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“Entre outras considerações, pode-se dizer que democratizar o lazer implica em 
democratizar o espaço”. 

Nelson Carvalho Marcellino 

RESUMO 
 



 
 
Mendes, Francivaldo José da Conceição; MOREIRA, Larici Keli Rocha. Espaços e 
equipamentos de lazer na cidade de Altamira/PA. 73 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física) – Universidade do 
Estado do Pará, Altamira - PA, 2011. 
 
 
O lazer apresenta-se cada dia mais como um componente essencial à vida do 
indivíduo contemporâneo, pois dentre os benefícios da sua prática estão o 
desenvolvimento pessoal e social, o divertimento e o descanso, tudo isto converge 
para uma melhor qualidade de vida. O referido trabalho teve como objetivo identificar 
as possibilidades de lazer públicos e privados na cidade de Altamira/Pará, verificar o 
estado de conservação e a utilização destes espaços, bem como discutir políticas 
públicas para este setor. A metodologia adotada foi uma pesquisa quantitativa, 
descritiva e exploratória, apresentando os resultados através de tabelas, gráficos e 
figuras. Foi utilizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica em fontes secundárias 
dos principais teóricos que versam sobre a temática, posteriormente foi realizada uma 
análise documental dos trabalhos acadêmicos da Universidade do Estado do Pará – 
Campus Altamira, que situam os espaços e equipamentos de lazer no perímetro 
urbano da cidade, seguido da inserção dos pesquisadores in loco, através do registro 
de espaços e equipamentos que atendam aos conteúdos culturais do lazer. Esta 
pesquisa pautou-se em autores como BRUHNS, (1993), DUMAZEDIER, (1976, 1999), 
MARCELLINO, (1996a, 1996b, 1987, 2001, 2007) CAMARGO (1986), ÂNGELO 
(2007) GOMES (2004, 2005, 2008), MUNNÉ (1980), MELO; ALVES JUNIOR (2003), 
MASCARENHAS (2001, 2005) E REQUIXA (1980), entre outros. Constatou-se uma 
má distribuição destes espaços, pois a grande maioria se agrupa nas regiões centrais 
da cidade a exemplo dos bairros Premem (14%) e Centro (9%). Nesses espaços estão 
concentrados o maior número de equipamentos e usuários. Já nas regiões periféricas, 
a predominância observada foram campos de várzea e de chão batido, utilizados 
principalmente para a prática do futebol, como os bairros Liberdade (2%), Ibiza (5%) 
e Jardim Independente II (11%). Percebeu-se que a maioria dos espaços e 
equipamentos encontram-se depredados, o que demonstra uma inoperância das 
políticas públicas para este setor. Verificou-se que a maioria dos equipamentos de 
lazer atendem aos conteúdos físicos esportivos do lazer, como quadras e campos. 
Ressalta-se que a população desempenha um papel fundamental no sentido de 
prover espaços para a prática do lazer nos diversos bairros da cidade. Devido à falta 
de equipamentos específicos de lazer, as principais avenidas da cidade apresentam-
se como locais onde a manifestação das atividades de lazer ficam evidentes. Assim, 
os espaços e equipamentos devem ser melhor distribuídos no sentido de democratizar 
esta prática assegurada em lei, pois, o lazer é um fator capaz de promover o 
desenvolvimento pessoal e social. 
 
 
Palavras chave: Lazer. Espaços e equipamentos. Democratização. Políticas 
públicas. 
 



ABSTRACT 
 
 
 
Mendes, Francivaldo José da Conceição; MOREIRA, Larici Keli Rocha Moreira. 
Leisure spaces and equipments in the city of Altamira/PA. 73 p. Course Conclusion 
Work (Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física) – Universidade do 
Estado do Pará, Altamira - PA, 2011. 
 
 
 
Leisure presents itself as an increasingly essential component to the life of the 
contemporary individual, as among the benefits that your practice provides, are the 
personal and social development, fun and relaxation, all converge to a better quality of 
life. This study aimed to identify the opportunities for public and private leisure in 
Altamira / Para, as well as check the status of conservation and use of these spaces. 
The methodology was a quantitative and descriptive and exploratory, presenting the 
results through tables, graphs and figures.It was initially used a literature search of 
secondary sources on the theoretical principles focusing on the subject, was 
subsequently made a documentary analysis of academic papers at the University of 
Pará - Campus Altamira, which are located in the spaces and leisure facilities in the 
urban perimeter followed by the insertion of the researchers on the spot by recording 
space and equipment that meet the cultural content of leisure. There was a poor 
distribution of these spaces, because the vast majority comes together in the central 
city, the neighborhoods as examples Preme (14%) and Central (9%), these spaces is 
concentrated the largest number of devices and users, as the predominance in the 
peripheral fields were observed and floodplain soil ground, mainly used for soccer 
practice, such as neighborhoods Freedom (2%), Ibiza (5%) and Independent Garden 
II (11%). It was noticed that the vast majority of areas and equipment are vandalized, 
which shows an inefficiency of public policies for this sector. It was found that the 
majority of leisure facilities meet the physical content of leisure sports, such as courts 
and fields. It is noteworthy that the population has a fundamental role in order to 
provide space for leisure practice in the various neighborhoods. Due to lack of specific 
leisure equipment, the main city avenues present themselves as places where the 
manifestation of the leisure activities are evident. Thus, space and equipment should 
be better distributed in order to democratize the practice established at law, which is 
one that promotes the personal and social development. 
 
 
Keywords: Leisure. Spaces and equipments. Democratization. Public policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história da humanidade as manifestações de lazer assumiram 

diversas formas e desempenharam diferentes funções. Na Grécia o lazer possuía um 

caráter de busca pela da sabedoria, em Roma estava ligado as demonstrações de 

jogos esportivos e espetáculos públicos, como o circo e na Idade Média tinha forte 

proximidade com os jogos populares (GOMES, 2005). 

Nas sociedades industrial e pós-industrial o modelo de produção 

emergente, o capitalismo, incide diretamente no modo de vida do homem. A 

fragmentação do tempo em tempo de trabalho, não trabalho e tempo livre corresponde 

respectivamente ao tempo destinado aos afazeres laborais, a nutrição/descanso e ao 

lazer (BRUHNS, 1993). 

Desta forma, o lazer entendido em suas várias funções apresenta-se como 

uma atividade realizada fora das obrigações sociais, domésticas, profissionais, 

religiosas, entre outras. É tido como uma manifestação cultural que tem como funções 

a satisfação pessoal, o desenvolvimento, o prazer, o descanso e o divertimento. O 

tempo livre, a atitude e o espaço disponível são três fatores indispensáveis a sua 

concretização. 

O município de Altamira é pólo na região transamazônica e Xingu, 

localizado no sudoeste do estado do Pará, ostenta atualmente a denominação de 

maior município em extensão territorial do mundo. Este município possui 105.030 

(cento e cinco mil e trinta) habitantes, dos quais, 90.068 (noventa mil e sessenta e 

oito) residem na zona urbana do município (IBGE, 2010) que está dividida em 19 

(dezenove) bairros (ALTAMIRA, 2009).  

A cidade passa por momentos de reestruturação social, econômica, 

populacional e urbanística, haja vista a iminência de grandes empreendimentos na 

região. A partir desta realidade e tendo como ponto de partida a temática lazer, o 

referido trabalho teve como objetivo identificar as possibilidades de lazer públicos e 

privados na cidade de Altamira/Pará, verificar o estado de conservação e a utilização 

destes espaços, bem como discutir políticas públicas para este setor. Vale ressaltar 

que este levantamento foi feito levando em consideração a inclusão dos espaços e 

equipamentos em algum dos conteúdos culturais do lazer descritos por Camargo 

(1986) e tendo como parâmetro legal a Lei Municipal que estabelece a delimitação 

dos bairros da zona urbana de Altamira. 
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Face ao exposto, o lazer assume a função do divertimento, descanso e 

desenvolvimento do ser humano e tem na sua essência a busca pela liberdade e o 

prazer (DUMAZEDIER, 1976).  

A metodologia adotada foi uma pesquisa quantitativa, descritiva e 

exploratória, apresentando os resultados através de tabelas, gráficos e figuras. Foi 

utilizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica em fontes secundárias dos principais 

teóricos que versam sobre a temática, posteriormente foi realizada uma análise 

documental dos trabalhos acadêmicos da Universidade do Estado do Pará – Campus 

Altamira, que situam os espaços e equipamentos de lazer no perímetro urbano da 

cidade, seguido da inserção dos pesquisadores in loco, através do registro de espaços 

e equipamentos que atendam aos conteúdos culturais do lazer. Os dados obtidos em 

campo foram sistematizados em bloco de anotações e tratados estatisticamente pelo 

software aplicativo Microsoft Office Excel 2007 e apresentados os resultados através 

de tabelas, gráficos e figuras. 

Esta pesquisa foi dividida em cinco capítulos, no primeiro tem-se a 

introdução, que aborda de maneira geral o que será tratado no decorrer do trabalho.  

O segundo capítulo faz uma explanação geral sobre o conceito, o 

surgimento, os conteúdos e as funções do lazer embasado nos principais teóricos que 

discutem a temática. 

Já no terceiro capítulo, consta um debate sobre as políticas públicas, as 

prerrogativas legais que envolvem o lazer e traça um breve histórico da cidade de 

Altamira/PA. No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos na pesquisa 

de campo e as suas respectivas discussões. 

O quinto e último capítulo aborda as considerações e sugestões para a 

implementação, acesso e otimização às práticas do lazer na cidade. 

Esta investigação torna-se de grande relevância não somente do ponto de 

vista da produção científica, como também agrega valores sociais, uma vez que a 

população altamirense é a verdadeira beneficiária de todas as ações que envolvem o 

lazer. 

