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RESUMO 

 

O presente estudo é de caráter exploratório e qualitativo, além de possuir cunho descritivo.  A 

investigação teve como objetivos mapear os equipamentos disponíveis para o lazer esportivo 

em algumas escolas públicas do município de Diamantina-MG, além de avaliar e sugerir o 

que pode ser desenvolvido nesses equipamentos. Para tanto, houve o contato com seis escolas 

da rede pública, sendo cinco da rede estadual e uma da rede municipal. Os critérios para a 

escolha das escolas foram: serem instituições públicas e possuírem pelo menos um 

equipamento para o lazer esportivo formal. Entre as cinco instituições da rede estadual, uma 

não atendeu o requisito de ter um equipamento formal para o lazer esportivo, e uma de 

administração militar não nos deu o retorno ao pedido de autorização para efetuar a pesquisa. 

Durante o mapeamento foi realizada a medição das quadras poliesportivas e de suas 

demarcações, além de registros fotográficos. Na avaliação levamos em conta o tipo e 

condição de piso, dos gols, das tabelas, presença de arquibancada, cobertura e as delimitações 

esportivas no piso. Tal avaliação foi exposta de forma descritiva e foram apresentados quadros 

que classificam os equipamentos das escolas. A partir do mapeamento realizado, 

consideramos que todos os equipamentos são capazes de possibilitar a vivência de diversas 

modalidades no âmbito do lazer esportivo para a população diamantinense, a partir de suas 

potencialidades e limitações, visto que alguns equipamentos precisam de adaptações para 

algumas práticas, como a do Basquetebol. Entendemos também que é possível vivenciar 

esportes que não tenham suas demarcações específicas no equipamento, como é o caso da 

peteca, que pode ser uma prática esportiva realizada em quadras de voleibol. Por outro lado, 

vislumbramos a necessidade de manutenção dos equipamentos esportivos presentes nas 

escolas mapeadas, com cuidados a serem tomados no piso, nas demarcações, nos 

equipamentos específicos das modalidades, como tabelas e traves, entre outros aspectos. Por 

fim, ressaltamos o importante papel dos espaços esportivos de escolas públicas, para a fruição 

do lazer esportivo pela população em Diamantina, principalmente para aqueles que estão na 

base da pirâmide socioeconômica do município, os quais muitas vezes não possuem 

condições de usufruírem do esporte, como opção de lazer, em lugares privados como clubes. 

Isso denota o fundamental papel das políticas públicas de esporte e lazer e as escolas devem 

fazer parte deste cenário.  

 

Palavras chave: Lazer. Esportivo. Equipamento. Escola.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No que se refere a história do lazer, vários autores discordam quanto ao seu 

“surgimento”, variando de conceituação e interpretação. Nesta perspectiva, segundo Gomes, 

C.L. (2011), a história do lazer possui duas concepções principais, uma partindo da Grécia 

Antiga e outra a partir da Europa Moderna. De todo modo, e independentemente de qual linha 

epistemológica seguir, o lazer tem sua criação por uma teoria eurocêntrica.  

 De acordo com Gomes C.M. (2004) o Lazer no Brasil teve seus estudos precursores 

a partir da década de 70, sob forte influência do francês Joffre Dumazedier, sendo o mesmo 

orientador do Centro de estudos do lazer no SESC, onde nessa instituição publicou obras que 

contribuíram diretamente para as futuras tematizações do lazer em nosso país.  

Entendemos o lazer a partir da definição de Dumazedier, (1979, p.34) citado por 

Almeida; Gutierrez (2005, p.44). 

 

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

ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação 

social voluntária ou a sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-

se das obrigações profissionais.  

 

Entre as várias possibilidades de lazer, o lazer esportivo foi aquele escolhido para o 

presente estudo, pelo fato do esporte está entrelaçado no nosso cotidiano das mais diversas 

formas, sendo consumido de diversos modos. O lazer esportivo se classifica junto ao campo 

do lazer físico, que é compreendido segundo Marcellino (2002 p.18) como “as práticas 

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

ou o exercício físico, incluindo as diversas modalidades esportivas, constituem o campo dos 

interesses físicos”. 

Tratando de espaços públicos de lazer, compactuamos com a ideia apresentada por 

Jesus, (1999) citado por Santos, (2006, p.26): “entendemos espaços públicos de lazer 

esportivo como aqueles que possibilitam a execução de modalidades esportivas, de forma 

prioritária, cujo acesso se dê de maneira livre. Este espaço compõe uma nova dinâmica 

territorial”.   

Dentro das definições de equipamentos de lazer, a escola é definida como um 

equipamento não específico pelo fato que o objetivo primordial da escola é a educação 

formal, mas pelas suas características físico-espaciais, pensamos que a escola tem um grande 
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potencial para o lazer esportivo. Nessa perspectiva Marcellino (2007, p.20) nos sugere o 

seguinte:  

 

Em se tratando de equipamentos não específicos de lazer, as escolas contam com 

grandes possibilidades, em termos de espaço, nos vários campos de interesse: 

quadras, pátios, auditórios, salas, etc.  

 

Assim, entendemos que é possível e viável a utilização dos seus espaços e 

equipamentos fora do horário letivo para vivências de lazer.  

Nessa perspectiva, acreditamos que há bairros e distritos rurais que possuem 

limitações para a fruição do lazer esportivo, e nesse cenário as escolas podem se instituir 

como espaços propícios para tal vivência.   

O Ministério do Esporte, na I Conferência Nacional do Esporte, estabeleceu que a 

sociedade civil deve buscar: 

 

Realizar diagnóstico da estrutura esportiva e de lazer e propor ações articuladas 

entre os diversos níveis da administração pública e ou em articulação com a 

iniciativa privada e organizações da sociedade civil, para construção, modernização, 

revitalização, preservação, otimização e maximização de espaços e equipamentos 

para o esporte e lazer com segurança e qualidade, visando o interesse e necessidades 

da população, contemplando a acessibilidade de pessoas com deficiência e pessoas 

com necessidades especiais, idosas e idosos, flexibilidade de horários e utilização, 

descentralização e desconcentração dos espaços e equipamentos públicos e privados, 

tais como escolas, passeios, parques, ginásios, entidades esportivas, sem fins 

lucrativos e/ou econômicos, estádios, creches e universidades, instituições de longa 

permanência, priorizando comunidades com populações em situação de 

vulnerabilidade ou exclusão social. 

 

 

A partir do exposto, o objetivo dessa pesquisa será mapear os equipamentos 

esportivos de determinadas escolas públicas de Diamantina, que em nosso entendimento 

podem ser utilizados para o lazer esportivo no âmbito do referido município.   

Portanto, buscaremos conhecer e descrever as condições dos equipamentos 

esportivos de algumas escolas públicas de Diamantina, detalhando quais equipamentos cada 

escola possui, as suas condições atuais, e quais atividades esportivas esses equipamentos 

podem propiciar à população. 

No que tange aos objetivos específicos, destacamos os seguintes: 

a) Sugerir esportes que podem ser praticados nas escolas pesquisadas, como 

vivências de lazer; 

b) Construir um mapa de espaços esportivos escolares no município de Diamantina, a 

partir das escolas investigadas; 
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c) Verificar as condições das quadras esportivas das escolas, buscando diagnosticar o 

tipo de piso e as suas condições, assim como as marcações e os equipamentos 

permanentes, como tabelas de basquete, traves, etc. 

 

A partir do exposto, entendemos que a investigação se justifica na medida em que 

procurará demonstrar que os equipamentos esportivos das escolas públicas podem ter outras 

finalidades, além daqueles atrelados ao ensino formal, e que o direito ao esporte enquanto 

vivência de lazer, pode ser concretizado mediante o uso dos espaços escolares.  

Por outro lado, acreditamos que o desenvolvimento deste estudo pode trazer 

contribuições para as políticas públicas municipais em Diamantina, especialmente no que 

tange às políticas de esporte e lazer, o que também contribui para justificar a consecução da 

pesquisa.  

Por fim, é válido destacar que a problemática desta investigação ainda não foi foco 

de atenção no âmbito do Curso de Educação Física da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), algo que também merece ser destacado.  
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2 FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA 

2.1 APONTAMENTOS SOBRE O LAZER 

 

Gomes, C.L. (2014) propõe duas vertentes teórico-conceituais para o lazer, sendo 

uma elaborada no século XX, na qual o lazer é tratado como oposto ao trabalho e a outra, 

mais recente, que o entende como uma necessidade humana.  

No entendimento onde o lazer é tratado como oposto do trabalho, Dumazedier (1976) 

citado por Gomes, C.L. (2014, p.6), “considerava que o lazer foi gerado em decorrência do 

desenvolvimento tecnológico e, justamente por isso, é um produto da sociedade moderna 

urbano-industrial.” Isso se deve ao significado que era atrelado ao lazer muitas vezes, e que 

até hoje acontece, sendo um significado de prazer, de liberdade por isso ganhou muitas vezes 

o codinome de “tempo livre”, assim sendo o contrário de trabalho, mas essa citação também 

nos mostra que o lazer é uma necessidade humana, necessidade essa proveniente do trabalho, 

mais especificamente com a industrialização.  

