao lado da quadra poliesportiva, existe o campo de futebol 

FIG. 16. Este é um campo aberto, com o piso de terra construído em fevereiro de 2005. O 

projeto “Brincandolê” também é desenvolvido neste espaço. 

Compreende-se que, assim como a quadra da FIG.15, o campo de futebol da FIG. 16, 

também necessita da intervenção da administração municipal em relação a sua reforma e 

manutenção, pois os mesmos, não oferecem condições seguras e adequadas às pessoas o 

utilizarem. 

Entende-se, ainda, que a situação em que encontra esses locais fere o direito social de 

acesso aos espaços de lazer. Reconhecer o tema do lazer como um direito é propiciar 

liberdade às pessoas de optarem por experiências que lhes proporcionem prazer e satisfação 

pessoal, mas também deve ter ficado claro que essas condições não são garantidas, apenas, 
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pelas ações do sujeito. Neste aspecto, as políticas públicas e as ações da prefeitura são 

fundamentais para que a população possa usufruir com dignidade desses espaços de esporte e 

de lazer.  

 

 
FIGURA  16: Campo de futebol do Bairro Lazareto.  
Fonte (pessoal). 

 

 

No Bairro Morro Centenário, também, existe uma quadra poliesportiva (FIGURA 17) 

do tipo contrapiso, aberta sem cobertura que possui 28 x 16 m, onde acontece o projeto 

“Brincandolê”. Como se observa na FIG 17, a mesma necessita de reforma e manutenção, 

além disso, não oferece condições seguras e de qualidade para as pessoas que acessam o local. 

Torna-se necessário a intervenção pública também neste espaço. 
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FIGURA  17: Quadra poliesportiva do bairro Morro Centenário.  

Fonte (pessoal). 

 

 

Evidencia-se um contraste entre a manutenção dos espaços FIG (15, 16 e 17) 

localizados nas regiões periféricas da cidade, em relação aos espaços localizados próximo ao 

centro. Esses locais periféricos carecem de manutenção por serem específicos para a vivência 

do esporte e lazer, além do mais servem como referência às pessoas que fazem o seu uso.  

Dentre os projetos analisados apresenta-se o “Brincandolê”, uma ação que ocorre nos 

bairros Morro de Areia, Morro do Centenário, Lazareto, Novo Rosário, Machadinho e 

distritos de Mato Grosso, Três Barras e Milho Verde. Consiste na realização de atividades 

como vôlei, futsal, handebol, peteca etc. (FUNDAÇÃO, 2011b). 

A atividade predominante deste projeto é o futsal. Conforme consta nos documentos 

analisados, essa ação caracteriza-se como uma atividade permanente iniciada em 02/01/1997. 

Com periodicidade semanal, onde, participam 120 crianças e adolescentes ao todo, sendo esta 

a capacidade máxima de atendimento. O critério de participação é de estar matriculado na 

rede de ensino, pública ou particular. A fonte de renda para seu desenvolvimento é de R$ 

1.200,00, um mil e duzentos reais, por mês proveniente do recurso municipal, que também 

disponibiliza os seguintes materiais: oito bolas de futsal, dez bolas de basquete e 10 bolas de 

handebol (FUNDAÇÃO, 2011b). 

Observa-se que não existe um planejamento escrito desta ação, o que demonstra sua 

realização sem uma compreensão e significado limitando-se a elementos básicos. Diante 

dessas atitudes compreende-se a inexistência de alicerces teóricos e reflexivos que justifiquem 

a prática “[...] Desse modo, o lazer acaba sendo restrito a um simples tarefísmo, com o "fazer 
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por fazer", tão presente em muitas vivências em nossa realidade atual” (ISAYAMA, 2008, p. 

4). 

Esta atividade é ministrada por um técnico que possui curso de aperfeiçoamento em 

voleibol, futsal, handebol, arbitragem no handebol e no futsal pela Federação dos Esportes 

Estudantis de Minas Gerais (FEEMG). Esse técnico também atua como professor de 

Educação Física na rede privada de ensino.  