Espera-se com este trabalho demonstrar que o fenômeno lazer pode 

manifestar-se como um componente relevante no desenvolvimento pessoal e social, 

possibilitando as diversas esferas da sociedade um melhor convívio e qualidade de 

vida através de sua prática, bem como permitir aos cidadãos uma reflexão acerca de 
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seu papel enquanto sujeitos atuantes na busca pela democratização dos espaços e 

equipamentos de lazer, bem como da sua garantia enquanto fundamentação legal. 
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2 DEBATE HISTÓRICO DO LAZER 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO DO LAZER  

 

A palavra lazer em sua etimologia advém da expressão latina licere que 

significa ser permitido, lícito, de direito.  Em seu emprego, o termo lazer, por vezes, 

assume um caráter conotativo, como “descanso, folga, férias, ócio, repouso, 

desocupação, distração, passatempo, hobby, diversão, entretenimento” (GOMES, 

2005 p.14). O lazer é compreendido como uma dimensão da cultura humana, 

tornando-se um “fenômeno cultural”. É, pois, entendido como uma manifestação 

puramente humana estando em constante processo de articulação com outras 

instâncias da vida, participando de forma atuante na complexa estrutura histórico-

social que concretiza a vida em sociedade. Assim sendo, ele é um dos agentes que 

significam, simbolizam e estruturam a vida social (Idem, 2008 p.03). 

Para Camargo (1986, p.09) e Marcellino (1996a, p.08) o lazer pode possuir 

significados diferentes para quem o pratica, uma vez que passear, assistir um filme, 

conversar com os amigos, ir à praia ou simplesmente ler um livro se constitui numa 

forma de lazer. Porém, associar o significado de lazer a determinadas ações 

desenvolvidas torna-se um fato simplesmente individual, pois o que significa lazer 

para uma pessoa, para outra pode significar tédio ou desconforto. 

Nessa direção, Marcellino (1987, p.31) também, entende o lazer como uma 

manifestação cultural desenvolvida no tempo livre de maneira espontânea, no qual o 

objetivo principal é a satisfação gerada por sua prática. 

O lazer se efetiva através das vivências lúdicas manifestadas culturalmente 

no tempo livre alcançado individualmente ou de forma coletiva e se opõe as 

obrigações, principalmente ao trabalho (GOMES, 2004 p.125). 

Sobre as definições dadas ao lazer pelos grandes filósofos do XIX, 

Dumazedier (1976, p.29) aponta que Marx entendia o lazer como uma possibilidade 

do desenvolvimento humano. Proudhon, entende que o lazer é um tempo de 

permissão às atividades livres, já Augusto Comte defendia o lazer como um agente 

de desenvolvimento popular. 

Todas as atividades escolhidas fora das obrigações e compromissos 

sociais, profissionais, religiosos, familiares, políticos, escolares e desenvolvidas no 

tempo livre são denominadas lazer. Deste modo, “o lazer não é ociosidade, não 
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suprime o trabalho, o pressupõe. Corresponde a uma liberação periódica do trabalho 

no fim do dia, da semana, do ano ou da vida de trabalho (DUMAZEDIER, 1999 p.28). 

Sobre o significado de lazer, Dumazedier (1976, p.34) conceitua o mesmo 

como uma ação que só é possível após o indivíduo livrar-se das suas obrigações, 

sejam elas profissionais, domésticas, sociais, entre outras, devendo caracterizar-se 

como uma prática plenamente voluntária. Neste sentido, o autor pontua as seguintes 

atividades opostas ao acontecimento do lazer: 

 

1. O trabalho profissional. 
2. O trabalho suplementar ou trabalho de complementação. 
3. Os trabalhos domésticos (arrumação da casa, jardinagem). 
4. Atividades de manutenção (as refeições, sono). 
5. Atividades rituais ou ligadas ao cerimonial, resultante de uma obrigação 

familiar, social ou espiritual (aniversários, reuniões políticas, ofícios religiosos). 
6. Atividades ligadas aos estudos interessados (cursos preparatório de um 

exame escolar ou profissional) (p.31). 

 

Assim, Gomes (2005, p.17) corrobora que “enquanto trabalho implica 

esforço, lazer é associado com ‘folga’, permitindo, assim, a vivência de atividades que 

primam pela espontaneidade e propiciam descanso, distração ou divertimento.” 

Pereira (2009, p.08) aponta que o lazer deve ser considerado um tempo de 

“privilégios”, pois é capaz de proporcionar mudanças morais e sócio-políticas. Porém, 

o que acontece na sociedade atual é a negação a este lazer, que o autor chama de 

“anti-lazer”, uma vez que o tempo, que deveria propiciar questionamentos sobre a 

realidade social, é utilizado para alienar o indivíduo, tornando-o preso ao modo de vida 

capitalista. 

Marcellino (1996a, p.08-09) levanta várias discussões sobre o tempo 

disponível e a atitude como aspectos importantes e essenciais para que a prática do 

lazer seja concretizada. Explicita que a ‘’atitude’’ é a ponte entre a prática do lazer e o 

sujeito, gerando a alegria e satisfação ao praticante, é a forma em que o sujeito conduz 

sua vida. Já sobre o ‘’tempo disponível’’, o autor enfatiza que se efetiva fora das 

obrigações familiares, sociais, religiosas e do trabalho, contribui para que aconteça 

um desenvolvimento pessoal. Tratar tempo e atitude isoladamente seria um tanto que 

confuso e controverso, pois sua junção é de fundamental importância para a 

compreensão do lazer. 

Além do tempo disponível e da atitude, o espaço disponível também é um 

ponto chave para que a prática do lazer seja consolidada. “E se o assunto for colocado 
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em termos da vida diária, do cotidiano das pessoas, não há como fugir do fato: o 

espaço para o lazer é o espaço urbano” (MARCELLINO, 1996a p.25). 

 

2.2 SURGIMENTO DO LAZER 

 

Autores como Dumazedier (1976), Camargo (1986), Bruhns (1993), 

Faleiros (1980), Ângelo (2007), Gomes (2004, 2005, 2008), Munné (1980), Melo; 

Alves Junior (2003), Mascarenhas (2001, 2005) e Requixa (1980) contribuem sob 

diferentes aspectos em relação a origem e evolução do lazer. Uma corrente de 

pesquisadores defende a idéia de que o lazer já existia antes da revolução Industrial, 

anterior a era moderna, já outra corrente de cientistas acredita que o lazer é uma 

manifestação pós-industrial. Para fins didáticos entende-se como marco para o 

surgimento do lazer o momento da história da humanidade conhecido como 

Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra em meados do século XVIII. 

As manifestações teatrais, as declamações poéticas ocorridas na Grécia, 

os banquetes, as corridas de carros e os combates entre gladiadores na Roma Antiga 

demonstravam forte proximidade com o que hoje se conhece por lazer. Poder-se-ia 

considerar como atividades de lazer, da mesma forma como os feriados religiosos, os 

jogos e o carnaval, manifestações peculiares e originárias da Idade média (GOMES, 

2005 p.49). Estas manifestações ocorridas antes da Revolução Industrial podem ser 

consideradas manifestações do lazer. 

As épocas subseqüentes à sociedade romana são defendidas por ela como 

sociedade pré-industrial, industrial e pós-industrial e servirão de base para a 

explicação das manifestações lúdicas nestes períodos, diferenciando-se por suas 

atividades histórico-culturais. 

A ludicidade, que era a ligação entre o lazer e o trabalho na sociedade pré-

industrial, se evidenciava nas colheitas, rituais, jogos e competições. O trabalho se 

constituía apenas para a subsistência coletiva, utilizando apenas o necessário da 

natureza. As colheitas seguiam os ciclos naturais das estações e eram marcadas por 

festas, cantos, jogos que estreitavam os laços coletivos, porém, não constituíam em 

tempo de lazer, uma vez que não era um tempo isolado, longe das obrigações sociais, 

ficando o tempo de trabalho e lazer pouco diferenciados (BRUHNS, 1993 p.68). 
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Bruhns (1993, p.65) enfatiza ainda que as atividades lúdicas praticadas 

pela grande maioria da população eram vistas pela igreja medieval como imorais e 

brutais. 

A sociedade pré-industrial assim entendida como as tribais, Greco-romanas 

e feudais sempre produziram o necessário a subsistência e não buscavam o acúmulo 

de capital, assim toda dinâmica social era regulada pelas leis naturais, na qual o 

trabalho e entretenimento mesclavam-se, tornando-se praticamente indissociáveis 

(ÂNGELO, 2007 p.02). 

Como abordado anteriormente, as várias faces do significado de lazer 

surgem através das manifestações históricas e culturais produzidas pela humanidade, 

sempre ligadas ao contexto social da época. Para compreender o processo de 

constituição histórica das práticas do lazer, Gomes (2005) cita as manifestações 

culturais, desenvolvidas na Grécia, Roma e na Idade Média. 

Na sociedade industrial, os artesãos passam a ser operários das fábricas 

dos burgueses. O modelo coletivo, apenas da subsistência de produção dá lugar ao 

individualismo do capitalismo emergente, como característica o trabalho e o capital.  

O modo de produção afeta diretamente na fragmentação do tempo: tempo 

de trabalho, não trabalho e tempo livre. A principal característica deste período é a 

valorização do trabalho e consumo supérfluo em detrimento às atividades lúdicas, 

prazerosas, divertidas, o jogo passa a ser o jogo do capitalismo. No início do século 

XIX sociedades economicamente estáveis, como era o caso da inglesa, reuniam-se 

nos clubes para praticarem esportes modernos como o atletismo, rúgbi, natação, 

boxe, etc. Os jogos passam a ter caráter alienante, na qual classe dominante os 

utilizava para a subordinação às classes menos favorecida, pois, a burguesia tornou 

do fenômeno esportivo um espetáculo e trabalho aos operários. Naquele momento 

havia uma diferenciação entre as classes sociais que os praticavam, de um lado a 

burguesia (que de certa forma fora a precursora dos referidos esportes modernos) e 

de outro os operários, estes últimos só conseguiram acesso a prática destes esportes 

a partir de reivindicações (BRUHNS, 1993 p.77-87). 