Nessa linha de pensamento podemos criar uma imagem funcionalista do lazer, mas 

segundo Marcelino (1998, p.40) “a visão “funcionalista” não desconhece a relação lazer-

cultura-escola-processo educativo no plano cultural, mas privilegia a ação quase que 

exclusiva no lazer, minimizando o papel da escola e do processo educativo.” Desse modo, 

reforçando a ideia do lazer como oposto ao trabalho. 

Já na perspectiva de lazer sendo uma necessidade humana, o homem sempre teve 

uma procura do mesmo ao longo da história, por isso compactuamos com as ideias de 

Medeiros (2004, s.p) citado por Gomes, C. L. (2014, p.10), quando diz que “sua busca 

constante ao longo dos séculos, e sua presença nas mais diversas culturas, revela a condição 

do lazer como necessidade humana básica, a pedir atenção de cada um de nós e da sociedade 

como um todo”. 

Ainda pensando o lazer como uma necessidade humana, Gomes, C.L. (2011), citada 

por Gomes, C.L. (2014, p.13), afirma que “o lazer pode ser compreendido como uma 

necessidade humana e como dimensão da cultura, caracterizada pela vivência lúdica de 

manifestações culturais no tempo/espaço social.” Seguindo essa linha de pensamento Gomes, 

C.L. (2014) sugere que o lazer se desmembre em 3 elementos, sendo eles o lúdico, as 

manifestações culturais e o tempo/espaço social.  

Segundo Gomes, C.L. (2014) a ludicidade faz referência ao homo ludens, que seria sua 

alma cultural brincante. Segundo Debortoli (2002), citato por Gomes, C.L. (2014) “a 

ludicidade é uma possibilidade de expressão do sujeito criador, que se torna capaz de dar 
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significado à sua existência, ressignificar e transformar o mundo”, dando a oportunidade de 

criar diversos significados ao mundo ao seu redor ou aos elementos inseridos no ambiente que 

está, dessa maneira instigando os sentidos, o simbólico, as emoções. Por esse motivo, a 

ludicidade prognostica a valorização estética e a apropriação expressiva do processo vivido, e 

não somente o resultado de toda a vivência Gomes, C.L. (2014).  

No que se refere às manifestações culturais, Gomes, C.L. (2014) informa que seriam 

atividades que vieram sendo desenvolvidas durante gerações nas diversas sociedades, além de 

práticas que muitas vezes sofrem o preconceito por serem consideradas não produtivas como 

relaxamento, meditação, contemplação entre outros. Trazendo assim diversas experiências 

para quem as vivenciam como nos sugere a referida autora, tais manifestações praticadas a 

partir da ludicidade, podem proporcionar ao indivíduo diversos significados, ao serem vividas 

em determinados tempo/espacial, entrelaçando com conjunturas, além de assumirem um papel 

peculiar para os atores. 

O terceiro elemento seria o espaço/tempo que, segundo Santos (1980, p.206) citado 

por Gomes, C.L. (2014, p.14), “assinala que não é possível definir os acontecimentos 

históricos e espaciais fora de suas próprias determinações ou sem levar em conta a totalidade 

da qual eles emanam e que eles reproduzem”. Nessa linha de pensamento o autor nos sugere 

que o espaço social e o tempo social estão entrelaçados, sendo assim impossível discuti-los 

separadamente.  

Essa ideia nos mostra certo conflito no entendimento do lazer, ao se ignorar o espaço 

e dar a ênfase no tempo, a partir da lógica do “tempo livre”, ou seja, fora do horário de suas 

obrigações como trabalho, escola ou de outras obrigações, caindo novamente no contexto do 

tempo de não trabalho, fato que muitas vezes é atribuído ao lazer. Então, o tempo/espaço pode 

ser considerado fruto das relações sociais e da natureza, e se forma a partir dos subjetivos, 

simbólicos, concretos e materiais, contradições e relações de poder.  

Pensando nas abordagens do lazer, Oliveira (2004, p.22) nos apresenta o seguinte: 

 

a) Compensatória: que objetiva compensar o que o trabalho retira do indivíduo e do 

grupo principalmente através do lazer; 

b) Utilitarista: que procura recuperar a força de trabalho do sujeito a partir do lazer 

desconsiderando todas as outras variáveis que influem nesta recuperação;  

c) Moralista: através do lazer, objetiva-se afastar as pessoas das drogas lícitas e 

ilícitas e dos pensamentos e práticas consideradas perniciosas, discurso bastante 

difundido pelos segmentos religiosos e; 

d) Romântica: cujo entendimento sobre o lazer resguarda um saudosismo inibidor de 

novas práticas a partir de uma postura conservadora e às vezes retrograda. 
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Dessa forma, na perspectiva do autor, o lazer se apresentaria como uma ferramenta 

com diversas funções, seja como contraponto ao trabalho, como algo compensatório, como 

formadora de valores morais ou mesmo inibidora de certas condutas.   

Segundo Marcellino (2002, p. 13) “para que uma atividade possa ser entendida como 

lazer é necessário que atenda a alguns valores ligados aos aspectos tempo e atitude”. 

Pensando o descanso, improdutividade, liberdade e o divertimento como um dos principais 

valores atrelados ao lazer, acaba acontecendo certo preconceito em volta do mesmo, visão 

motivada por ideias superficiais do tema.  

Nesse sentido, muitas vezes costumamos deixar de lado a parte do desenvolvimento 

pessoal e social que o lazer enseja, ainda levando em conta a possibilidade educacional e 

pedagógica que pode ser trabalhada pelo mesmo, assim fortalecendo a utilização do lazer de 

forma ideológica, contribuindo para a camuflagem na situação de dominação de algumas 

classes sociais a outras, contribuindo para a permanência da expressão “Pão e circo”.  

Assim, com todas essas características, não é possível pensar o lazer de forma 

isolada, sem considerar outras esferas do cotidiano social, visto que pode estreitar relações 

com várias áreas de atuações do homem. 

Segundo Dumazedier, citado por Gomes, C.L. (2004, p.52), são cinco os interesses 

relacionados ao lazer, sendo eles: os interesses físicos, artísticos, manuais, intelectuais e os 

sociais, que podem ser conceituados da seguinte maneira:  

 

Segundo Dumazedier, cinco são os interesses centrais. O primeiro deles é o de 

"interesses físicos". Nesse grupo podemos situar o esporte em geral, a ginástica, a 

dança, a prática de caminhada, dentre outros. Essas atividades podem ser situadas 

entre as mais procuradas e acessadas nos momentos de lazer, notadamente em razão 

da influência dos meios de comunicação. 

Os "interesses artísticos" constituem outro dos grupos definidos por Dumazedier. A 

motivação central que conduz os indivíduos a essas manifestações é a experiência 

estética ocasionada, embora, é importante ressalvar, isso não seja exclusivo desse 

conjunto de interesses. Nesse grupo encontramos a arte em suas mais diferentes 

formas de apresentação: cinema, teatro, dança música, artes plásticas, literatura; 

encontradas em ambientes especificamente organizados para armazenamento e/ou 

exposição (museus, centros culturais, casas de espetáculos), mas também possíveis 

de ser produzidas pelos indivíduos. 

O terceiro grupo é o dos "interesses manuais", cuja motivação se encontra 

fundamentalmente na manipulação de objetos e produtos. Nesse grupo podemos 

encontrar a jardinagem, a carpintaria, a marcenaria, a costura, a culinária, os hobbies 

em geral. Muitas dessas atividades, por terem ligação direta com preocupações de 

natureza estética, acabam se confundindo com as artísticas. 

Mesmo que não devamos negar que em qualquer outro grupo há uma mobilização 

ativa do ato de pensar, a quarta categoria é a de atividades de "interesses 

intelectuais", já que a ênfase central nesse caso está mais diretamente ligada ao 

exercício do ato de raciocinar. Nesse grupo de atividades estão enquadrados, por 

exemplo, jogos como xadrez, dama, gamão, bridge. Também podemos incluir 

palestras e cursos, desde que não estejam sendo procurados pelas necessidades do 
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trabalho. Isto é, estando ligados a outros interesses da vida que não aqueles 

diretamente desencadeados pelo mundo profissional. 

Por fim, o último grupo categorizado por Dumazedier é o dos "interesses sociais", 

atividades relacionadas ao fator motivador de encontros entre indivíduos, dimensão 

de alguma forma também presente em todos os outros grupos. Nesse caso, podemos 

situar as festas, os espetáculos, a frequência a bares e restaurantes, a participação em 

espaços de convivência. 

 

Desse modo, acreditamos que seria interessante que o indivíduo pudesse realizar 

atividades que tivessem ligações com todos os grupos de interesses acima apresentados, mas 

entendemos que isso não ocorre para muitas pessoas, ou seja, há um número de sujeitos que 

têm suas experiências de lazer limitadas, tendo em vista que suas escolhas e possibilidades 

estariam atreladas a vários fatores, como renda, formação educacional e cultural, 

disponibilidade de espaços, entre outros. 

No bojo dos interesses de lazer listados, o enfoque do nosso trabalho será dado aos 

interesses físicos, mais precisamente o lazer esportivo, por ser um dos mais difundidos no 

contexto cultural, assim como algo consideravelmente relacionado ao Curso de Educação 

Física. De modo específico, nosso interesse, como dito na introdução, está voltado para os 

espaços e equipamentos de escolas públicas, que a nosso ver podem ser utilizados nas 

vivências de lazer da população.  