Marcellino “destaca a busca pela identidade” do profissional de lazer, citando que vai 

desde pessoas com títulos acadêmicos a aquelas que não possuem formação no ramo, mas 

apresentam um saber baseado em aspectos técnicos metodológicos. Além disso, o autor 

ressalta também, a diferença entre esses dois profissionais, enquanto uns atuam nessa área 

como fonte de trabalho, outros a assumem como caráter voluntário, mas em busca de sua 

profissionalização (2007, p.32).  

Referente ao “Brincandolê” projeto em que prevalece o futebol e o futsal, as vivências 

de lazer proporcionadas não devem restringir-se a reprodução tecnicista e nem a manifestação 

de somente uma das possibilidades de prática que o mesmo oferece. Isayama (2008) 

compreende que se deve apreciar a efetivação de trabalhos agregados e não somente a 

aplicabilidade de conteúdos específicos da área de formação. O profissional atuante no campo 

de lazer, deve se portar de uma bagagem teórico-metodológica e ir além da técnica. 

Essa formação para o lazer se dá por meio da construção de saberes e competências 

que devem estar relacionados ao comprometimento com os valores alicerçados em 

uma sociedade democrática; à compreensão do nosso papel social na educação para 

o lazer; ao domínio de conteúdos que devem ser socializados, a partir do 

entendimento de seus significados em diferentes contextos e articulações 

interdisciplinares; e por fim, ao conhecimento de processos de investigação que 

auxiliem no aperfeiçoamento da prática pedagógica e ao gerenciamento do próprio 

desenvolvimento de ações educativas lúdicas (ISAYAMA, 2008, p.2). 

  

Percebe-se que, embora o projeto possa ser uma experiência de lazer para as crianças 

participantes, o mesmo tem como intuito trabalhar o esporte de rendimento, ou seja, 

competitivo. Compreende-se isso, pelo fato de existir diversos eventos que acontecem durante 

o ano, direcionados a competição. Pode-se citar como exemplo o Campeonato Municipal de 

Bairros e Distritos; que reúne os times dos distritos e da cidade de Serro para o esporte de 

rendimento da modalidade futebol; A copa regional de futebol de campo que também é uma 

ação realizada com o mesmo propósito do evento citado anteriormente. 

Como observado nas FIGURAS 1e 2, o Ginásio poliesportivo Osvaldo França Junior, 

local onde ocorre o projeto Brincandolê recém citado, se encontra interditado pela retirada de 
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árvores do local. Além disso, atualmente, ele está sendo utilizado como depósito para outros 

materiais da referida prefeitura municipal.  

Dessa forma, questiona-se se este projeto ainda ocorre e em qual local se desenvolve 

já que essa ação é citada como um projeto permanente. Pergunta-se, também, quando o 

espaço estará disponível para o retorno das atividades? Explicita-se que essas questões devem 

ser objeto de análise de uma outra pesquisa. 

No Estádio Municipal Paulo Tolentino (FIGURAS 3 e 4), acontece a escolinha de 

futebol, iníciada em 02/01/1997. Neste projeto participam 200 crianças e adolescentes ao todo 

e o critério para incluir-se é o de estar matriculado na rede de ensino. A fonte de recurso para 

seu desenvolvimento provém da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que 

disponibiliza uma quantia de R$ 1.300,00, um mil e trezentos reais ao mês, para o 

desenvolvimento dessa ação. Também estão disponíveis os seguintes materiais: quinze bolas 

de futebol de campo, vinte coletes, três uniformes contendo dezoito unidades e vinte cones, 

(FUNDAÇÃO, 2011b). 

A escolinha de futebol de campo é ministrada por um técnico que possui ensino 

superior incompleto em Educação Física e experiência no desporto de rendimento; iniciação e 

especialização para a prática do futebol de campo. As ações principais deste são a inclusão e a 

disseminação da pratica esportiva objetivando “Reunir os times dos distritos e da cidade para 

o esporte de competição da modalidade do futebol”, (FUNDAÇÃO, 2011b). 