Ao tratar das mudanças ocorridas no lazer, Ângelo (2007, p.03) evidencia 

que tais mudanças iniciaram com o advento da Revolução Industrial. Assim o homem 

deixa de se subordinar às leis naturais e passa a se submeter a uma burguesia 

emergente. 
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Ao tentar explicar a origem do lazer Melo; Alves Junior (2003, p.02) afirmam 

que formas de diversão sempre existiram, no entanto, o que hoje se conhece por lazer 

é uma construção social moderna e que esta referida construção está ligada a 

circunstância e contextos sociais específicos. Ao se retratar a esta temática, Oliveira 

(2004, p.29) explica que o lazer enquanto construção moderna é fator culminante dos 

moldes de produção capitalista e que o mesmo se configura na medida em que os 

indivíduos o reivindiquem como sendo um direito social básico, tão importante como 

alimentar-se e vestir-se. 

Melo; Alves Junior (2003, p.05-06) explicitam que da divisão do tempo de 

trabalho e tempo de não trabalho derivados do surgimento da indústria e das 

mudanças nos modos de produção, surge o lazer. Explicam que o termo lazer só 

passou a ser usado a partir de um determinado tempo da história.  

Gomes (2005, p.44), ao se referir a origem do lazer, contrapõe-se a idéia 

defendida pelos autores supracitados, quando usa o exemplo das tragédias, 

encenações realizadas na antiguidade clássica, correlacionando-as com as atividades 

similares dos dias atuais, assim, os gregos certamente usariam uma palavra bem 

próxima do que se conhece hoje por lazer. 

Neste sentido, vale ressaltar que a regulação do ciclo de trabalho pela 

natureza nas sociedades pré-industriais dá lugar ao trabalho sistematizado e a divisão 

dos tempos sociais, ocupando a importância desta sociedade. 

Ao relacionar o trabalho de um homem à produção de uma máquina 

Lafargue (1999, p.28) aponta que para cada minuto de trabalho de uma máquina um 

ser humano deve se esmerar durante cem horas e continua o raciocínio afirmando 

que para cada minuto trabalhado de uma máquina o indivíduo tem direito a pelo menos 

dez dias de repouso. O grande problema apontado pelo autor é que à medida que as 

máquinas se tornam cada vez mais modernas estendendo ao ser humano mais 

descanso este se vê na iminência de com ela rivalizar, para o estudioso esta disputa 

é desleal.  

Ao abordar essa mesma temática Martins (2008, p.02) esclarece que a 

realidade apresenta-se de maneira paradoxal, pois ao mesmo tempo em que se 

fabricam instrumentos cada vez mais modernos e operacionais, o que torna a vida do 

homem cada vez menos ocupada e com um fluxo mais rápido, tem-se por outro lado 

o preenchimento deste tempo outrora conquistado com outros afazeres cada vez mais 

complexos. E conclui afirmando que o lazer seria uma espécie de prêmio, no qual, 
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para alcançá-lo o homem deve livrar-se das obrigações laborais para enfim poder 

usufruir o seu tempo livre.  

Esta relação de submissão existente entre o homem e a máquina fica 

explícito no filme “Tempos Modernos” de Charles Chaplin (TEMPOS MODERNOS, 

1936) no qual critica a busca pelo lucro e o modelo de produção na sociedade 

industrial. O trabalho torna-se puramente mecânico, passa a ser um fator alienante 

para operário daquela época. Pouco ou quase nada mudou neste sentido. Hoje em 

dia, tem-se o avanço da ciência e da tecnologia que lança no mercado produtos cada 

vez mais sofisticados. 

Dumazedier (1976, p.22-23) realizou pesquisas relacionadas à jornada de 

trabalho em oposição ao período dedicado ao lazer na sociedade francesa da época. 

A jornada de trabalho em média era de treze horas, durante seis dias da semana, 

chegando a torno a 75 horas semanais.  

Ressalta-se aqui que este engajamento no sentido de reivindicar e 

consolidar o lazer enquanto fenômeno acessível e usufruível datam de épocas 

posteriores a revolução industrial. Nessa época as camadas populares pelo fato de 

estarem muito insatisfeitas como o modelo de produção e de trabalho exerceram 

importante papel, as suas reivindicações nem sempre eram pacíficas. “Descontentes 

com a situação as classes dos trabalhadores começaram a se organizar e a reivindicar 

seus direitos” (REIS, CAVICHIOLLI, STAREPRAVO 2009, p.68). 

A partir deste momento, as manifestações sociais pela diminuição da 

jornada de trabalho para conseqüentemente terem um maior tempo para as práticas 

do lazer, os estudos sobre o lazer passam a existir, uma vez que surgia a necessidade 

de se instituir o que Gomes (2005, p.18) chama de “controle social do tempo livre” na 

vida do trabalhador. 

Bruhns (1993) explana que os aspectos ligados a revolução industrial 

exerceram importante papel na rígida divisão do trabalho ocorrida na era da “explosão 

industrial”, a divisão entre tempo de trabalho, de não trabalho e finalmente o tempo 

livre que seria o tempo dedicado ao lazer será premissa para as abordagens do papel 

do lazer na atualidade. Ao debater esta temática, Ângelo (2007, p.03) aponta que o 

fenômeno lazer já existia, o que houve na verdade foi um reordenamento. Nessa 

época ocorre uma sistemática na divisão no trabalho e naturalmente na vida dos 

indivíduos. O tempo de trabalho era dedicado aos afazeres eminentemente 
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profissionais e o tempo de não trabalho era usado para se alimentar e dormir, ficando 

praticamente imperceptível o tempo destinado ao lazer. 

Após a regulamentação do trabalho, que trouxe o anseio almejado da 

redução da jornada de trabalho e alguns direitos para o trabalhador, o homem passou 

a ter um tempo maior para realizar ou não alguma atividade que lhe considere 

atraente. 

Desta forma, Mascarenhas (2001, p.03) desmitifica a idéia do tempo livre 

como sendo fruto da Revolução Industrial, pois o advento das máquinas enclausurou 

o indivíduo operário em uma rotina exaustiva, absorvendo-lhe seu tempo. Além do 

trabalho, a “Igreja, escola, família, entre outros, não medindo esforços, colaboraram 

para o controle do tempo livre”. 

Desta circunstância sócio-política surge o lazer. Agora é estendido “para 

toda a população o modo de vida presente nas formas de entretenimento, diversão e 

descanso burguesas, o lazer triunfa sobre o mal” (MASCARENHAS, 2001 p.03-04). 

Assim, o lazer é um fenômeno moderno que surge a partir de uma tensão 

entre classes sociais. Esta tensão foi gerada pela ruptura entre o ritmo natural e a 

obsessão pela produtividade (MELO, ALVES JUNIOR, 2003), (GOMES, 2005), 

(MASCARENHAS, 2005). 

Desse modo, Marcelino (1996b, p.04-05) aponta que o lazer é posto como 

uma reivindicação, fruto da sociedade urbano-industrial, diferenciando-se da 

antiguidade. Embora afirme que o lazer é um fenômeno moderno, o autor entende que 

as manifestações lúdicas e de prazer não são exclusividade das sociedades 

modernas. 

Toda essa conjuntura de luta política e social culmina na sociedade pós 

industrial, na qual a insensibilidade quanto ao valor humano e social do lazer fica cada 

vez mais evidente, uma vez que o homem se torna dependente do trabalho, e dos 

avanços e inovações que acompanham o capitalismo. Os moldes de vida do homem 

são banalizados. A busca pelo status quo molda a sociedade. O indivíduo operário 

torna-se completamente alienado a esta ótica capitalista do ter. 

Bruhns (1993, p.92) cita que esta sociedade se forma após II Guerra 

Mundial como uma sociedade: “do capitalismo multinacional, da mídia, da 

obsolescência programada, do advento da cultura do automóvel, do uso da televisão.” 

Antes o evento da automatização, agora a automação surge com o intuito de tornar 

veloz o raciocínio, pela substituição deste pela computação. 



Mendes. F. J. C., Moreira. L. K. R. Espaços e equipamentos de lazer na cidade de Altamira/PA 
26 

 

 

A sociedade pós industrial se torna totalmente movida a aparelhos cada 

vez mais modernos em diversos âmbitos, tanto da economia quanto da vida humana. 

Todos os trabalhadores passam a ser alienados pelos modernos e sofisticados 

aparelhos (BRUHNS, 1993 p.92-93). 

O crescente progresso tecnológico e urbano da sociedade pós industrial, 

culminou em um reordenamento de toda a sociedade em geral, principalmente nas 

relações existentes entre o lazer e o trabalho. A combinação destes fatores teve uma 

grande influência principalmente nos mecanismos de produção, os quais estavam 

diretamente ligados as exaustivas jornadas de trabalho, remetendo o homem operário 

a um protagonismo que nem sempre o beneficiava (BRUHNS, 1993 p.94). 

 

2.3 CONTEÚDOS E FUNÇÕES DO LAZER 

 

Outro questionamento que necessita de diálogo e um olhar crítico são as 

funções e conteúdos do lazer. Para que este diálogo chegue ao ponto que se 

pretende, será necessário recorrer-se de abordagens sobre as divisões do tempo 

advindas da sociedade industrial. 

Munné (1980) ao tratar da divisão do tempo o conceitua em quatro tipos 

fundamentais de tempo social, a saber: tempo psicobiológico, dedicado a atividades 

como dormir, alimentar-se, ter relações sexuais, é um tempo individual. Há também o 

tempo socioeconômico dedicado a atividades domésticas e ao estudo, o terceiro 

tempo entendido pelo autor é o tempo sociocultural, classificado como resultante dos 

compromissos deixados pelo sistema e pautas da sociedade e finalmente o tempo 

livre dedicado as ações autônomas, nesse tempo há total liberdade.  Deveria o tempo 

social a ser entendido com uma parcela de tempo em que o homem conduzisse com 

maior autonomia suas ações perante a sociedade, mas o que na maioria das vezes 

acontece a comercialização deste tempo (MARTINS, 2008 p.04). 