 

2.2 SOBRE OS ESPAÇOS E OS EQUIPAMENTOS DE LAZER 

 

Tratando de espaços e equipamentos lazer, seguiremos a ideia de Santini (1993), 

citado por Marcellino (2006, p.65), quando afirma que: 

 

Existem duas formas de entendimento para essa diferença entre os conceitos. O 

primeiro entendimento propõe que os conceitos sejam utilizados como sinônimo. Já 

o segundo sugere uma distinção clara entre espaço e equipamento. Espaço é 

entendido como o suporte para os equipamentos. E os equipamentos são 

compreendidos como os objetos que organizam o espaço em função de determinada 

atividade. 

 

 

 Pensando da segunda conceituação de Santini, podemos concluir que é possível 

trabalhar uma atividade de lazer sem um equipamento, mas não seria possível exercer a 

atividade sem o espaço.  

Em se tratando dos equipamentos de lazer, os mesmos podem ser divididos entre 

equipamentos específicos e não específicos. Segundo Gomes, C.L. (2004, p.70) “os 
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equipamentos específicos seriam aqueles construídos com a finalidade de abrigar atividades e 

programas de lazer”, como parques, quadras públicas, espaços culturais, entre outros.  

Requixa (1980) citado por Gomes, C.L. (2004, p.70) divide os equipamentos 

específicos em três categorias: “o microequipamento especializado, o equipamento médio de 

polivalência dirigida e o macroequipamento polivalente”, sendo que esses equipamentos 

específicos são vislumbrados a partir de três critérios que, segundo Requixa (1980) e 

Camargo (1979), citados por Gomes, C.L. (2004, p.70), “os critérios que dão base a essa 

classificação são: dimensão física, população atendida no equipamento e interesses culturais 

privilegiados no equipamento.”. 

Segundo Gomes, C.L. (2004), o micro equipamento especializado tem suas 

limitações físicas reduzidas, e tem a funcionalidade de atender uma pequena população, 

podendo atender interesses específicos do lazer, além de suprir atividades diárias e estar 

distribuídos em diversos pontos de uma cidade. 

 Já o equipamento médio de polivalência dirigida tem dimensões maiores, atendendo 

uma quantidade maior de sujeitos, é oferecendo um maior número de interesses de lazer, 

podendo ser desfrutado durante os dias da semana como aos finais de semana, mas é um 

equipamento menos encontrado nas cidades Gomes, C.L. (2004).  

Quanto ao macro equipamento, Gomes, C.L. (2004) afirma que se trata de um 

equipamento de grandes dimensões, portanto, pode atender uma grande população, com 

grandes áreas verdes, e oferece diversos interesses de lazer; se localiza em pontos estratégicos 

e de fácil acesso, sendo seu uso maior aos finais de semana. 

Ainda seguindo as definições de Gomes, C.L. (2004, p.71), “equipamentos não 

específicos seriam aqueles que originalmente não foram construídos com essa finalidade”, 

porém acabam se configurando como tal, em razão de determinadas circunstâncias como 

espaço físico, apropriação da sociedade, entre outras motivações. Nesse caso, podemos citar 

as escolas públicas, já que entendemos que há instituições que possuem um grande potencial 

de estrutura física para promoção do lazer esportivo, ressalvando as inúmeras escolas públicas 

que não detém estrutura física e equipamentos para cumprirem tal finalidade.   

Em se tratando de espaços de lazer, trata-se do espaço que abriga atividades, 

projetos, programas e equipamentos de lazer. Gomes, C.L. (2004, p. 73) destaca que “começa 

a ser tratado pelos estudiosos e pesquisadores da área em estreita vinculação com as politicas 

de lazer e com o planejamento do lazer e claro com os próprios equipamentos de lazer.” Nessa 

perspectiva, defendemos que os estudiosos que tratam os espaços de lazer também sejam 

pesquisadores das políticas e do planejamento público, e na busca de um melhor 
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entendimento sobre os espaços de lazer é necessário ter um conjunto de conhecimentos 

abrangendo vários campos como, geografia, arquitetura, sociologia.  

Nesse cenário, arquitetos e urbanistas incluem espaços de lazer no planejamento 

urbano como um local específico. Consequentemente, o espaço de lazer recebe importância 

por abrigar os equipamentos de lazer, além de ser um espaço de encontro, de convívio, um 

espaço que oportuniza o encontro com o “novo”, um espaço que proporcione novas 

experiências. Pensando que o espaço onde vivemos é um ambiente social, político e 

econômico, não podemos compreendê-lo a partir somente de natureza, já que todos esses 

agentes citados acima influenciam no desenho e formação desses espaços. 

Pensando que vivemos em uma sociedade capitalista, o fator econômico rege o 

espaço que cada indivíduo irá usufruir. Outro fator que influencia no espaço de lazer é o 

conflito entre o público e o privado, já que o planejamento urbano é influenciado pela 

economia, onde em muitos casos as áreas ricas não se submetem ao planejamento público, de 

interesse público, onde o Estado se submeteria ao mercado. Daí advém à importância das 

políticas públicas de lazer, aspecto a ser tratado a seguir.  

 

2.3 SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER 

 

Inicialmente devemos considerar que as condições gerais de vida de uma população 

influenciam diretamente em sua qualidade de vida digna. Para tanto, entendemos que a 

possibilidade de desfrutar de bens e serviços públicos é fundamental e, nesse cenário, 

defendemos o lazer como um agente que pode contribuir para a qualidade de vida. 

Nesse panorama, enxergamos as políticas públicas como facilitadoras da promoção 

do lazer, especialmente para a parcela da população que se encontra na base da pirâmide 

social e econômica.  

O nosso entendimento de políticas públicas está alicerçado em Secchi (2010, p. 2), 

que de modo objetivo afirma o seguinte: “é uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público”. A partir dessa definição podemos dividir políticas públicas em duas 

partes, sendo elas: a intencionalidade pública e o retorno a um transtorno público.  

Em relação a quem elabora as políticas públicas autores e pesquisadores se dividem 

em duas vertentes: os que apoiam a ideia de abordagem estatista e os que defendem as ideias 

multicêntricas.  
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Na visão de Secchi (2010, p. 2), “a abordagem estatista considera as políticas 

públicas, analiticamente, monopólio de atores estatais”, ou seja, o estado é o criador e 

executor das políticas públicas.   

Já a abordagem multicêntrica Sechi (2010, p 2) “considera organizações privadas, 

organizações não estatais, organismos multilaterais redes de politicas públicas (policy 

networks), juntamente com os atores estatais, protagonistas no estabelecimento de políticas 

públicas” Sechi, (2010, p 2). Em nossa pesquisa seguiremos a abordagem estatista, já que 

vislumbramos as ações de lazer esportivo no âmbito de escolas públicas de Diamantina como 

responsabilidade dos entes públicos e, nesse sentido, analisaremos em seguida os imperativos 

constitucionais presentes na Constituição Brasileira e Mineira, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e em outras legislações nacionais.  

Na Constituição Brasileira de 1988 o lazer aparece no Título II, Capitulo II, Art. 6º, 

que determina: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Já no Art. 217º, inciso IV, a 

Carta Magna destaca que “o Poder Publico incentivará o lazer como forma de promoção 

social”.  

A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, mais conhecida como Estatuto da Criança e 

do Adolescente, ressalta o lazer como um direito, o qual deve ser assegurado pela família, 

sociedade e pelo poder público, sendo dever dos municípios a facilitação e a promoção de 

programas culturais com enfoque nas diversas formas de lazer para a infância e a juventude.  

Do mesmo modo, o lazer é também abordado pelo Estatuto do Idoso e na Política 

Nacional para a Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência, pelo Decreto n. 3.298, 

sendo tratado juntamente com a cultura o esporte e o turismo. Além do referido decreto, há 

ainda a lei n. 8.080, Titulo I, Art. 3º, onde o lazer é colocado como determinante da saúde de 

toda a população. 

Já na constituição do Estado de Minas Gerais, o lazer é citado em primeiro momento 

no Titulo IV, da Sociedade, Capítulo I, da Ordem Social, na Seção I, da Saúde, Art. 186, 

parágrafo I, que diz que o Estado ofertará “condições dignas de trabalho, moradia, 

alimentação, educação, transporte, lazer e saneamento básico”. Sendo assim o lazer é 

associado à saúde pública.  

Um artigo da constituição mineira que é pontual em relação ao uso da escola para a 

prática do lazer esportivo é Art. 218, que determina que “O Estado garantirá, por intermédio 

da rede oficial de ensino e em colaboração com entidades desportivas, a promoção, o 
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estímulo, a orientação e o apoio à prática e difusão da educação física e do desporto, formal e 

não formal.”  

Assim, a Constituição Mineira determina a garantia, por parte do Estado, quanto à 

promoção e prática esportiva na rede estadual de ensino, ou seja, em nosso entendimento 

apresenta a possibilidade de utilizar os equipamentos do espaço escolar para promover o lazer 

esportivo, justificando mais ainda o nosso desejo que as escolas sejam abertas para a 

comunidade, para além das aulas de Educação Física. 