Percebe-se que os profissionais atuantes na área do lazer e do esporte, nem sempre 

possuem uma formação mais acadêmica em relação ao campo das humanidades, ainda 

prevalecem em suas ações à reprodução das experiências pelas quais passaram. Dessa forma, 

até os dias de hoje é comum o fazer por fazer, sem uma compreensão maior dos sentidos e 

significados presentes nessas práticas (MARCELLINO, 2007). 

Com relação à necessidade de uma formação mais consistente no campo do lazer, a 

Faculdade de Educação Física da Unicamp, reuniu profissionais ligados a essa área do 

conhecimento, dispostos a estudarem a temática do lazer. A partir daí, surge o departamento 

de estudos em lazer da Unicamp que até os dias de hoje suas pesquisas orientam os 

profissionais ligados aos estudos nessa área (MARCELLINO, 2007). 

Essas pesquisas reforçam e nos fazem compreender a formação contínua dos 

profissionais atuantes na área do lazer, enxergando-o de forma crítica e associando-o às 

mudanças que surgem na sociedade, ao questionar o consumo alienado das ofertas de lazer 

como preenchimento do tempo livre, deixando de lado as possibilidades de experiências 
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culturais que podem ser experimentadas durante esse momento. Além do mais, incitar a 

desfazer a visão estereotipada desse contexto, que o entende somente como prazer que os 

conteúdos de tal vivência proporcionam, mas compreendê-lo como momento de formação 

humana que essa experiência possibilita, considerando os aspectos sociais e culturais 

construídos pela sociedade. Por esse motivo, o lazer precisa ser bem estudado e trabalhado 

com os profissionais que atuam nessa temática, de forma a compreendê-lo em suas diversas 

manifestações cultural.  

O profissional do lazer intervém sobre a cultura e não somente a observa como um 

pesquisador, este atua de modo a agrupar as diversas manifestações culturais sem distingui-

las. Portanto, faz-se necessária uma formação que leve em consideração a ação reflexiva 

orientando a ação técnica, para que nem uma das mesmas perca o seu sentido e ou 

significado. Marcellino (2007) apresenta uma concepção desse profissional como: 

 

 [...] todo aquele que realiza ações no plano da cultura, no tempo livre dos 

indivíduos, seja para estimulá-los à produção de bens culturais , seja para ampliar a 

sua participação na apropriação desses bens, tendo como motivação básica tanto o 

prazer de dedicar-se a algo com que se identifica fortemente, quanto valores pessoais 

que conferem à cultura papel importante para o desenvolvimento das pessoas, dos 

grupos, das comunidades e da sociedade em geral. (p.34). 

 

 

Compreende-se que as ações desenvolvidas pelo técnico sejam o seu trabalho e não 

um momento de lazer. Já, em relação às crianças participantes, pode ser que, as mesmas, 

considerem as ações realizadas como uma experiência de lazer, mesmo que o foco seja no 

esporte de rendimento. Supondo que essa vivência manifeste-se como uma atividade de lazer 

para as crianças, este pode ser entendido: 

[...] como a cultura, compreendida em seu sentido mais amplo, vivenciada no tempo 

disponível. É fundamental como traço definidor, o caráter ‘desinteressado’ dessa 

vivência. Ou seja, não se busca, pelo menos basicamente, outra recompensa além da 

satisfação provocada pela própria situação. A disponibilidade de tempo significa 

possibilidade de opção pela atividade ou pelo ócio. (MARCELLINO, 1998, p.39).  

  

Em uma das quadras da praça e esportes“Serro Tênis Clube”, também se desenvolve o 

projeto Brincandolê. Quem o administra é o mesmo técnico que à coordena no Ginásio 

poliesportivo Osvaldo França Junior do bairro Machadinho, FIG 1e 2. Porém, a mesma se 

direciona às crianças que moram próximo a praça de esportes.  