Ao explanar sobre o papel que o lazer desempenha, Dumazedier (1976, 

p.32-33) aponta a liberdade e o prazer como intrínsecos a sua prática e cita o 

descanso, o divertimento e o desenvolvimento como funções do lazer:  

• Descanso: surge para amenizar as tensões geradas pelas 

obrigações diárias, principalmente do trabalho, uma vez que quanto maior o tempo 

despendido para realizá-las maior será o período do descanso, de repouso; 
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• Divertimento, recreação e entretenimento: para que haja a fuga 

da rotina, do tédio, surgem como compensadores, equilíbrio, evasão das pressões 

sociais; 

• Desenvolvimento: a prática desinteressada do lazer contribui 

para a livre formação do indivíduo como um todo, contribui para o aumento da 

capacidade criadora, da autonomia, ou seja, o lazer proporciona novas formas de 

aprendizagem de seu praticante. 

Autoras como Gomes (2005) e Brunhs (1993) citam estas funções do lazer 

como os “3D’s de Dumazedier” – Descanso, Divertimento e Desenvolvimento. 

O homem vive e constrói sua cultura. A produção da cultura depende do 

modo em que os valores são vividos pela sociedade e para que esta cultura seja ativa 

e viva, ela depende do jeito com que o lazer é praticado (DUMAZEDIER, 1976 p.35). 

Se o lazer surge a partir de uma escolha livre, da gratuidade, do prazer e 

da liberação das atividades obrigatórias, quais são os conteúdos das atividades que 

são classificadas como lazer? Camargo (1986, p.18) ao classificar as atividades do 

lazer, baseadas no interesse cultural, cita as mesmas classificadas por Dumazedier e 

acrescenta o lazer turístico como um dos conteúdos culturais do lazer. 

O conjunto de conteúdos culturais do lazer é apresentado por Camargo 

(1986) como: 

• Atividades físicas do lazer: são as atividades desempenhadas 

pelo desejo, pelo prazer de exercitar o corpo, praticadas individualmente ou em grupo 

(p.21). Para um melhor entendimento mencionam-se os jogos, passeio, esporte, 

ginástica, etc. como exemplos do lazer físico. 

• Atividades manuais de lazer: são atividades praticadas na busca 

do prazer de manusear algo, manipular alguma coisa e transformá-la, como “lavar o 

automóvel em fins de semana, em que o prazer pela manipulação da água envolve 

ludicamente pais, filhos e vizinho, [...] o crochê, o tricô”, criados pelas mãos (p.21-22). 

•  Atividades artísticas do lazer: “Quando se fala em interesses 

artísticos, ressalta-se a busca do imaginário, do sonho, do encantamento, do belo, do 

fazer-de-conta” (p.23). Atividades sócio-culturais também são caracterizadas como 

artísticas, como a manifestação da cultura pelas festas populares. 

• Atividades intelectuais de lazer: o lazer também se manifesta na 

busca pelo conhecimento, pelo saber algo mais, ser informado, conhecer sempre mais 
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(p.24). A satisfação e o prazer para muitos é a busca por este conhecimento, 

manifestada por vezes pela leitura, seja de livros, artigos científicos, etc. ou pelo 

assistir de um jornal. 

• Atividades associativas do lazer: é manifestado pelo contato 

pessoal, seja com a família, com os amigos, com a comunidade, se efetivam em 

passeios, conversas, reuniões, etc. (p.26). 

• Atividades turísticas do lazer: a busca pela mudança do cenário 

da vida, novas paisagens, a quebra da rotina. São expressadas muitas vezes pelas 

viagens, desde as de fim de semana às de férias ou pelos passeios a lugares não 

comumente freqüentados, como cidades históricas, fazendas, montanhas, rios, praias 

e cachoeiras, etc. (p.26-27). 

Os conteúdos, valores/funções do lazer são manifestados nas mais 

diversas atividades desenvolvidas com caráter de liberdade e a busca pela satisfação 

pessoal. 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O LAZER 

 

Para um entendimento inicial acerca de políticas públicas, Bucci (2004) 

aponta que são “ações governamentais” para a efetivação dos direitos sociais 

fundamentais para o indivíduo, garantindo seu desenvolvimento enquanto cidadão.  

O objetivo das políticas públicas, especificamente, é garantir a harmonia 

entre a sociedade, um bom funcionamento da mesma através da intervenção do 

Estado (AREIAS et al., 2009 p.04). Vale ressaltar que quando se fala em intervenção 

do Estado, refere-se à garantia a esse direito pelo poder público nas esferas municipal, 

estadual e federal. 

Marcellino (2001, p.02) corrobora que a visão sobre lazer dos gestores, a 

capacitação, valorização dos profissionais e a intersetorialidade das ações se 

constituem três aspectos intrínsecos para que as políticas públicas do lazer tenham 

qualidade. 

A correria da vida moderna e o crescimento do mercado de trabalho e o 

consumismo exacerbado fazem o ser humano buscar cada vez mais a eficiência 

levando a diminuição do seu tempo livre, de descanso e de folga. A busca pela 

estabilidade financeira, a angústia e a incerteza de não tê-la aprisiona o homem na 

cápsula do trabalho, fazendo com que este viva de acordo com a estrutura econômica 
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e política vigente. Neste sentido, o trabalho deixa de ser apenas para suprir as 

necessidades básicas e passa a ocupar primeiro lugar na vida do homem, deixando-

o alienado ao mesmo. Percebe-se que o tempo outrora desfrutado livremente é 

apropriado por atividades mercantis, por um tempo voltado ao consumo fútil, supérfluo 

ou de mais trabalho. Assim, “o homem não se vê mais como um portador de 

necessidades, mas de uma necessidade: a de dinheiro” (FALEIROS, 1980 p.57). 

Percebe-se atualmente o lazer como um segmento da economia no qual o 

mesmo deixa de lado algumas de suas vertentes passando a assumir um caráter 

puramente comercial. Neste sentido, Faleiros (1980, p.56-57) nos aponta que, o 

modelo de produção capitalista tem em sua essência a busca contínua pelo lucro, 

pois, o homem não busca satisfazer as suas ações enquanto indivíduo na sua 

totalidade, mas sim a necessidade de terceiros. Muitas vezes as ações ligadas ao 

lazer restringem-se a condicionantes consumistas, talvez pela falta de espaços 

públicos de qualidade para a sua prática. 

As mudanças do ponto de vista estrutural e demográfica colocam os 

pequenos e os grandes centros urbanos num processo de reorganização, sobretudo 

nos aspectos urbanísticos, o que reflete diretamente no modelo de vida do homem 

moderno. 

Em relação ao processo de urbanização das cidades, Marcellino (1996a, 

p.25) aponta que este acontece de forma não estruturada, uma vez que há um 

aumento desenfreado da população, deixando uma grande desigualdade. De um lado 

os grandes centros e de outro a periferia, que concentra um grande número de 

habitações feitas sem planejamento. Um estudo feito por Melo (2003, p.07) na cidade 

do Rio de Janeiro demonstra a dura realidade da maioria das cidades do Brasil, nas 

quais os espaços de lazer são mais comuns nas áreas centrais, concentradoras de 

um maior poder aquisitivo, privilegiando, assim, a elite econômica, ficando as áreas 

afastadas abandonadas pelo poder público. 

Desta forma, as cidades brasileiras são em geral marcadas pelo 

desemprego e geograficamente divididas em centros e periferias e que os dois lugares 

concentram a violência. Reitera que a prevalência dos índices de criminalidade ocorre 

mais comumente nos morros e nas favelas. O mesmo autor pondera que para 

minimizar essas mazelas faz-se necessário uma atuação articulada entre os diversos 

componentes do poder público (NERY, 2009 p.02 e 04). 



Mendes. F. J. C., Moreira. L. K. R. Espaços e equipamentos de lazer na cidade de Altamira/PA 
30 

 

 

O lazer quando praticado, quase sempre prioriza um dos seus conteúdos 

como o esporte, turismo, as artes, entre outros, não contemplando as discussões nas 

diferentes esferas. Neste sentido o autor contempla a grande realidade de muitas 

cidades que atribuem o aspecto do lazer apenas a construção de locais para a prática 

esportiva, na qual o poder público incentiva o lazer como uma forma de promoção 

social. Este mesmo autor afirma que esta prática gera “vícios assistencialistas” 

(MARCELLINO, 1996a). 

O espaço de lazer possui uma grande importância social, uma vez que 

proporciona momentos de encontro, conversa e convívio, este último pode 

proporcionar o desenvolvimento do cidadão e o entendimento de que os espaços 

públicos bem cuidados, ou seja, equipados e conservados, se tornam imprescindíveis 

para uma melhor qualidade de vida, além de ser um direito assegurado aos brasileiros 

(MULLER, 2002 p.25-26). 

 Neste sentido, pensar sobre as diversas possibilidades de encontros em 

espaços públicos entre indivíduos torna-se uma alternativa frente ao individualismo 

encontrado nos centros urbanos. São muitas as formas de encontros, de afinidades, 

aqui cabe destacar as vivências lúdicas relacionadas às práticas do lazer que geram 

a criação de novos vínculos afetivos e a socialização. 

Camargo (1986, p. 80) utiliza os termos “educar para o lazer” e “educar 

através do lazer” para exprimir o papel que o lazer assume no desenvolvimento 

pessoal e social das pessoas, e, na quebra da rotina das obrigações trabalho e escola, 

bem como o estímulo a produção cultural. É através da animação cultural, que os 

atuais modelos de participação profissional e escolar serão reformulados. Dentre as 

funções do animador cultural, o autor explicita que além de liderar as atividades de 

lazer, este deve proporcionar o conhecimento das mais diversas “possibilidades de 

participação social e de auto-realização através do lazer”. 

Os espaços físicos, também fazem parte das discussões no campo do 

lazer, ainda é uma preocupação bastante recente no campo das políticas públicas de 

lazer e esporte e, portanto, muitas vezes mal entendida, o que gera na grande maioria 

a construção de espaços ociosos e inadequados às pretensões de uso da população.  