O lazer também está previsto na Seção VII, do Desporto e Lazer, Art. 220, que diz 

que “o Poder Publico apoiará e incentivará o lazer, e o reconhecerá como forma de promoção 

de social.” Assim, vislumbra-se o lazer como um elemento que pode contribuir para a vida 

das pessoas no Estado de Minas Gerais, sendo o poder público responsável pelo incentivo e 

apoio às vivências de lazer, no intuito de promover socialmente os atores sociais que vivem 

em terras mineiras.  

Do mesmo modo, o lazer também está previsto na Seção VIII, Da Família, da 

Criança, do Adolescente, do Portador de Deficiência e do Idoso, Art. 222, que assevera o 

seguinte: “É dever do Estado promover ações que visem assegurar à criança e ao adolescente, 

com prioridade, o direito a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, 

cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.”  

Ainda na mesma Seção, no Art. 225, § 2º, a Carta Estadual informa que “para 

assegurar a integração do idoso na comunidade e na família, serão criados centros diurnos de 

lazer e de amparo à velhice e programas de preparação para a aposentadoria, com a 

participação de instituições dedicadas a essa finalidade”. Dessa maneira, nesses artigos o lazer 

é tratado como uma forma de inclusão social aos diversos tipos de cidadãos. 

No capitulo II, da Ordem Econômica, Seção III, do Turismo, Art. 243, o inciso X nos 

diz que o Estado deverá dar “apoio a iniciativa privada no desenvolvimento de programas de 

lazer e entretenimento para a população.”.  

Já na Seção V, da Politica Rural, o lazer é citado no Art. 248, inciso IX, que “trata da 

oferta, pelo Poder Público, de escolas, postos de saúde, centros de lazer e centros de 

treinamento de mão-de-obra rural, e de condições para implantação de instalações de 

saneamento básico”. Isso nos mostra que o lazer também é direito das comunidades rurais, 

sendo um dever do Estado propiciar o mesmo para nestes contextos. 
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Tendo em vista as legislações citadas anteriormente, com destaque para a 

Constituição Federal e Estadual de Minas Gerais, entendemos que o lazer é direito de todo 

cidadão independente de cor, credo, classe social, portador ou não de algum tipo de 

deficiência, e cabe às esferas públicas fomentarem diversas oportunidades/possibilidades 

atreladas ao lazer.  

Com efeito, os cidadãos devem cobrar para que todas as pessoas da sociedade sejam 

contempladas por esse direito, além de propiciar a discussão do lazer além do campo 

acadêmico, levando à sociedade em geral.  

Desse modo, acreditamos que o lazer não pode ser pensado apenas como uma 

válvula de escape para a recuperação de força para o trabalho, mas sim que contribua 

efetivamente e de modo geral para a vida das pessoas, dentro de um injusto quadro social e, a 

partir desse panorama, o município deve se responsabilizar no âmbito da sua jurisdição, no 

contexto urbano e rural. 

Pensando nos direitos humanos, no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos o documento ratifica que “Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive 

à limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas”, atrelando o lazer 

novamente ao trabalho; como cita Silva (2014, p.56) “na qualidade de direito, o lazer se 

constitui em relação ao trabalho, afinal é também resultado da luta dos trabalhadores pela 

redução da jornada e melhores condições de trabalho.”.  

Já no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência fora de seu controle. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

(1948, p. 5). 

 

Com isso, o lazer é relacionado à saúde e ao bem estar, ampliando o campo de debate 

do lazer. Nesse sentido, como cita Silva (2014, p.57), “o lazer como direito não nos referimos 

à necessidade de uma política exclusivamente setorial, mas de uma política setorial com ações 

intersetoriais, descentralizadas e integradas valorizando a característica transversal que o lazer 

assume.” No documento podemos notar o lazer como um agente que pode promover o 

desenvolvimento pessoal, social e humano. 

Pensando no âmbito publico municipal, Marcellino elabora algumas questões, sendo 

uma delas: “Há possibilidade de adaptação e utilização de equipamentos não específicos”? 

Acreditamos que sim, pois conforme Marcellino, (2007, p.20) “Em se tratando de 
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equipamentos não específicos de lazer, as Escolas contam com grandes possibilidades, em 

termos de espaço, nos vários campos de interesse: quadras, pátios, auditórios, salas, etc”.  

Ainda pensando a escola como uma função educativa global, Pacheco (2006) advoga 

que para atingir essa meta a instituição de ensino deve estar aberta para outras práticas, 

especialmente o lazer, com o intuito da emancipação humana como direito de todos.  

Nesse panorama, e visto que a maioria dos indivíduos da nossa sociedade é de classes 

desprivilegiadas, compactuamos com a ideia de Santos (1987, p 48), citado por Pellegrin 

(1996 p.32) , quando ressalta que “quem não pode pagar pelo estádio, pela piscina, pela 

montanha e o ar puro, pela agua, fica excluído do gozo desses bens, que deveriam ser 

públicos, por que essenciais”. Desse modo, vemos na escola um ambiente que poderia ser 

mais utilizado para vivências de lazer no contexto municipal.  

Especificamente, quanto ao município alvo do presente estudo, Diamantina, o mesmo 

está localizado no Vale do Jequitinhonha. Sua população, estimada pelo IBGE em 2016, é de 

48.095 habitantes, com a densidade demográfica em dados de 2010 de 11,79 Hab./Km². 

Possui IDHM de 0,716, dados de 2010, sendo o maior da mesorregião, e a renda per capita no 

mesmo ano de R$ 373,25. 

 No município de Diamantina há 17 escolas públicas que ofertam o ensino 

fundamental, e 11 instituições que oferecem o ensino do nível médio. Nesse cenário, 

entendemos que há escolas públicas, localizadas em diversos bairros (assim como no meio 

rural), que possuem uma quadra poliesportiva que poderia ser utilizada pela sociedade, já que 

na maioria dos casos esse seria o único equipamento disponível para vivências esportivas de 

lazer.  

Pensando no uso desses equipamentos, destacamos que é dever da comunidade a ação 

comunitária, que segundo Requixa (1973, p 15) citado por Marcellino (2008, p.19): 

 

Um trabalho socioeducativo que consiste numa intervenção deliberada em 

determinada comunidade, através de atividades programadas em conjunto com 

pessoas e instituições locais, objetivando despertar e ampliar sua consciência para os 

problemas da comunidade sensibiliza-las para a mobilização e coordenação de 

lideranças e predispô-las para a ação que vise o encaminhamento de soluções 

daqueles problemas, ou a tentativa de realização de aspirações relacionadas com a 

comunidade como um todo. 

 

Assim, consideramos que o uso de quadras poliesportivas de escolas públicas de 

Diamantina pode funcionar no sentido de aglutinar e potencializar a ação comunitária nos 

bairros, fortalecendo vínculos sociais e permitindo vivências diversas de lazer esportivo.  
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Além disso, defendemos a ideia que esses espaços tenham a presença de um 

profissional de Educação Física, para que possa proporcionar à população, que fará uso desses 

equipamentos de lazer esportivo da escola, a oportunidade de uma vivência qualificada, 

fugindo da monocultura futebolística estabelecida no contexto esportivo no Brasil.  

Na proposta de governo do até então candidato Juscelino Brasiliano Roque, hoje 

prefeito da cidade de Diamantina, quando abordado o tema lazer, trazia como principais 

propostas: 

 Construir praças públicas para recreação, convivência e lazer nos bairros e 

comunidades; 

 Fomentar uma rede de esporte e lazer que contemple práticas de diversas 

modalidades nas escolas, colégios e instituições universitárias que estimule, articule, 

integre e promova jogos e disputas esportivas; 

 Promover a manutenção e a criação de novos espaços físicos em praças, ruas,               

quadras esportivas, campos de futebol e escolas municipais para a prática de 

atividades esportivas e de lazer esportivo nas comunidades. 

 Valorizar todas as manifestações do esporte amador da cidade, principalmente 

aquelas em fase de organização, inclusive o futebol; 

 Criar uma coordenadoria municipal de políticas para a juventude, para servir de elo 

entre os movimentos sociais da juventude com a administração municipal;  

 Incentivar a participação democrática da juventude nos assuntos da      

municipalidade e criar espaços para manifestações artísticas, esportivas e culturais 

providas pela própria juventude.  

 

Evidentemente são propostas de governo, o que não necessariamente quer dizer que 

tais propostas estão sendo implementadas no dia a dia do cidadão diamantinense. De todo 

modo, nessas propostas é possível notar a escola sendo citada como um possível espaço para 

atividades de lazer esportivo, o que vai de encontro com nossa ideia/perspectiva, na medida 

em que defendemos que tal instituição pública tem potencial de ser um equipamento de lazer 

para as comunidades onde está inserida.  
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo é de caráter exploratório e descritivo, de cunho qualitativo. A 

pesquisa foi realizada no município de Diamantina, Minas Gerais, em escolas públicas, da 

rede municipal e estadual de ensino regular.   

As escolas foram definidas a partir dos seguintes critérios: serem instituições 

públicas e possuírem pelo menos um equipamento para o lazer esportivo formal. Nesse 

sentido, optamos por instituições que possuem uma quadra poliesportiva, sendo escolhidas as 

seguintes escolas: Escola Estadual João César de Oliveira (EEJCO), Escola Estadual Maria 

Augusta Caldeira Brant (EEMACB), Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru 

(EEPGM), Escola Estadual Professora Ayna Torres (EEPAT) e uma escola municipal, a 

Escola Municipal Belita Tameirão (EMBT). 