Ainda na praça de esportes “Serro Tênis Clube” acontece os “Jogos de Quaresma” é 

um projeto de caráter eventual que ocorre no período da quaresma.O mesmo consiste na 

prática de atividades como: peteca, futsal, natação, vôlei, handebol, truco entre outras. 



35 

Durante a realização deste evento, participam, em média, um público de 500 crianças e 

adolescentes e o critério para inserir-se nesta atividade é de se ter no mínimo 12 anos de idade 

e pagarem uma taxa de inscrição. O recurso para desenvolvimento deste evento é de R$ 

8.000,00 oito mil reais proveniente da secretaria municipal de Educação, Esportes e Lazer e 

também da arrecadação das taxas de inscrição para participação no mesmo (FUNDAÇÃO, 

2011b). 

 Questiona-se porque tantas pessoas participam desse evento, que é pago, e menos 

pessoas participam dos demais que são gratuitos. Pressupõe-se que durante a realização deste, 

são proporcionadas mais opções de atividades, o que pode chamar a atenção da população. 

Essa pode ser uma das hipóteses para a existência de um maior número de participantes 

durante sua realização. 

 Durante os “Jogos de Quaresma” são oferecidas diversas atividades além do futsal e 

do futebol, o que possibilita aos participantes o direito de escolha, uma das formas de se 

caracterizar o lazer é o direito de opção, conforme explicita Marcellino (1996).  

Baseando na possibilidade de escolhas, Isayama compreende que o profissional de 

Educação Física atuante no campo de Lazer deve: 

[...] respeitar alguns princípios básicos, tais como a adesão livre e espontânea; a 

liberdade para que todos possam participar do processo como sujeitos que detém o 

direito de optar, de construir coletivamente os projetos e ações desenvolvidos, 

buscando respeitar a diversidade cultural que integra o campo do lazer. (ISAYAMA, 

2008, p. 5). 

 

Na quadra poliesportiva do bairro Novo Rosário, a secretaria de promoção social 

desenvolve o projeto “Brincandolê”, com ênfase no futsal já citado. Essa secretaria 

disponibiliza os seguintes materiais esportivos: bolas de futsal, vôlei, handebol e futebol de 

campo (FUNDAÇÃO, 2011b).  

Outra ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Esportes e de Lazer é a 

“Primeira Volta de Independencia de Serro” é uma ação eventual iniciada em 07/09/2011, se 

destina aos adolescentes e adultos da cidade, tendo como propósito: 

Demonstrar a sociedade em geral que a secretaria municipal de Educação, Esporte e 

Lazer de Serro, se preocupa e se interessa pela saúde e bem estar da população 

serrana, bem como incentivar a prática da corrida como meio proporcional a saúde; 

oferecendo oportunidades a atletas de mostrarem seus talentos e capacidades; 

Também proporcionar á comunidade em geral o acesso a uma atividade saudável e 

de baixo custo, (FUNDAÇÃO, 2011b, p. 3). 

 

O criterio para participação é ter acima de quatorze anos de idade. Caracteriza-se pela 

corrida de 8km e meio direcionado ao público masculino e 3km e meio a população feminina. 
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Esta competição acontece em volta da cidade, com premiação para os primeiros lugares. A 

fonte de recurso para sua realização é de R$10.000,00 dez mil reais, proveniente do 

orçamento municipal que a prefeitura recebe do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços (ICMS), (FUNDAÇÃO, 2011b). 

No Estádio Municipal Paulo Tolentino (FIGURAS 3 e 4)  ocorre o “Campeonato 

Municipal de Bairros e Distritos”. O mesmo acontece uma vez por ano desde agosto de 1997, 

direciona-se ao público adolescente e adulto e abrange todo o município. O critério de 

participação para o campeonato é que os participantes tenham acima de 16 anos de idade. O 

mesmo tem por intenção “mobilizar atletas de comunidades e distritos, reunindo os times para 

o esporte de competição da modalidade futebol”, (FUNDAÇÃO, 2011b). 