Assim, garantir acesso da população a práticas corporais e esportivas, bem 

como, aos demais interesses socioculturais do lazer, significa garantir também acesso 

aos espaços e equipamentos, viabilizando sua utilização democrática e não apenas 
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para uma minoria. “Em outras considerações, pode-se dizer que democratizar o lazer 

implica em democratizar o espaço” (MARCELLINO, 1996a p.25). 

Os espaços e os equipamentos de lazer possuem conceitos que muitas 

vezes se embaraçam. Num primeiro significado Santini (1993) os colocam como 

sinônimo, num outro significado explicita a diferença entre ambos, sendo o espaço 

como o lugar que abriga os equipamentos e os equipamentos como objetos que 

compõem o espaço e tem a utilidade para a prática de uma determinada atividade do 

lazer. O autor aborda ainda, que a possibilidade da prática do lazer sem o 

equipamento é possível, porém sem o espaço sua prática fica impossibilitada. 

Além da existência de espaços e equipamentos de lazer, é preciso que o 

tempo disponível esteja ligado a este espaço disponível. O espaço para o lazer se 

constitui no espaço urbano, portanto “as cidades são os grandes espaços e 

equipamentos de lazer”, uma vez que possibilitam a vivência das diversas 

manifestações do lazer (MARCELLINO et al, 2007 p.15-16). 

Os equipamentos de lazer dividem-se em específicos e não-específicos. 

Os equipamentos específicos são construídos com a finalidade de atendimento a 

determinadas atividades de lazer, já os equipamentos não-específicos, são 

classificados como os equipamentos construídos com outra finalidade, e, 

posteriormente foram alterados, sendo destinadas as práticas das atividades de lazer, 

como o ambiente doméstico, a escola, os bares, etc. Os espaços urbanos devem ser 

melhor aproveitados, para atenderem as mais variadas atividades de lazer (REQUIXA, 

1980). 

O acesso ao lazer apresenta-se como um direito social a todo ser humano, 

esse direito, por vezes desvalorizado, está relacionado com outros direitos básicos, 

como à educação, segurança, saúde, moradia, entre outros, que são os direitos 

sociais atrelados aos direitos políticos, coletivos, individuais, de nacionalidade, se 

constituem nos direitos fundamentais ao indivíduo. Esses direitos fundamentais visam 

garantir a igualdade entre os homens, através dos princípios de igualdade, liberdade 

e fraternidade (expressos na Declaração Universal dos direitos Humanos, 1948). É 

obrigação do Estado garantir que estes direitos sejam efetivados, uma vez que visam 

melhorar as condições de vida, principalmente dos mais carentes, evitando a distinção 

entre classes (PEREIRA, 2009 p. 08-10). 

A Constituição Federal (1988) estabelece em seu art. 6º: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
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social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. O termo lazer aparece também no Artigo 217, inciso IV, § 

3º: “O Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção social” (BRASIL, 

1998). Inicialmente o lazer é exposto como um direito social, neste último artigo 

verifica-se a relação do lazer com a formulação de ações pelo Estado. 

O direito social ao acesso ao lazer também é assegurado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que estabelece em seu Art. 24 que “Todo homem 

tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a 

férias remuneradas periódicas” (ONU, 1948). 

Assim, como expresso anteriormente, torna-se obrigação do Estado 

assegurar o direito ao lazer, pois este se constitui um direito fundamental, social 

imprescindível.  

O lazer “proporciona ao homem fazer uso de sua liberdade, de sua 

criatividade e relacionar-se com o outro [...] é o momento de prazer e ser do homem 

e por isto tem grande importância” (PEREIRA, 2009 p.11). Portanto, torna-se de 

fundamental importância a ação dos gestores públicos através da implantação de 

políticas que visem assegurar todos os direitos sociais, principalmente o aqui 

discutido, a democratização ao direito social à prática do lazer. 

Sobre políticas públicas, Kunsler et al, (2009) comenta que estas devem se 

fazer pela articulação dos gestores que tratam da questão esporte e lazer, sem essa 

articulação surge uma grande dificuldade e fragilidade da viabilização de políticas para 

estes setores. 

Sobre os problemas que envolvem o acesso desigual ao lazer, 

Mascarenhas (2005, p.258-259) aponta que são necessárias políticas de 

planejamento urbano para uma melhor distribuição dos espaços e equipamentos, 

ampliando assim a acessibilidade ao lazer para toda a população e acabando com as 

ações do “mercolazer” 1. 

A iniciativa privada ganha cada vez mais espaço no campo do lazer e cria 

novos espaços no ambiente urbano. Porém, a maioria da população brasileira não 

possui a condição necessária para desfrutar deste lazer pago. Assim, o poder público 

deve se fazer presente no que diz respeito as políticas públicas de lazer, além de criar 

 
1 A palavra “mercolazer” é utilizada pelo autor para explicitar o lazer enquanto mercadoria de consumo 

da sociedade. 
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novos equipamentos e espaços para esta prática, deve também revitalizar os já 

construídos, proporcionando a população possibilidades maiores de acesso ao lazer 

(MARCELLINO et al, 2007 p.25). 

Essa inexistência de espaços de lazer leva a um enclausuramento dos 

indivíduos, que muitas vezes, utilizam o tempo disponível em casa. Marcellino et al, 

(2007, p.25) justifica que esse enclausuramento se deve muitas vezes não somente a 

falta de espaços públicos, mas também a crescente violência nas cidades. 

Desta forma, Silva (1992, p.12-13) afirma que a violência esta intrínseca na 

sociedade, ou seja, é própria da sociedade. Segundo a autora são as relações de 

antagonismo que a potencializa, é impulsionada e alimentada por uma forte relação 

de dominação e exploração. Aponta ainda que essa violência é fruto da disparidade 

entre as classes sociais e esclarece que se todos tivessem acesso aos meios de 

produção e emprego certamente a realidade seria outra. 

Contudo, Nery (2009, p.04) postula que a diminuição de investimentos em 

áreas como lazer, esporte, cultura e educação são premissas para que o Estado 

nacional perca espaço para o estado paralelo. O autor esclarece que há uma 

demasiada concentração de renda nas mãos de poucos, bem como uma precarização 

das relações de trabalho. 

Muitas vezes as regiões periféricas dos centros urbanos são personificadas 

de forma direta ou indireta como regiões maléficas e como sendo a gênesis dos 

principais problemas que acometem as cidades. Assim, violência, desordem e a 

situação caótica, tornam-se imagens ligadas a essa realidade. Realmente existe um 

exagero ao se remeter aos espaços periféricos das cidades, no entanto, nesta 

localidade há uma falta de infra-estrutura e de acesso aos direitos básicos (dentre eles 

o lazer) e isto reflete de forma incisiva na qualidade de vida das pessoas que ali 

residem. Para os autores, os grupos mais frágeis e suscetíveis a serem acometidos 

pela violência é a população jovem e afirmam que de alguma forma ocorre uma 

exclusão destes, quer seja enquanto vítima ou agressores (ARAÚJO e SOUZA, 2009 

p. 03, 08). 

Vale ressaltar que a segurança pública também é assegurada na 

Constituição Federal de 1988 em seu Art.144 que diz: “A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988). Assim, os 
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usuários devem cumprir com o seu papel de cidadão, zelando pela conservação do 

patrimônio, sem práticas de vandalismo. 

Desta forma, para que o poder público se faça presente no campo do lazer, 

é necessário que os cidadãos sejam conscientes dos seus direitos e deveres sociais 

básicos. Além da iniciativa do poder público neste setor, faz-se necessário que a 

sociedade também assuma sua responsabilidade (MULLER, 2002 p. 25-26).  

Para que de fato as políticas públicas para o lazer se efetivem são 

necessárias ações conjuntas entre Estado e Sociedade, para que o mesmo manifeste 

o seu caráter de humanizar as cidades, tornando-se uma possibilidade real nas 

comunidades, o que significa dar vida aos espaços para que a população seja atuante 

na construção de sua cultura (MARCELLINO, 1996b). 

Portanto, a democratização do lazer será possível quando todos tiverem 

acesso ao lazer, ou seja, todas as faixas etárias, crianças, jovens, idosos e portadores 

de necessidades especiais (MARCELLINO et al, 2007 p. 26). 

 

3.1 O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

 

Compreendida na região do vale do Xingu, pertencendo à região sudoeste 

do Pará, Altamira foi fundada em 1902 pelo Coronel José Porfírio. Está à margem 

esquerda do rio Xingu entre os igarapés Panelas e Altamira (KRAMER, 2000 p. 71). 

Emancipada em 06 de novembro de 1911, por força da Lei Estadual N° 1.234, 

assinada pelo Dr. João Antonio Luiz Coelho, então Governador do Estado do Pará, e 

o Decreto Estadual Nº 1.952, de 20 de novembro de 1911, o qual determina o dia 1º 

de Janeiro como sendo o dia oficial da instalação do novo município (UMBUZEIRO, 

1999 p.31). 

No início dos anos de 70, Altamira encontrava-se numa delicada situação 

econômica, pois o extrativismo da borracha, que era o carro chefe desta economia, 

encontrava-se num momento de declínio e a agricultura não tinha alternativas de 

desenvolvimento, uma vez que seu escoamento era praticamente impossível, pois 

não havia uma rodovia que viabilizasse sua distribuição para restante do país. Foi 

então, que o Presidente Emilio Garrastazu Médici empreendeu a construção da 

chamada rodovia Transamazônica, cujo principal objetivo era a ocupação dos vazios 

da Amazônia, “Terra sem gente, para gente sem terra”. (UMBUZEIRO 1999 p. 11) 
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Nesta época a população da cidade estava estimada em 15.545 habitantes (IBGE, 

1973 p.243). 

Kramer (2000, p. 72) ao tratar da abertura da rodovia transamazônica, 

denomina de “plano agressivo” a abertura e colonização da rodovia e explica que o 

sentido da construção seria atravessar o município no sentido leste-oeste, ligando 

Belém a 800 km, Marabá, Itaituba e Santarém, todos a 500 km via terrestre. Naquela 

época o ritmo migratório chegava a mais de 250 pessoas por dia na cidade. 