O mapeamento foi feito inicialmente a partir de um contato prévio com as 

instituições de ensino e a execução da investigação ocorreu após o consentimento do gestor da 

mesma. Durante o mapeamento buscamos coletar informações como: delimitações das 

quadras; condições do piso; áreas de escape; marcações da quadra; cobertura; condições das 

traves; telas de proteção; tabelas de basquete; rede e postes para prática do voleibol.  

 A partir desse mapeamento apresentamos uma planilha avaliativa detalhada de cada 

escola, além de registros fotográficos. Depois foi realizado um comparativo entre as escolas e, 

por fim, propomos atividades de lazer esportivo que possam ser realizadas instituições 

pesquisadas.  
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4 RESULTADOS E DICUSSÃO 

4.1 DOS EQUIPAMENTOS MAPEADOS 

 

Inicialmente foi feito o contato com cinco escolas estaduais, sendo elas Escola 

Estadual Governador Juscelino Kubitschek, Escola Estadual João Cesar de Oliveira, Escola 

Estadual Maria Augusta Caldeira Brant, Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru, Escola 

Estadual Professora Ayna Torres e uma escola municipal, a Escola Municipal Belita Tameirão, 

além de uma escola de administração militar (também pertencente à rede estadual de ensino), 

o Colégio Tiradentes PMMG.  

Das cinco escolas estaduais, a Escola Estadual Juscelino Kubitschek apesar de ter o 

aval do gestor não foi possível mapeá-la, por não atender o critério de possuir um 

equipamento formal para a prática do lazer esportivo (quadra poliesportiva), e a escola gerida 

por um grupo militar não nos deu retorno se poderia ser efetuado o mapeamento.   

Das cinco escolas mapeadas no município de Diamantina, notamos diferenças tanto na 

quantidade como na variedade de equipamentos, sendo nas dimensões dos equipamentos 

específicos, além de diferenças nas condições física do equipamento e também quanto à 

forma de utilização dos mesmos. 

 Em seguida descreveremos a quantidade de equipamentos, tipo de piso, condições 

físicas do equipamento (condições do piso, visibilidade das marcações, condição dos gols e 

tabelas de basquetebol) e cobertura. Apresentaremos também registros fotográficos dos 

equipamentos mapeados e croquis que exemplificam as dimensões e algumas demarcações 

esportivas, vale lembrar que e usado uma imagem padrão para os mesmos, sendo inserido as 

respectivas medidas de cada equipamento. Além disso, serão expostas tabelas que 

demonstram a classificação das condições dos equipamentos para algumas modalidades.  

É importante ressaltar ainda que traremos algumas informações sobre as escolas, 

como a data da sua inauguração, quais bairros e distritos as mesmas atendem, as quais estão 

localizadas no mapa urbano que se segue na próxima página: 
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Fig. 1: Mapa Urbano de Diamantina

Fonte: Google maps 

 

 

 

 

 

É válido destacar que a escola rural escolhida para o presente estudo não está 

localizada no mapa acima. 

 

4.1.1 ESCOLA ESTADUAL JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA  

 

Fundada no ano de 1956, a escola fica situada na Rua da Várzea, S/Nº, no bairro 

Centro, no distrito de Inhaí, sendo administrada pela professora Eliane Sales Pereira. Oferece 

o Ensino Fundamental tanto nos anos iniciais como nos finais, além do Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos. Atende principalmente a população dos distritos de Maria 

Nunes, Vargem e Boa Vista, além do próprio distrito do Inhaí.  

LEGENDA 

□ EEMACB 

□ EEPGM 

□ EEPAT 

□ EMBT 
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A escola funciona nos três turnos, o matutino, vespertino e noturno, e possui em suas 

dependências uma quadra poliesportiva coberta, que é utilizada pela população no turno da 

noite e aos finais de semana, com os tradicionais “rancas”, momentos em que os participantes 

se encontram voluntariamente para jogarem futsal. 

 

4.1.1.1 AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

  

O equipamento teve sua construção no ano de 2010. Possui o piso feito de concreto.  

Está pintado, o que parece ter ocorrido há pouco tempo, e apesar de possuir algumas 

deteriorações, se encontra em ótimas condições. O equipamento abriga o Basquetebol, Futsal, 

Handebol e Voleibol. Por outro lado, a quadra da escola tem potencial para ser adaptada para 

outros esportes e iniciações esportivas, como esportes de rebater, atletismo e outros esportes 

de invasão, além dos já citados, lutas, entre outras modalidades.  

 Suas demarcações se encontram em ótimas condições de conservação, apesar de 

faltar algumas para alguns esportes como exemplo falta à linha de 3 pontos de Basquetebol, a 

linha pontilhada do Handebol, e a marca de tiro livre do futsal, o que não impossibilita a 

prática desses esportes.  

As metas encontram-se em ótimas condições; ambos possuem redes e não possuem 

ferrugem. Mesmas condições das tabelas de Basquetebol, que ambas possuem cestas, mas não 

possuem redes.  

O equipamento é cercado por uma mureta, que é completada até certa altura por um 

alambrado, o que não impede que durante alguma prática esportiva a bola saia de dentro da 

quadra, além de não impedir a entrada de água durante a chuva, aspecto este considerado 

negativo. 

O equipamento possui cobertura, mas como já dito anteriormente, não é o necessário 

para impedir a entrada de chuva, o que inviabiliza a utilização do equipamento em condições 

climáticas desfavoráveis. A quadra também possui uma pequena arquibancada e boas 

condições de conservação. Ao contrário da maioria o equipamento não possui palco. 
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Fig. 2: Medidas Basquetebol 

 
Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Medidas Futsal 

 
Fonte: Google 

 

 

 

LEGENDA 

* LARGURA 

* COMPRIMENTO 

* LANCE LIVRE 



28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Medidas Handebol

 
Fonte: Google 
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Fig. 5: Medidas Voleibol 

 
Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Fig. 6: Condições da meta 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 7: Condições da tabela 

Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 8: Vista geral da quadra 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 9: Condições da cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 10: Vista lateral da quadra 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 11: Arquibancada

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

4.1.2 ESCOLA ESTADUAL MARIA AUGUSTA CALDEIRA BRANT  

 

Fundada no ano de 1948, a escola fica situada na Rua Enologia, Nº 303, no bairro 

Bela Vista, sendo administrada pela professora Nilce Margarida Miranda e oferece o Ensino 

Fundamental nos anos iniciais e finais, além da modalidade integral, atendendo os alunos de 

bairros como Cazuza, Bom Jesus, Cidade Nova, Comunidade do Biriri e o próprio Bela Vista.  

A escola funciona em dois turnos, o matutino e o vespertino, ficando sem atividades 

durante o turno da noite, sendo que assim viabilizaria a utilização do equipamento fora do 

horário letivo, inclusive nos finais de semana.  

A instituição possui em suas dependências uma quadra poliesportiva coberta, o que 

possibilitaria vivências de lazer esportivo nesta instituição pública de ensino.  
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4.1.2.1 AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

  A escola, como já dito anteriormente, possui uma quadra coberta com delimitações 

para as seguintes modalidades: Futsal, Handebol, Basquetebol e Voleibol, porém com 

potencial para ser adaptada para outros esportes e iniciações esportivas, como esportes de 

rebater, atletismo e outros esportes de invasão além dos já citados, lutas, entre outras 

modalidades.  

Apesar de ser uma quadra construída recentemente, no ano de 2011 já possui 

algumas deteriorações, como a falta das cestas nas tabelas de Basquetebol, redes de ambos os 

gols rasgadas, traves enferrujadas. Tem o piso de concreto cimentado e pintado, mas também 

com algumas deteriorações, mas as delimitações das áreas de jogo encontram-se em boas 

condições, sendo possível distingui-las sem nenhuma dificuldade.  

Os gols se encontram em condições razoáveis de conservações pois possuem vários 

sinais de ferrugem, já a tabela de basquetebol se encontra em péssimo estado de conservações 

já que ambas não possuem a cesta. 

O equipamento possui cobertura, mas em dias chuvosos fica inviável a utilização do 

mesmo, pois a cobertura possui goteiras; além disso, as laterais da quadra possuem muretas de 

determinada altura, sendo complementadas por um alambrado, o que não impede a entrada da 

água da chuva. 

A quadra poliesportiva possui também um pequeno palco e uma arquibancada em bom 

estado de conservação em uma das laterais da quadra, estruturas estas que podem ser 

utilizadas em ações relacionadas ao lazer esportivo, com destaque para eventos e/ou mesmo 

desenvolvimento de projetos.  

Para além disso, ainda destacamos a presença de dois postes para rede de voleibol, em 

estado razoável de conservação. 
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Fig. 12: Medidas Basquetebol 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Medidas do Futsal 

Fonte: Google 
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Fig. 14: Medidas Handebol 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

* LARGURA 

* COMPRIMENTO 

* TIRO LIVRE 

* MARCA DO PÊNALTI 

LEGENDA 

* LARGURA 

* COMPRIMENTO 

*TIRO LIVRE 



36 

  

Fig. 15: Medidas Voleibol 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Fig. 16: Condições da meta 

               
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa  
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Fig. 17: Tabela de basquetebol  

                
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 18: Vista geral do equipamento 

                
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 19: Condições do piso do equipamento 

               
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
 

Fig. 20: Arquibancada  

Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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4.1.3 ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA AYNA TORRES  

 

Fundada no ano de 1974, a escola fica situada na Rua Professor Paulino Guimarães 

Júnior, Travessa da Glória, sendo administrada pela professora Patrícia Luciana B. de 

Miranda, e oferece o Ensino Fundamental nos anos finais e o Ensino Médio e 

Profissionalizante, atendendo alunos de bairros como Centro, Bom Jesus, Bela Vista, Largo 

Dom João, Cazuza, entre outros.  