De acordo com os documentos analisados, a fonte de recurso de R$ 30.000,00 reais 

anuais para a execução deste evento é disponibilizada pelas demais secretarias municipais, 

mas quem o administra é a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Este recurso direciona-se 

na contratação de árbitros e pessoas para a organização do evento (FUNDAÇÃO, 2011b). 

As administrações públicas precisam compreender o lazer como um direito social, e 

dessa forma, interliga-se com as demais secretarias que administram questões relacionadas à 

educação, saúde, cultura etc. Assim, busca-se compreender que os problemas que afligem a 

população não devem ser tratados de forma isolada. Em relação aos trabalhos desenvolvidos 

pelos órgãos públicos, Marcellino ressalta que: “é necessário um trabalho integrado 

intrassecretarias, mas, também intersecretarias” (2007, p.27), ou seja, é preciso ser realizado 

um trabalho dentro da secretaria de esportes e de lazer, mas em comunhão com as demais 

secretarias municipais. 

Compreende-se que as questões que direcionam a saúde, a educação, a segurança e o 

trabalho devem ser priorizados, assim como também devem fazer parte destas questões, ações 

voltadas para a cultura e o lazer. Pois, o propósito de todas as secretarias é comum ao publico 

alvo, ou seja, proporcionar bem estar à população. Por isso compreende-se a importância do 

trabalho intrassecretarias. Não se justifica que essas ações sejam realizadas de maneira 

isolada, claro que cada uma com sua especificidade. 

Além do Campeonato Municipal de Bairros e Distritos, acontece também no estádio 

municipal Paulo Tolentino a “Copa Regional de Futebol de Campo” iniciada em 01/08/2010. 

Essa prática esportiva é um evento de ação contínua que ocorre durante dois meses ao ano. 

Em média, participam do evento 200 crianças e adolescentes abaixo dos dezessete anos de 

idade. Essa ação objetiva mobilizar atletas, comunidades, distritos e população em geral, 
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reunindo os times dos distritos e da cidade para o esporte de competição da modalidade do 

futebol. A fonte de recurso disponível para seu desenvolvimento provém das demais 

secretarias municipais, mas é administrado pela secretaria de Educação Esporte e Lazer que 

reserva uma quantia de R$5.000,00 reais, destinada à contratação de profissionais que 

organizem o mesmo (FUNDAÇÃO, 2011b). 

Observa-se, nessas ações, uma ênfase na modalidade esportiva do futebol, deixando de 

lado a vivência das demais práticas esportivas. Em relação ao campo do lazer, percebe-se a 

valorização dos chamados conteúdos físico-esportivos em detrimento dos demais interesses 

culturais.  

Marcellino (1996) classifica esses conteúdos como: “Interesses artísticos” que se 

caracteriza pela admiração de algo que desperta sentimentos e emoções aos seus 

telespectadores; “interesses intelectuais” onde a busca pelo conhecimento e a formação 

constante são uma forma de prazer, para quem o procura; já as práticas que compõem as 

diversas modalidades esportivas e que se orienta para o movimento distinguem os “interesses 

físicos esportivos”; também existem os “interesses manuais” que envolvem a capacidade de 

manipulação e confecção de um determinado material ou objeto; os “interesses sociais” 

conferem o conhecimento de lugares que envolvem a socialização entre as pessoas em geral; 

por ultimo os “interesses turísticos” são a busca por lugares diferentes, onde possa conhecer 

novas pessoas e costumes que pode ser experimentados também através de viagens e passeios. 