No ano de seu centenário, Altamira concentra uma vasta população oriunda 

das diversas regiões do Brasil, possui de acordo com o Censo 2010, 105.030 

habitantes, sendo 90.068 residentes na zona urbana e 14.962 residentes na zona 

rural. Possui extensão territorial de 159.533 Km² (IBGE, 2010), o que lhe permite o 

status de maior município do mundo em extensão territorial. 

A construção do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte prevista para 

começar em abril deste ano já é uma realidade para os moradores da região, “é vista 

como uma oportunidade de desenvolvimento para resgatarmos perdas históricas da 

região” afirma o Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico e Social da 

Transamazônica e Xingu ao Jornal Informe Forte Xingu (FORT XINGU, 2011). A 

construção deste empreendimento de acordo com a matéria publicada no jornal 

promete fazer com que a região viva um “boom” econômico, uma vez que outros 

projetos de saúde, educação, segurança, saneamento, etc. são condicionantes para 

sua efetivação. 

Do outro lado da moeda, as discussões acerca da construção deste projeto 

se estendem há mais de 30 anos. Os movimentos sociais e lideranças indígenas se 

opõem a construção, uma vez que defendem a idéia de que os impactos 

socioambientais ainda não foram esclarecidos para a população, que a obra teria uma 

ineficiência energética e que os direitos humanos seriam violados. Grande é a luta dos 

movimentos contrários a obra, que busca força em órgãos, entidades e 

representações nacionais e internacionais na tentativa de barrar a construção (SANTA 

ANA, 2010).  

Altamira é uma cidade pólo na região Transamazônica e Xingu, é vista 

como um centro de distribuição de produtos e serviços às regiões circunvizinhas. A 

economia do município é movida basicamente pela pecuária, ecoturismo, pesca 

artesanal, produção agrícola, entre outros.  Um setor que já gerou muito emprego e 

renda para a região foi a extração vegetal, feita em épocas passadas de maneira 
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desordenada e por vezes ilegal, atualmente as forças governamentais e movimentos 

sociais articulam políticas no sentido de frear essas práticas, que são maléficas ao 

meio ambiente. Neste sentido, a iniciativa pública e privada está criando novos 

mecanismos para aquecer a economia da região de maneira sustentável (FORT 

XINGU, 2009 p.15). 
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4 DISCUSSÕES  E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
De acordo com a Lei N° 2.046/2009, a cidade de Altamira possui 19 bairros 

em sua área urbana, são eles: Centro, Sudam I, Esplanada do Xingu, Premem, Jardim 

Uirapuru, Sudam II, Jardim Independente I, Jardim Independente II, Ibiza, Bela Vista, 

Liberdade, Mutirão, Jardim Altamira, Brasília, Boa Esperança, Aparecida, Alberto 

Soares, Colinas e Nova Altamira (ALTAMIRA, 2009). 

A partir desta delimitação (ver Figura 01, p. 72) foi possível catalogar o 

panorama atual, através de uma pesquisa in loco, dos espaços públicos e privados 

existentes para a prática do lazer na cidade, classificados por Camargo (1986) como 

físicos, manuais, artísticos, intelectuais, associativos e turísticos. 

Foi realizada uma pesquisa nos acervos bibliográficos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) na busca de trabalhos que contemplassem os espaços e 

equipamentos de lazer na cidade. Posteriormente, foi realizada a inserção dos 

pesquisadores em campo. Os dados foram registrados em blocos de anotações e 

tratados estatisticamente pelo software aplicativo Microsoft Office Excel 2007. Foram 

fotografados por uma câmera marca Kodak modelo C713 com 7.0 megapixels e os 

resultados colocados ao longo deste capítulo. 

 

4.1 BAIRRO CENTRO 

Dentre as áreas de lazer do bairro Centro foram identificados a Praça da 

Paz “Maria Fais” (ver Figura 10, p.61), que possui brinquedos infantis, porém estes 

podem comprometer a saúde dos usuários, pois se encontram enferrujados. De 

acordo com Bicho et al, (2011) a praça é usada para apresentações de capoeira.  

A orla do cais concentra vários equipamentos que podem ser utilizados por 

um público de todas as idades para a prática do lazer, como o parque infantil (ver 

Figura 04, p.60), a quadra de basquete (ver Figura 05, p.60) e de areia (ver Figura 03, 

p.60), o pólo de artesanato, a concha acústica (que é utilizada apenas para 

apresentações em datas comemorativas – ver Figura 07, p.60) e o calçadão (ver 

Figura 02, p.60), utilizado para a prática da caminhada e corrida, no entanto, o 

calçadão apresenta uma irregularidade no piso, dificultando a trafegabilidade dos 

transeuntes e contribuindo com possíveis desvios posturais e acidentes aos usuários.  

Próximo a orla existe a Praça Papa Pio XII (ver Figura 06, p.60), 

frequentada em sua maioria pelos estudantes do Instituto Maria de Mattias. 
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A quadra do Açaizal (ver Figura 09, p.60), como é popularmente conhecida, 

está completamente abandonada pelo poder público, grades e muretas destruídas e 

as traves são improvisadas de madeira, colocando em risco a saúde das pessoas que 

a utilizam. 

O Centro Cultural Francisco Melo (ver Figura 08, p.60) é um espaço para 

visitações e venda de quadros e esculturas expostas.  

Constituído como lazer pago, foi encontrado n o bairro um espaço com 

equipamentos infantis, localizado na orla do cais, a quadra poliesportiva da Igreja 

Catedral, a qual está em perfeito estado de conservação, possui iluminação, 

arquibancada e cobertura, a Flex Academia, que oferece aulas de ginástica e 

musculação, a Academia Xingu de lutas, que oferece aulas de vários estilos de luta, 

o Centro Cultural CA HALL e a boate Foccus Club. 

 

4.2 BAIRRO SUDAM I 

A Avenida Perimentral (ver Figuras 14 e 15, p.61) é bastante utilizada para 

a prática da caminhada e corrida. Numa pesquisa realizada com mulheres adeptas da 

prática da caminhada, Santos Filho; Mendes; Ribeiro (2009) identificaram que as 

frequentadoras buscam nesta prática o lazer e  a qualidade de vida, porém relataram 

o perigo encontrado na avenida, uma vez que são muitos os veículos que circulam 

por ela e ainda possui muitas inclinações nas calçadas. 

Considerados como lazer pago, foram identificados a quadra do Colégio 

Metodista e a Academia Ativa (ver Figura 13, p.61), que oferece aulas de ginástica, 

musculação, capoeira e ballet. 

 

4.3 BAIRRO ESPLANADA DO XINGU 

Temos a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (ver Figura 17, p.61) que 

pode ser utilizada para a prática da caminhada, corrida e ciclismo. No fim da avenida 

encontra-se a Praça Jardim do Sol (ver Figura 16, p.61), que possui aparelhos de 

exercícios físicos e alguns brinquedos infantis, há indícios de falta de manutenção nos 

equipamentos. 

A Universidade Federal do Pará (UFPA) disponibiliza a biblioteca e as duas 

quadras do campus aos acadêmicos e comunidade em geral. Na biblioteca (ver Figura 

19, p.62) existe um acervo bibliográfico considerável e o espaço é muito agradável, 

as quadras não possuem coberturas nem arquibancadas (ver Figura 18, p.62). 
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A Praça da Independência (ver Figura 12, p.61) localiza-se na Av. Coronel 

José Porfírio, ao lado da UFPA, é um dos monumentos culturais de lazer mais antigos 

da cidade e desempenha um papel fundamental no que concerne a oportunização das 

diversas manifestações do lazer, no entanto, a falta de manutenção, o descuido com 

os equipamentos existentes denotam uma inoperância por parte da gestão pública, o 

que torna o ambiente marginalizado afastando assim a população do espaço. Na visita 

foi encontrado o espaço sendo utilizado para a pratica esportiva, porém de acordo 

com Bicho et al, (2011) a praça é um local de encontro de gangs e consumo de drogas. 

Ao lado da praça existe uma quadra poliesportiva (ver Figura 11, p.61), que necessita 

que melhores cuidados. 

Na Av. Tancredo Neves localiza-se uma casa de festas (Casa da Seresta) 

e uma casa de show (Foccus Show). 

 

4.4 BAIRRO PREMEM 

O bairro Premem dispõe de diversos espaços nos quais o lazer se 

expressa.  Dentre os espaços públicos encontrados no bairro, o Centro Desportivo do 

Premem (CDP - ver Figuras 22 e 23, p.62) dispõe de uma área com duas quadras 

externas, um ginásio poliesportivo coberto com arquibancadas e refletores, comporta 

um público de aproximadamente 400 pessoas, uma piscina semi-olímpica e uma 

piscina infantil, conta também com o Centro de Convenções e Cursos (CCC), prédio 

com auditório climatizado, com capacidade para 300 pessoas, salas administrativas, 

na qual funciona a coordenadoria de Esporte e Lazer do município . De acordo com 

Ribeiro et al (2010) as quadras externas do CDP podem ser usadas sem ônus à 

população, porém para utilização da quadra poliesportiva coberta uma taxa deve ser 

paga, é liberada para jogos estudantis mediante prévia solicitação. 

Próximo ao CDP fica o Centro de Artesanato de Altamira, o qual funciona 

desde maio de 2007, com exposições de produtos criados no centro, através dos 

cursos ministrados de pintura em tecido e bisqui. No espaço acontece aulas de dança, 

teatro e violoncelo. É cobrada uma taxa para a manutenção dos materiais de 

consumo. 