A instituição funciona em dois turnos, o matutino e o vespertino, ficando sem 

atividades durante o turno da noite, sendo que assim viabilizaria a utilização do equipamento 

fora do horário letivo, assim como nos finais de semana. Nesse sentido, destacamos que o 

equipamento da escola já é ocupado durante as noites para os tradicionais “rancas”, mas 

apenas é utilizada a quadra coberta, por ser o único equipamento que possui iluminação. 

Vale informar que a escola é a instituição com maior variedade de equipamentos, 

dentre aquelas que foram mapeadas nesta investigação, possuindo duas quadras, uma com 

cobertura e outra sem, um campo de futebol, uma caixa de areia e uma pista de atletismo. 

 

 

4.1.3.1 AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Como dito anteriormente, a escola possui cinco equipamentos. Inicialmente trataremos 

do equipamento com cobertura, uma quadra poliesportiva coberta, sendo que não obtivemos 

informações quanto à data de sua construção.  

Este equipamento possui delimitações para as seguintes modalidades esportivas: 

Basquetebol, Futsal, Voleibol e Handebol, sendo que neste caso não há a linha pontilhada. 

Consideramos também que a quadra tem potencial para ser adaptada para outros esportes e 

iniciações esportivas, como esportes de rebater, atletismo e outros esportes de invasão, além 

dos já citados, lutas, entre outras modalidades.  

 O equipamento possui o piso concretado e pintado, o qual se encontra em um estado 

razoável, já que possui algumas deteriorações em seu piso; além disso, as delimitações 

esportivas da quadra estão com a pintura desgastada, dificultando sua identificação, 

principalmente o “garrafão” do Basquetebol. 

As metas se encontram em um estado razoável, já que ambas possuem ferrugem e não 

possuem redes. O equipamento possui apenas uma tabela de Basquetebol, o que ocasiona a 

necessidade de adaptações para vivenciar este esporte. A quadra possui uma mureta até certa 
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altura e é completada por um alambrado, o que não impede a entrada de água de chuva, 

inviabilizando a sua utilização nesses dias. 

O equipamento também possui uma arquibancada e um pequeno palco. Em relação a 

esse palco há uma situação que potencializa os efeitos da chuva nesse equipamento, já há um 

pequeno espaço que não possui cobertura, entre um dos gols e o palco.  

O segundo equipamento a ser descrito será a quadra sem cobertura. Seu piso está em 

condições ruins, e é feito de concreto grosso e encontra-se com varias deteriorações, além de 

não possuir pintura, sendo praticamente inviável identificar as suas demarcações esportivas 

para todos os esportes. Em relação às metas, pelo fato do equipamento ser sem cobertura, 

ambas se encontram enferrujadas e possuem redes de tela, também enferrujadas e com vários 

furos. 

Em relação às tabelas de Basquetebol, ambas se encontram em um estado ruim de 

conservação, apresentando ferrugem, mas possuem as duas cestas em totais condições de uso. 

O equipamento como já descrito não possui cobertura, com isso fica inviável a utilização do 

mesmo em dias de chuva. 

Seguindo com a avaliação, trataremos neste momento do campo de futebol, que em 

nosso entendimento se encontra em boas condições; porém em algumas partes não há grama e 

tem algumas ondulações. O campo não possui marcações para o esporte, seus dois gols são 

feitos de madeira, um se encontra em boas condições estando bem firme, outro já se encontra 

menos firme, estando torto e podendo se movimentar. De todo modo, acreditamos que este 

equipamento tem condições de uso, seja para o futebol, assim como para o futebol americano 

e rúgbi.  

Em relação à caixa de areia, a mesma se encontra em péssimo estado e se transformou 

em um deposito de entulhos, além de ter sido ocupado em algumas partes por vegetação. Este 

cenário é o mesmo da pista de atletismo, que também foi tomada por vegetação. Desse modo, 

seria necessária uma ampla reforma (manutenção) para utilização dos referidos equipamentos.  
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Fig. 21: Medidas Basquetebol equipamento com cobertura

 
Fonte: Google 

 
Fig. 22: Medidas Basquetebol equipamento sem cobertura

 
Fonte: Google 
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Fig. 23: Medidas do Futsal equipamento com cobertura 

Fonte: Google 

 
Fig. 24: Medidas do Futsal equipamento sem cobertura 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

* LARGURA 

* COMPRIMENTO 

* TIRO LIVRE 

* MARCA DO PÊNALTI 



43 

  

Fig. 25: Medidas Handebol equipamento com cobertura 

Fonte: Google 

 
Fig. 26: Medidas Handebol equipamento sem cobertura

 
Fonte: Google 
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Fig. 27: Medidas Voleibol equipamento com cobertura

 
Fonte: Google 

 

 

                                             

 

 

 

 

4.1.3.2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Fig. 28: Visão geral da quadra com cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 29: Condições da tabela de Basquetebol do equipamento com cobertura

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

Fig. 30: Alambrado lateral do equipamento com cobertura

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
 

 



46 

  

Fig. 31: Cobertura do equipamento 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

Fig. 32: Arquibancada do equipamento com cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 



47 

  

Fig. 33: Condições da meta do equipamento com cobertura  

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

Fig. 34: Visão geral do equipamento sem cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 35: Condições da meta do equipamento sem cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

Fig. 36: Tabela de basquetebol do equipamento sem cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 37: Visão geral do campo de Futebol 

                              
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
 
Fig. 38: Meta do campo de Futebol  

                                 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa  
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Fig. 39: Caixa de areia  

Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
 

Fig. 40: Pista de Atletismo 

Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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4.1.4 ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIEL MANDACARU  

 

Fundada no ano de 1966, a escola está situada na Rua das Camélias, nº 311, no bairro 

Jardim, sendo administrada pelo professor Marcelo Vinicius Fernandes. Oferece o Ensino 

Fundamental nos anos finais, o Ensino Médio, além do Ensino de Jovens e Adultos, tendo 

alunos de bairros como Rio Grande, Palha, Bom Jardim, entre outros.  

A escola funciona em 3 turnos, matutino, vespertino e noturno, e possui quatro 

equipamentos esportivos, os quais podem ser utilizados fora do horário letivo, sendo duas 

quadras poliesportivas, uma com cobertura e outra sem, e duas quadras para esportes com 

rede divisória (voleibol e tênis de campo). A escola não soube dizer a data de construção dos 

referidos equipamentos. 

 

4.1.4.1 AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

 A instituição pesquisada possui quatro equipamentos, que variam quanto ao estado de 

conservação e quanto às delimitações fixas para a prática esportiva. Iniciando a avaliação pelo 

equipamento com cobertura (uma quadra poliesportiva), o mesmo possui delimitações fixas 

para o Basquetebol, Futsal, Voleibol e Handebol, apesar de não ter a linha pontilhada para a 

prática deste último esportivo, porém consideramos que tal fato não impossibilita vivenciá-lo.  

 O equipamento possui um piso cimentado e pintado, em ótimas condições, possuindo 

poucas marcas com deteriorações. As metas também se encontram em ótimo estado, porém as 

redes não foram vistas no momento que foi feito o mapeamento. As tabelas e cestas de 

basquetes, assim como os postes para o voleibol também se encontram em perfeito estado 

para o uso. 

Como a maioria dos equipamentos pesquisados em outras escolas, este também sofre 

efeito negativo das chuvas, mas consideramos esse equipamento em condições um pouco 

melhores do que os tratados até o momento neste texto, pelo fato das laterais terem uma 

mureta de concreto, completada até certa altura por um alambrado, e em alguns metros dessa 

mureta há um muro que parece amenizar a entrada de chuva pelas laterais do equipamento. 

O equipamento sem cobertura também possui delimitações para o Basquetebol, Futsal, 

Voleibol e o Handebol, nos mesmos moldes do equipamento citado anteriormente. O piso da 

quadra é feito de concreto grosso pintado, que se encontra em condições razoáveis, tanto o 
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piso, que apresenta algumas deteriorações, como a pintura das demarcações esportivas, já que 

há partes “desbotadas”, principalmente as que se referem ao Basquetebol. 

Em relação às metas do equipamento, ambos se encontram enferrujadas, além de não 

possuírem redes. As tabelas de Basquetebol não possuem as cestas, o que implica algum tipo 

de adaptação para vivência desse esporte, ou mesmo uma reforma.  

A quadra possui muros até certa altura em suas laterais e nas linhas de fundo; tais 

muros são completados por um alambrado. O equipamento possui uma cobertura de rede que 

evita que a bola caia fora do mesmo, mas em dias chuvosos fica inviável a sua utilização, já 

que essa cobertura não impede a entrada de água. 