Tendo em vista os conteúdos do lazer, o ideal seria com que cada pessoa praticasse 

atividades que abrangessem os vários grupos de interesses, procurando dessa forma, 

exercitar, no tempo disponível, o corpo, a imaginação, o raciocínio, a habilidade 

manual, o relacionamento social, o intercambio cultural e a quebra da rotina, 

quando, onde, com quem e da maneira que quisesse. No entanto, o que se verifica é 

que as pessoas geralmente restringem suas atividades de lazer a um campo 

específico de interesses. E geralmente o fazem não por opção, mas por não terem 

tomado contato com os outros conteúdos (MARCELLINO, 1997 p.13). 

 

 Para tanto, é preciso oferecer aos praticantes o acesso a esses conteúdos de forma que 

os mesmos possam ter a opção de escolha, pois, outro aspecto que caracteriza o lazer é a 

opção (MARCELLINO, 1996). 

Consta no plano diretor da cidade que este objetiva  “estimular a prática de esportes 

como meio de desenvolvimento pessoal, social e educacional” (PREFEITURA... 2007, p. 14). 

Mas, como incentivar sem a presença de espaços e ou equipamentos adequados para todos? 

Como estimular a participação se  uma parcela da população não possui acesso de qualidade 

aos mesmos? Questiona-se como propiciar a democratização, o acesso e a permanência desses 

espaços para a população, na busca de se compteender o lazer como um direito social. 
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Fazem-se necessárias a manutenção dos espaços citados acima, de forma que os 

moradores destes bairros tenham o mesmo acesso de qualidade que os demais frequentadores 

dos espaços situados próximos ao centro da cidade (FIGURAS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13). 

  Na maioria das vezes os espaços e equipamentos específicos públicos de lazer estão 

centralizados, ou seja, localizados nos bairros centrais das cidades, o que dificulta a utilização 

dos mesmos pelas comunidades periféricas pois, sua locomoção gera custo, o que acaba 

ficando inviavel para aqueles que se encontram em vunerabilidade econômica e social, 

(MELO e PERES, 2004).  

  O lazer se configura como um direito social, e como um direito social todos (as) 

devem possuir o acesso aos espaços e ou equipamentos específicos públicos de lazer. A 

universalização desses direitos depende das administrações públicas. Pois, para se 

democratizar o lazer deve se democratizar os espaços ( MARCELLINO et al.,2007).  

  Entende-se que para os moradores das periferias das cidades se deslocarem com 

intuito de usufruir dos espaços de vivência do lazer no centro não é vantajoso, pois demanda 

custo de deslocamento o que acaba por dificultar aos mesmos a possibilidade de  vivenciar 

essa manifestação cultural em locais públicos característicos.  

Faz parte do plano diretor do município de Serro “a criação de equipamentos de 

recreação e lazer e campos de futebol nos bairros da área urbana, nos distritos e localidades 

rurais” (PREFEITURA... 2007, p. 14). Não se questiona a criação de novos espaços e 

equipamentos, pelo contrário faz-se necessário, mas antes disso, deve atentar a reforma e 

manutenção dos existentes. 

Além disso, consta também “promover melhorias dos equipamentos de lazer e 

recreação já existentes no município, por meio de autorização ou outras medidas compatíveis”  

(PREFEITURA... 2007, p. 14). Nota-se a importância da efetivação dessas melhorias 

conforme citadas no plano diretor, principalmente nos espaços e equipamentos específicos de 

lazer dos bairros periféricos: Quadra poliesportiva do bairro Morro Centenário, Campo de 

futebol do Bairro Lazareto e a Quadra poliesportiva do Bairro Lazareto. 

Estamos em uma era onde falta qualidade e acesso não somente ao campo do lazer, 

mas como exemplo pode-se citar as áreas da saúde e da educação. Espera-se que os conteúdos 

e pesquisas realizadas no campo do lazer possam contribuir para que os profissionais dessa 

área passem a intervir mudando a realidade atual, assim como os profissionais das demais 

áreas do conhecimento.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo dessa pesquisa foi mapear a infraestrutura direcionada a prática esportiva e 

do lazer na cidade de Serro, MG, bem como analisar os projetos, programas de esporte e de 

lazer desenvolvidos nesses espaços. Considerando o impacto das ações do poder público 

municipal na concretização do direito social, embora seja possível constatar a ação 

administrativa da prefeitura. A partir da concepção das diversas manifestações no campo de 

lazer, compreende-se que as ações direcionadas a promoção do mesmo não estão totalmente 

organizadas, ou seja, faltam sistematizações dos projetos desenvolvidos, bem como, a 

necessidade de embasamentos teóricos que orientem as atividades desenvolvidas.  