A Casa da Cultura Min. Jarbas Passarinho (ver Figura 25, p. 62) é um 

espaço em que são sistematizadas, planejadas e coordenadas ações que 

contemplem os conteúdos culturais do lazer. Dentre os incentivos da gestão pública 

municipal estão o projeto Cultura em Ação, o Festival Folclórico, o Carnaval, e a festa 
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de Exposição, as demais são gerenciadas pela iniciativa privada. Anexo à Casa da 

Cultura existe a Biblioteca Pública Municipal Doris Burlamaque de Miranda (ver Figura 

21, p. 62), utilizada pelo público em geral. 

O Cinema Lúcio Mauro (ver Figura 24, p. 62) é uma obra da Prefeitura 

Municipal de Altamira (PMA), porém é cobrado o ingresso de entrada, somente em 

programações especiais o espaço tem entrada franca, como a semana da criança. 

Algumas escolas solicitam previamente o espaço para levarem os alunos, neste caso 

também não é cobrado taxa de entrada. A frente do cinema tem uma praça bem 

conservada em limpa. A Rua das Palmeiras (ver Figura 26, p. 63), localização do 

cinema Lúcio Mauro e Casa da Cultura, é utilizada para a prática do skate por crianças 

e adolescentes. 

A escola Ballet Arte também é um espaço construído pela PMA, porém 

também é cobrada uma taxa de participação nas aulas. 

O mercado municipal (ver Figura 20, p. 62) é um ponto de encontro e 

distração para a grande maioria da população, que o busca para fazer feiras 

A Praça do Estudante (ver Figura 27, p. 63) é arborizada, dispõe de 

brinquedos infantis, bancos e calçadão para caminhada. 

A Escola de Dança Nathiany Diniz, um espaço que oferece aulas de dança 

e ballet a todas as faixas etárias na qual é cobrado uma mensalidade. 

 

4.5 BAIRRO JARDIM UIRAPURU 

Em visita ao bairro foi encontrada uma quadra (ver Figura 29, p. 63), 

localizada próximo a Guarda Municipal, em situação de abandono e degradação, com 

presença de mato e lixo ao seu redor. Perto desta existe um campo de várzea (ver 

Figura 30, p. 63), que a população utiliza, este apresenta-se mal conservado. 

No espaço da Guarda Municipal existe uma quadra em dimensões 

reduzidas, porém bem conservada, que pode ser utilizada mediante prévia solicitação. 

A Corpus Academia (ver Figura 28, p. 63) oferece aos seus clientes aulas 

de ginástica, musculação, dança, hidroginástica e natação, se constitui em lazer pago. 

 

4.6 BAIRRO SUDAM II 

Neste bairro há uma quadra (ver Figura 31, p. 63), localizada as 

proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Clair Passarinho, que 
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segundo Bicho et al, (2011) é utilizada pelos alunos da referida Escola e população 

em geral. Durante a visita foi observado muito lixo e mato às proximidades do espaço. 

 

4.7 BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE I 

A Praça Ulisses Guimarães (ver Figura 34, p. 64) oferece uma quadra 

poliesportiva com arquibancada, uma pista de skate vertical e equipamentos para a 

prática da musculação, porém foi constatado que estes equipamentos estão 

necessitando de manutenção. Esta praça comporta também um quiosque, que é 

alugado a uma empresa do ramo de sorveteria, espaço é bem freqüentado pela 

população próxima. 

O Estádio José Marino Bandeira de Matos (ver Figura 32, p. 63), mais 

conhecido como “Bandeirão”, é um local que acontece eventos esportivos oficiais e 

sedia o projeto social esportivo Zico 10, convênio entre a Prefeitura e o Centro de 

Futebol Zico (CFZ), neste são ministradas aulas da modalidade esportiva futebol de 

campo. 

A Associação de Moradores do Bairro Jardim Independente I (AMBAJI), 

promove em sua sede diversas atividades de lazer para os moradores e sociedade 

em geral. 

 

4.8 BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II 

Uma quadra pública (ver Figura 38, p. 64) foi identificada no bairro, 

localizada à Alameda Brasil, também está em mal estado de conservação. 

O bairro possui também 05 (cinco) campos de futebol, o famoso “poeirão” 

(ver Figura 35, p. 64), campo de chão batido2, outro gramado e demarcado, o terceiro 

com pouca grama e muito lixo (Avenida Tancredo Neves), o quarto localiza-se num 

haras, propriedade particular e o quinto é o campo do 16°Batalhão da Polícia Militar. 

Ainda neste batalhão, foi identificada uma quadra poliesportiva em condições 

regulares de uso. Marim et al, (2011) aponta que os campos do batalhão e do haras 

são utilizados pela população mediante solicitação prévia. 

A Avenida Tancredo Neves (ver Figura 39, p. 64) é utilizada para a prática 

da caminhada, corrida e ciclismo na ciclovia. 

 
2 Neste contexto, entende-se por campo de chão batido aquele sem nenhum tipo de vegetação. 
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As praias Pedral (ver Figura 40, p. 64), Pajé (ver Figura 41, p. 64) e Pepino 

apresentam-se como um meio de lazer acessível a toda a população da cidade, pois, 

estão localizadas próximas ao centro. São muito freqüentadas no verão altamirense, 

principalmente aos domingos. 

Também foi encontrado no bairro, o Xingu Praia Clube (ver Figura 33, p. 

63), campos, quadras e piscinas e salão de festas. O clube é utilizado prioritariamente 

por seus sócios ou em ocasiões excepcionais como festas e outros eventos, que o 

acesso é estendido a toda a população. Outro local visitado foi o Espaço Lucimar 

Santos, que é um local destinado a promoção e manutenção da saúde, o espaço é 

totalmente privado. 

 

4.9 BAIRRO IBIZA 

Foram observados no bairro 03 (três) campos (ver Figura 45, p. 65) que 

ficam próximo ao aeroporto da cidade, área pertencente a INFRAERO (Empresa 

Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária). O Campo I é utilizado pela população 

aeroportuária, nas sextas e sábados, ficando livre nos demais dias da semana para a 

utilização da população, já o campo II é alugado através de contrato, ambos estão em 

situação semelhante, falta grama em alguns pontos e em outros necessita ser cortada 

(MARIM et al, 2011). O campo III é utilizado e conservado pela população que mora 

nas proximidades do aeroporto. Este fica localizado na estrada que dá acesso a praia 

Pedral. 

Outros espaços de lazer privados do bairro são a arena de futebol society 

(ver Figura 44, p. 65), jogo do futsabão (ver Figura 43, p. 65) e o de paintball. 

 

4.10 BELA VISTA 

Foram constatados no bairro, dois (02) campos de várzeas3, um localizado 

na rodovia Transamazônica e outro no antigo Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagem (DNER - ver Figura 46, p. 65), são utilizados pela população local para a 

prática esportiva. 

O Parque do Açaí localiza-se as proximidades da Rodovia 

Transamazônica, é um parque temático privado que é utilizado pela população em 

geral. 

 
3 Nesse contexto, entende-se como campo de várzea aquele que possui algum tipo de vegetação. 
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4.11 BAIRRO LIBERDADE 

No bairro existem quatro (04) campos de chão batido (ver Figuras 47, 48, 

49 e 50, p. 65 e 66) localizados em terrenos particulares baldios, os quais estão em 

condições precárias, são usados pela população principalmente aos fins de tarde. 

 

4.12 BAIRRO MUTIRÃO  

Dentre as possibilidades de lazer público existentes no bairro do Multirão, 

destacam-se os espaços da Universidade do Estado do Pará (UEPA), que 

disponibiliza, tanto para os discentes quanto a comunidade em geral, um campo de 

futebol (ver Figura 52, p. 66) e uma quadra poliesportiva coberta (ver Figura 54, p. 66), 

com refletores, uma quadra de areia (ver figura 53, p. 66), uma biblioteca (ver Figura 

55, p. 66) e o Laboratório de Exercícios Resistidos (LERES - ver Figura 56, p. 66). O 

campo e a quadra de areia podem ser utilizados mediante solicitação prévia, já para 

a comunidade externa a quadra coberta é cobrada uma taxa por cada hora de uso. A 

biblioteca da UEPA é aberta a toda a comunidade e o LERES pode ser utilizado para 

a prática da musculação (MARIM et al, 2011). 

Na rua cinco (05), existe uma quadra pública (ver Figura 51, p. 66), em 

péssimas condições, sem manutenção, expondo os usuários a possíveis acidentes. 

 

4.13 BAIRRO JARDIM ALTAMIRA  

No referido bairro existe um campo de várzea (ver Figura 57, p. 66), 

localizado na rua quatro (04), é utilizado pela população em geral, está em condições 

precárias e sua manutenção fica a cargo dos populares.  

A Escola Estadual de Ensino Médio Professora Ducila de Almeida 

disponibiliza sua quadra poliesportiva coberta a população mediante aluguel. 

 

4.14 BAIRRO BRASÍLIA 

No bairro Brasília existe duas (02) praças públicas em condições precárias 

de uso, são espaços ociosos e mal cuidados. A Praça do Mirante (ver Figuras 58 e 

59, p. 67) localiza-se no alto da Brasília e proporciona uma vista exuberante da cidade. 

A Praça Dom Eurico Krautler (ver Figuras 62 e 63, p. 67), localiza-se na Rua Deoclides 

de Almeida e está mal conservada e abandonada, os brinquedos que ainda existem, 

poderiam servir para a diversão das crianças, mas, estão enferrujados e depredados. 
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O mercado (ver Figura 61, p. 67) do bairro ainda não se encontra em 

funcionamento, por este motivo a população do bairro e arredores frequentam aos 

domingos pela manhã na feira livre, montada à Rua Abel Figueiredo.  

O Ginásio Poliesportivo Nicias Ribeiro (ver Figura 64, p. 67), comporta 

aproximadamente 5000 pessoas e serve á toda população da cidade, comporta uma 

boa estrutura e sedia competições esportivas locais e regionais e eventos culturais da 

cidade, como o Festival Folclórico. Também é utilizada para prática da Educação 

Física de algumas escolas próximas ao complexo.  

Durante a visita ao bairro pode-se observar a população jogando vôlei na 

quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Uchoa (ver Figura 60, p. 

67), constatou-se que não é cobrada taxa para que populares usufruam do espaço.  