Os dois equipamentos que abrigam esportes de rebater têm o piso de concreto grosso 

pintado, em condições consideradas ruins, já que apresentam diversas deteriorações; por outro 

lado, as demarcações se encontram em bom estado, sendo de fácil identificação. Ambos os 

equipamentos não possuem cobertura, dessa forma fica inviável sua utilização em dias 

chuvosos. 

 

Fig. 41: Medidas Basquetebol equipamento com cobertura 

 
Fonte: Google 
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Fig. 42: Medidas Basquetebol equipamento sem cobertura

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Medidas Futsal equipamento com cobertura 

Fonte: Google 
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Fig. 44: Medidas Futsal equipamento sem cobertura 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45: Medidas Handebol equipamento com cobertura

 
Fonte: Google 
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Fig. 46: Medidas Handebol equipamento sem cobertura 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47: Medidas Voleibol equipamento com cobertura

 
Fonte: Google 
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Fig. 48: Medidas Voleibol equipamento sem cobertura 

Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49: Medidas quadra de Voleibol  

 
Fonte: Google 
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Fig. 50: Medidas quadra de Tênis 

 
Fonte: Google 
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4.1.4.2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Fig. 51: visão ampla do equipamento com cobertura 

                            
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 52: Vista do alambrado lateral do equipamento com cobertura

Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 53: Visão da cobertura do equipamento 

                               
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
 
Fig. 54: Condições do gol e tabela de Basquetebol do equipamento com cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 55: Visão da arquibancada do equipamento com cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 56: Condições do piso do equipamento sem cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 57: Condição da tabela de Basquetebol do equipamento sem cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 58: Meta do equipamento sem cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 59: Visão ampla do equipamento sem cobertura 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 60: Quadra de Voleibol 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 61: Quadra de tênis 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

4.1.5 ESCOLA MUNICIPAL BELITA TAMEIRÃO  

 

Fundada no ano de 1966, ainda com o nome de Jardim da Infância Belita Tameirão, a 

escola fica situada na Travessa Mercedes Mourão, Nº 77, no bairro Centro, sendo 

administrada pela professora Aneliza dos Santos Cesar Casa Grande. A instituição oferece 

exclusivamente o Ensino Infantil, atendendo alunos de bairros variados, como Centro, Bom 

Jesus, Presidente, entre outros. Ao contrário das demais instituições pesquisadas, a EEMBT 

faz parte da rede pública municipal de ensino e, portanto, está vinculada administrativamente 

à prefeitura local.  

A escola funciona em dois turnos, o matutino e o vespertino, ficando sem atividades 

durante o turno da noite. No que se refere ao equipamento esportivo disponível na instituição, 

há em suas dependências uma quadra poliesportiva coberta. 

Com isso, vislumbramos a possibilidade de uso do referido equipamento fora do 

horário letivo, inclusive aos finais de semana. Vale informar que a quadra já é ocupada 

durante as noites, para os tradicionais “rancas”.  
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4.1.5.1 AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

 Como dito anteriormente, a escola possui uma quadra poliesportiva coberta, 

inaugurada no ano de 2016. A quadra possui delimitações fixas para as seguintes 

modalidades: Basquetebol, futsal e Voleibol.  Como as delimitações para a prática do 

Handebol são bem próximas às do futsal, podemos dizer que também abriga o esporte no 

equipamento, mas saliento que não há a linha pontilhada do handebol.   

O equipamento possui o piso cimentado e pintado e se encontra em um bom estado, 

com apenas algumas manchas. As metas de futsal se encontram em ótimo estado, porém não 

possuem redes, mesmo caso das tabelas e cestas de basquetebol, que se encontrão em ótimas 

condições, mas não possuem a rede para a cesta.    

Apesar de ser um equipamento muito novo, apresenta uma série de empecilhos que 

podem atrapalhar o andamento de algum projeto ou até mesmo acelerar a deterioração do 

equipamento. Nesse sentido, ressaltamos que em dias chuvosos há entrada de água por uma 

de suas laterais, tendo em vista que há somente alambrado, além de algumas goteiras 

detectadas na cobertura.  

Segundo relatos da diretora, quando tem chuva forte à quadra fica completamente 

inundada, inviabilizando o uso até mesmo durante as aulas. Atrás da quadra desce também 

água, que agrava as condições, além de terem sido detectadas infiltrações nas paredes. Ainda 

na fala da mesma, em 2017 houve uma forte chuva que fez com que os parafusos da cobertura 

caíssem. O equipamento ainda possui um pequeno palco, que apresenta dificuldades na 

utilização para apresentações e/ou aberturas de eventos esportivos, visto que o mesmo fica 

atrás de um alambrado.  

Outra situação que chamou a nossa atenção diz respeito aos refletores da quadra. 

Nesse sentido, percebemos que alguns estão virados para o lado contrário, iluminando a 

própria cobertura do equipamento. Por fim, informamos que o equipamento também possui 

uma pequena arquibancada, a qual pode ser utilizada em eventos esportivos ou em outros 

tipos de atividades.  
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Fig. 62: Medidas Basquetebol   

 
Fonte: Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63: Medidas Futsal 

Fonte: Google 
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Fig. 64: Medidas Handebol 

Fonte: Google 
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Fig. 65: Medidas Voleibol 

 

Fonte: Google 

 

 

 

 

   

 

 

4.1.5.2 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 
Fig. 66: visão do gol e da tabela de basquetebol

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 67: Visão do alambrado lateral 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 68: Visão ampla da quadra 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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Fig. 69: Visão da arquibancada da quadra

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 
Fig. 70: Visão da cobertura da quadra

 
Fonte: arquivo pessoal do autor da pesquisa 
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4.2 LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Inicialmente, em uma tabela expositiva comparamos os equipamentos disponíveis 

em cada escola, mostrando quais equipamentos cada instituição possui. Em outra tabela 

buscamos classificar a qualidade dos equipamentos e, por fim, apresentamos dados 

específicos para cada modalidade esportiva.  

Para a avaliação dos equipamentos foi levado em conta o material que é feito e as 

condições do piso de cada quadra, as condições da cobertura (quando houver), as delimitações 

esportivas, tanto como as condições das delimitações que o equipamento possui, além das 

condições das metas, tabelas de basquetebol, postes de voleibol e arquibancadas (quando 

houver). 

 

Tabela 1: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS MAPEADOS 

 

Tabela 2: CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MAPEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA 

 

QUADRA 

COBERTA 

QUADRA 

DESCOBERTA 

CAMPO 

DE 

FUTEBOL 

CAIXA 

DE 

AREIA 

PISTA DE 

ATLETISMO 

EEGJK 0 0 0 0 0 

EEJCO 1 0 0 0 0 

EEMACB 1 0 0 0            0 

EEPAT 1 1 1 1            1 

EEPGM 1 3 0 0            0 

EMBT 1 0 0 0            0 

CONDIÇÃO DO 

EQUIPAMENTO 

QUADRA 

COBERTA 

QUADRA 

DESCOBERTA 

CAMPO 

DE 

FUTEBOL 

CAIXA 

DE 

AREIA 

PISTA 

ATLETISMO 

OTIMO EEPGM/EEJCO --- --- --- --- 

BOM 
EEMACB/EMB

T 
--- --- --- --- 

REGULAR EEPAT EEPGM/EEPGM --- --- --- 

RUIM --- EEPGM EEPAT --- --- 

PÉSSIMO --- EEPAT --- EEPAT EEPAT 
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Tabela 3: CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA DO BASQUETEBOL 

CONDIÇÕES DO 

EQUIPAMENTO 
QUADRA COBERTA QUADRA DESCOBERTA 

ÓTIMO EEPGM/EMBT/EEJCO --- 

BOM EEMACB --- 

REGULAR --- --- 

RUIM EEPAT EEPGM 

PÉSSIMO --- EEPAT 

 

Tabela 4: CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA DO FUTSAL 

 

Tabela 5: CONDIÇÕES PARA A PRATICA DO HANDEBOL  

CONDIÇÕES DO 

EQUIPAMENTO 
QUADRA COBERTA QUADRA DESCOBERTA 

ÓTIMO EEPGM/ EEMACB/EEJCO --- 

BOM EEPAT --- 

REGULAR EMBT --- 

RUIM --- EEPGM/EEPGM 

PÉSSIMO --- EEPAT 

 
Tabela 6: CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA DO VOLEIBOL 

CONDIÇÕES DO 

EQUIPAMENTO 
QUADRA COBERTA QUADRA DESCOBERTA 

ÓTIMO EEPGM/ EEMACB/EEJCO --- 

BOM EEPAT --- 

REGULAR EMBT EEPGM 

RUIM --- EEPGM/EEPGM 

PÉSSIMO --- EEPAT 

 

 

 

CONDIÇÕES DO 

EQUIPAMENTO 
QUADRA COBERTA QUADRA DESCOBERTA 

ÓTIMO EEPGM/ EEMACB/EEJCO --- 

BOM EEPAT/ EMBT --- 

REGULAR --- EEPGM 

RUIM --- --- 

PÉSSIMO --- EEPAT 
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5 PROPOSTAS DE LZER ESPORTIVO NOS EQUIPAMENTOS MAPEADOS 

 

  A partir do que foi evidenciado nos mapeamentos realizados nas instituições 

pesquisadas, apesentaremos sugestões de atividades que possam ser vivenciadas nos 

equipamentos das escolas. Tais propostas não levam em conta somente quais demarcações 

esportivas cada equipamento possui, mas também a possibilidade de se adaptar outras 

modalidades esportivas que possam ser praticadas. Assim, entendemos que nada impede que 

uma quadra de voleibol seja adaptada para um jogo de peteca, inclusive por ser um esporte 

que tem um custo financeiro baixo para seu desenvolvimento. 