Percebe-se uma ênfase nos conteúdos físico-esportivos, mais especificamente o 

futebol de campo e o futsal, em detrimento das outras possibilidades esportivas e de lazer. 

Além do mais, há um investimento maior em atividades com ênfase competitiva, em 

detrimento de ações que estimulem a cooperação e a vivência lúdica das ações propiciadas. 

Não desconsiderando as mesmas, compreende-se que parte desses recursos poderiam estar 

direcionados a possibilitar a população a vivência de outras possibilidades  de lazer a qual não 

possuem o acesso. 

O Brincandolê é o único projeto que ocorre em todos os bairros, e este é oferecido pela 

secretaria de promoção social. Sente-se falta de uma  participação mais efetiva da secretaria 

de esportes e lazer, no sentido de realizar um trabalho intrassecretarias, dando suporte e 

direcionamento em ações que possibilitem mais opções de vivências corporais do que 

somente o futsal neste projeto, já que o mesmo não caracteriza-se como uma escolinha de 

futsal. 

Compreende-se que os espaços de lazer e de esportes localizados na periferia carecem 

de uma manutenção mais efetiva e que os mesmos não são  preservados e nem são mantidos 

com os mesmos cuidados referentes aos espaços localizados nos bairros mais centrais da 

cidade.  

Ressalta-se também, a necessidade de uma formação mais ampla dos profissionais que 

atuam nos projetos de lazer e esporte da cidade. Pois, os mesmos enfatizam atividades as 

quais  tiveram experiências na área, ou seja o que se predomina é o conteúdo prático e 

reprodutivo das ações, deixando de lado a ação reflexiva sobre a formação  dos atores 

envolvidos no processo de aprendizagem. 
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Espera-se que os conteúdos e pesquisas realizadas no campo do lazer contribuam para 

que os profissionais dessa área passem a intervir mudando a realidade atual. Além do mais, 

fazer desses momentos possibilidades de formação humana. 

Percebe-se a importância da presença de profissionais que possuem, junto às ações 

propiciadas, uma bagagem teórica que estimule a construção de possíveis alternativas para 

tratar o problema do acesso fragmentado às demais vivências de lazer. Uma ação articulada 

com as demais administrações municipais contribui para efetivar as atuações e ofertar maiores 

alternativas de lazer. 

Compreende-se que é de fundamental importância a presença do educador físico na 

função de estimular as organizações governamentais, envolvidas direta ou indiretamente com 

a prática do esporte e do lazer a buscarem novas fontes de recursos, além da municipal, no 

sentido de ofertar outras práticas corporais e de lazer, criando condições de acesso e 

permanência nesses campos de atuação. Também se sente a necessidade de documentar e 

planejar as ações que estão sendo desenvolvidas pela secretaria municipal.  

O fato de a administração atual investir em atividades de lazer é positivo, pois indica o 

reconhecimento da importância dessas vivências. Mas tornam-se necessárias ações planejadas 

e que façam significado na vida de seus participantes. 

Essa pesquisa se baseou nos dados coletados em 2011 pela ECVJ. Recentemente a 

Secretaria de Esportes e de Lazer se encontra sob nova direção. Esse trabalho limitou-se na 

realização do estudo documental dos espaços referentes ao esporte e ao lazer.  Espera-se que 

as análises desenvolvidas contribuam em estudos, pesquisas e ações que fortaleçam as 

políticas públicas esportivas e de lazer na cidade.  
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