  É importante destacar que algumas escolas já são utilizadas pela comunidade no seu 

contra turno letivo, como é o caso da EEPAT, EEJCO e EMBT, com a prática dos 

denominados “rancas” em ambas as instituições no período noturno, onde os praticantes se 

encontram para a prática do futsal. Dessa maneira contempla o lazer esportivo, mas 

vislumbramos a necessidade das vivências se ampliarem para outros esportes, visto que há 

sujeitos que não se identificam com o futsal.  

De todo modo, consideramos ser um grande avanço se as outras escolas se abrirem 

para vivências esportivas de lazer, mesmo que seja apenas nesses moldes do denominado 

“ranca”, visto que se trata de uma prática esportiva bastante difundida em nosso país. Porém, 

como dito anteriormente, entendemos que é necessária a oferta de algum projeto ou programa 

que possa oferecer algo diferente do “ranca”, algo que utilize o esporte como ferramenta para 

o crescimento pessoal e cultural da comunidade, assim caracterizando o “lazer da escola”, de 

acordo Pacheco (2006). 

Para as propostas de atividades, projetos ou programas também deve ser levado em 

conta o que é considerado como lazer para a comunidade que pode desfrutar dos 

equipamentos da escola, não sendo viável a tentativa de impor algumas práticas esportivas 

que não são culturalmente difundidas na comunidade, mas sim implementar novas práticas 

esportivas gradualmente, de uma forma não impositiva. Citamos como exemplos o Rúgbi 

indoor, o Futebol Americano indoor, o Hockey e o Flag Football, entre outras possibilidades 

que o cardápio esportivo-esportivo cultural nos oferece.  

Por outro lado, consideramos que grupos organizados, como associações de bairros 

e/ou grupos de jovens, são essenciais para a apropriação da escola como um espaço de lazer, 

cabendo assim tais grupos intermediarem o contato da comunidade com a instituição.  
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Nessa perspectiva, acreditamos na viabilidade das escolas pesquisadas como espaços 

para fruição do lazer esportivo, como a EEMACB, podendo se concretizar como o espaço de 

lazer esportivo mais próximo para os moradores do bairro Bela Vista e seus arredores, abrindo 

suas portas fora do horário letivo, com dias específicos para determinadas práticas esportivas. 

Assim, temos como exemplo o seguinte: na Segunda-Feira seria o dia de vivenciar o futsal, na 

Terça o basquetebol, Quarta-Feira o voleibol seria praticado e assim por diante, incluindo os 

finais de semana. Com isso seriam atendidos adeptos de variados esportes, observando 

evidentemente os desejos e expectativas da comunidade atendida.  

Seguindo o pensamento da “escala esportiva”, entendemos também que séria possível 

às associações de bairros se unirem e se articularem junto às escolas que são próximas uma 

das outra, para que cada dia uma escola seja a “casa” de um esporte diferente como, por 

exemplo, na Segunda-Feira na EEPAT teríamos a prática do futsal, e no mesmo dia a EMBT 

ofereceria a vivência do voleibol.  

É importante lembrar que algumas escolas possuem uma quantidade de equipamentos 

maior do que outras, como é o caso da EEPAT, que possui duas quadras e um campo, além de 

uma caixa de areia e uma pista de atletismo (estes em estado ruim para uso), e da EEPGM que 

possui quatro quadras. Com efeito, isso possibilitaria mais de uma prática esportiva ao mesmo 

tempo nessas escolas. Porém, a utilização de todos os equipamentos somente seria viável nos 

finais de semana, já que as quadras cobertas de ambas as escolas são as únicas com 

iluminação.  

Já pensando em parcerias com a UFVJM, vislumbramos a possibilidade dos discentes 

do curso de Educação Física utilizarem os espaços e equipamentos para desenvolverem 

vivências de lazer esportivo de inúmeras modalidades como, por exemplo, na EEPGM, que 

possui duas quadras de esportes com rede divisória (tênis e voleibol); mas nesse espaço 

poderiam se oferecidas outras modalidades esportivas, como o badminton e o futevôlei, entre 

outros que a própria comunidade atendida tenha interesse em vivenciar. Com isso, teríamos 

uma situação que contribuiria tanto para a formação dos discentes do curso de Educação 

Física, quanto para a população atendida, em uma via de mão dupla.   

Do mesmo modo, destacamos o campo de futebol da EEPAT, que não seria utilizado a 

partir do auxílio da UFVJM para a vivência de esportes. Ora, a própria associação de bairro 

pode se organizar, em parceria com a referida instituição de ensino, para criar horários nos 

finais de semana, onde o mesmo seria utilizado para fruição do futebol americano, do rúgbi, 

beisebol, futebol, entre outros.   
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Já pensando em esportes com pouca tradição em nossa cultura, todas as escolas 

mapeadas possibilitam a prática dos mesmos como, por exemplo, o hóquei indoor, que apesar 

de necessitar de alguns materiais para sua prática, pode ser adaptado com materiais 

alternativos. Do mesmo modo, os equipamentos das escolas EEJCO e EEMACB podem 

abrigar vivências do tênis de campo, com as adaptações que se fizerem necessárias para tal.  

Enfim, acreditamos que todas as escolas mapeadas têm condições de abrigar diversos 

esportes como vivências de lazer, configurando-se como equipamentos não específicos de 

lazer.  

Porém, entendemos também que é necessária a conscientização da comunidade para 

o uso dos equipamentos, já que os mesmos têm como função principal atender a comunidade 

estudantil no âmbito da educação formal, visto que foram construídos originalmente para 

cumprir tal função.  

 Por outro lado, ressaltamos ao final deste estudo a necessidade de parcerias 

estabelecidas entre os sujeitos e entidades que possam se envolver em ações relacionadas ao 

lazer esportivo no contexto dos equipamentos escolares. Assim, faz-se necessário que as 

escolas, as associações de bairro, os grupos de jovens, a prefeitura municipal, a UFVJM e a 

superintendência regional de ensino se aglutinem em torno do interesse comum de oferecer o 

lazer esportivo à população, especialmente para aqueles que se encontram à margem no 

contexto da estrutura social, cultural e econômica de Diamantina. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A partir dos objetivos traçados para o presente estudo, onde procuramos desenvolver o 

mapeamento, avaliação e sugestão do que poderia ser desenvolvido em determinados 

equipamentos de unidades escolares públicas de Diamantina, foi possível conhecer a situação 

da estrutura física dos equipamentos para o lazer esportivo nas escolas investigadas. Com 

efeito, foi possível conhecer mais de perto os equipamentos que as escolas possuem em suas 

dependências e como são utilizados, ou seja, se somente para fins escolares ou também pela 

comunidade em outros tempos/espaços.   

Entendemos que todas as escolas mapeadas têm condições de ofertar o lazer esportivo 

para sua comunidade local. Nesse sentido, cabe à própria comunidade se articular junto à 

escola para usufruir dos equipamentos, claro de uma forma organizada e que não cause 

nenhum tipo de “turbulências” à escola. 

Por outro lado, como já foi frisado anteriormente no trabalho, também cabe às 

autoridades públicas fomentar ações, projetos e programas para que ocorra essa apropriação 

do espaço escolar pela população, como sugere a Constituição Mineira. Com isso, 

entendemos que o poder público municipal, em parceria com o poder público estadual, devem 

envidar esforços para que de fato o lazer esportivo adentre as instituições públicas de ensino. 

Nesse sentido, vislumbramos, por exemplo, a necessidade de repasse de material, a 

manutenção dos equipamentos, a capacitação de agentes de lazer esportivo nos bairros e a 

criação de uma rede municipal entre as escolas parceiras das ações.  

Vale também salientar que é interessante e necessária uma articulação entre as 

Secretarias de Educação, Esporte e Lazer, Assistência Social, Cultura e Segurança, para 

idealizarem, conjuntamente, estratégias para ofertar atividades de lazer esportivo às 

comunidades próximas às escolas, sempre pensando em um formato que não prejudique o 

ensino e a segurança, com o intuito de zelar pelo equipamento. 

Como dito anteriormente, também entendemos que é viável a intervenção e parceria 

da UFVJM, mais especificamente do Curso de Educação Física, no intuito de qualificar as 

atividades a serem oferecidas. Em contra partida, a isso auxiliaria a formação dos discentes 

que se envolverem nessas práticas, seja como estágio extracurricular, prática como 

componente curricular ou projetos de extensão.  

Por fim, ressaltamos que alguns dos equipamentos necessitam de uma 

revitalização/reforma para sua utilização, e tal responsabilidade é dos poderes executivos, seja 
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da Prefeitura Municipal de Diamantina, quando se tratar de escolas vinculadas a este ente 

público, seja estadual, quando se tratar de instituições geridas pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais. É nosso posicionamento que os poderes públicos não podem se furtar dessa 

responsabilidade, para que o direito ao lazer esportivo seja garantido à ampla parcela da 

população diamantinense.  
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