Como espaço pago foi visitado a Academia Coliseu (ver Figura 65, p. 67), 

que oferece aulas de ginástica, dança, musculação, entre outras. 

 

 4.15 BAIRRO BOA ESPERANÇA 

A Praça da Cultura (ver Figura 70 e 71, p. 68) localiza-se na Trav. Vitória 

Régia e está em ótimo estado de conservação, é utilizada pela população deste e de 

outros bairros, comporta uma quadra e brinquedos infantis. Outro espaço identificado 

foi um campo de várzea (ver Figura 68, p. 68), usado pela população em geral a qual 

é responsável por sua manutenção, localiza-se na Av. Bom Jesus. 

O Clube da Associação Recreativa dos Servidores da Saúde de Altamira 

(ARESSA - ver Figura 69, p. 68) localiza-se na Rua dos Jasmins. É utilizado somente 

por sócios, ou mediante aluguel (MARIM et al, 2011). 

 

4.16 BAIRRO APARECIDA 

Em visita ao bairro foi encontrado um campo de chão batido (ver Figura 67, 

p. 68), localizado na Rua dos 6 metros, é utilizado todas as tardes pela população. 

O Centro Poliesportivo Padre Tore (ver Figura 66, p. 68) localiza-se na Rua 

quatro e possui dimensões reduzidas e arquibancadas, é alugada a população que 

deseje utilizá-la. 

  

4. 17 BAIRRO ALBERTO SOARES 

Com relação à disposição de espaços de lazer, foi encontrada uma quadra 

(ver Figura 72, p. 68) localizada na Trav. José Maciel, está em péssimo estado de 
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conservação e uma praça (ver Figura 74, p. 69), próximo a uma rede de televisão, 

possui apenas bancos. Na Rod. Esnesto Acioly localiza-se um campo de chão batido 

(ver Figura 73, p. 68). O Parque de Exposições Antonio Inácio de Lucena é um espaço 

amplo que sedia entre outros eventos a feira agropecuária da cidade, é um espaço 

construído pelo poder público, porém é paga a entrada em dias de feira agropecuária. 

Marim et al, (2011) cita o  51º Batalhão de Infantaria de Selva (51°BIS) 

como um espaço que disponibiliza equipamentos para a prática do lazer. Possui nove 

(09) campos em ótimo estado de conservação e que a população em geral pode fazer 

uso dos espaços mediante previa solicitação. Também foi identificado no batalhão 

duas piscinas semiolímpicas as quais são freqüentadas prioritariamente por oficiais e 

soldados. 

Ainda no referido bairro está localizado o Instituto Federal Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) que disponibiliza um campo (ver Figura 75, p. 

69) com o gramado em bom estado de conservação e pode ser usado pela população 

também com previa solicitação, uma biblioteca ainda com pouco acervo bibliográfico 

(ver Figura 76, p. 69). Encontra-se em construção uma quadra poliesportiva coberta 

(ver Figura 77, p. 69) 

 

4.18 BAIRRO COLINAS 

No bairro foi encontrado um campo de várzea (ver Figura 79, p. 69), 

localizado em um terreno baldio, sem gramado.  

Há também o clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB - (ver 

Figura 78, p. 69), que possui em seu espaço uma piscina, um campo, um salão de 

eventos e salas administrativas, o espaço sedia um projeto social (MARIM et al, 2011). 

 

4.19 BAIRRO NOVA ALTAMIRA 

No bairro, que também é conhecido como São Domingos, existe um campo 

de várzea (ver Figura 80, p. 69) em que a população joga futebol aos fins de tarde. 

Existem ainda dois (02) clubes, o Clube Recreativo Colina do Forte está 

parcialmente abandonado com muita lama é aberto à população (ver Figuras 82 e 83, 

p. 70). O clube da Associação de Cabos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar 

do Pará (ACSPM/BM – ver Figura 81, p. 69) fica a disposição dos sócios, porém pode 

ser utilizado pela população via solicitação (MARIM et al, 2011). 
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Uma pista de corrida de Kart foi identificada no bairro, esta se constitui 

como lazer pago. 

Para uma melhor visualização os dados obtidos em campo foram dispostos 

na tabela e nos gráficos a seguir. 
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 Bairros 

Esp/Eq Ce Su 
(I) 

EX Pr JU Su 
(II) 

JI 
(I) 

JI 
(II) 

Ib BV Li Mu JA Br BE Ap AS Co NA 

Pra 2  2 2   1       2 1  1   

Qua 5  3  2 1 1 2    3 1 1   1   

Cam     1   5 5 2 4 1 1  1 1 11 1 1 

C/Cul 2                   

Fei/Li              1      

Merc    1          1      

Am/Li 1 1 1 1   1 4            

Par/In 2  1 1                

Clube        1       1   1 2 

Par/Te          1          

C/Art 1   1                

Acad 2 1   1   1    1  1      

Blibio   1 1        1        

Co/Es    1                

Giná              1  1    

Par/Ex                 1   

Cin    1                

Es/Da    2                

Está       1             

Jogo         2          1 

C/Fes 1  2                 

Tabela 1 – Quantidade de espaços e equipamentos públicos e privados de lazer por 
bairro. 
Fonte: Pesquisa de campo 2011. 

 
LEGENDA 
 

• Espaços e equipamentos de lazer - Esp/Eq 

• Centro – Ce  

• Sudam I - Su I 

• Explanada do Xingu – EX   

• Premem – Pr  

• Jardim Uirapuru – JU 

• Sudam II - Su II 

• Jardim Independente I – JI (I) 

• Jardim Independente II – JI (II) 

• Ibiza – Ib 

• Bela Vista – BV 

• Liberdade – Li 

• Mutirão – Mu 

• Jardim Altamira – JA 

• Brasilia – Br 

• Boa Esperança – BE  

• Aparecida – Ap 

• Alberto Soares – AS 

• Colinas – Co 

• Nova Altamira - NA  

• Praça – Pra 

• Quadra – Qua 

• Campo – Cam 

• Centro Cultural - C/Cul 

• Feira Livre - Fei/Liv 

• Mercado – Merc 

• Ambiente Livre - Am/Li 

• Parque Infantil - Par/In 

• Parque Temático - Par/Te 

• Centro de Artesanato - C/Art 

• Academia – Acad 

• Biblioteca – Blibio 

• Complexo Esportivo - Co/Es 

• Ginásio - Giná 

• Parque de Exposições - Par/Exp 

• Cinema - Cin 

• Escola de Dança -  Es/Dan  

• Estádio - Está 

• Casa de Festas - C/Fes 
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Gráfico 1 – Quantidade de espaços e equipamentos públicos e privados de lazer 
existentes para a prática de lazer da cidade de Altamira/PA. 
Fonte: pesquisa de campo 2011. 
 

 

Gráfico 02 - Percentual de todos os espaços e equipamentos existentes para a prática 
de lazer da cidade de Altamira/PA. 
Fonte: pesquisa de campo 2011. 
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A tabela 01 faz uma apresentação de todos os espaços e equipamentos 

públicos e privados para a prática do lazer distribuídos por bairros. No gráfico 01 fica 

nítida a prevalência de espaços e equipamentos públicos em detrimento aos privados. 

Nos bairros Sudam II e Liberdade não foram encontrados espaços e equipamentos 

privados de lazer. 

No gráfico 02 são apresentados o percentual geral de espaços e 

equipamentos de lazer na cidade, destes 14% estão presentes no bairro Centro, 

representados em sua maioria por quadras, no bairro Esplanada do Xingu este 

percentual é de 8%, dos quais sua maioria são quadras e praças. O bairro Premem 

detêm 9%  deste percentual e a predominância encontrada foi de praças e escolas de 

dança.  

Os bairros Jardim Uirapuru, Sudam I, Bela Vista, Aparecida e Liberdade 

representam, cada um, 3% do percentual total dos espaços e equipamentos de lazer 

de Altamira, notou-se a prevalência de quadras, ambiente livres e campos chão batido 

nos mesmos, já os bairros Nova Altamira, Boa Esperança, Jardim Altamira e Colinas 

a prevalência encontrada foi de campos de várzea e chão batido os quais representam 

do percentual geral 2% cada.  

Os espaços e equipamentos encontrados nos bairros Mutirão e Ibiza são 

representados em sua maioria por campos e quadras, ambos apresentam 5% do 

percentual total. O bairro Sudam II representa apenas 1% do percentual geral, este 

possui a menor quantidade de espaços e equipamentos de lazer, já no bairro Alberto 

Soares este percentual é de 13% representado em sua maioria por campos gramados 

para a prática do futebol.  

Os bairros Jardim Independente I, Jardim Independente II e Brasília 

apresentam 4%, 11% e 6%, respectivamente, do total de espaços e equipamentos 

para a prática do lazer em Altamira, sendo que no bairro Brasília a maioria são praças, 

no bairro Jardim Independente II são campos gramados e no bairro Jardim 

Independente I há uma distribuição equilibrada destes. 

Contudo, notou-se uma predominância de espaços e equipamentos 

específicos que atendem aos conteúdos físicos do lazer, como campos, quadras e 

academias e a grande maioria destes são públicos. 

Já os espaços e equipamentos privados para a prática do lazer na cidade 

contemplam todos os conteúdos do lazer. Alguns espaços e equipamentos, como o 
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cinema Lúcio Mauro e Escola Ballet Arte, são de iniciativa pública, porém é necessário 

que se paga uma taxa para utilização. 

Assim sendo, entende-se que se faz necessário uma maior articulação 

entre as entidades públicas e privadas no sentido de otimizar e viabilizar a melhor 

utilização dos espaços e equipamentos de lazer. 

Em Altamira a realidade não foge aos padrões nacionais, prova disso são 

as pesquisas realizadas com esta temática. A exemplo tem-se o trabalho de Bahia et 

al,(2008) realizado na cidade de Belém e Marcellino et al, (2007) realizado na região 

metropolitana de Campinas. Ambos os trabalhos mostraram uma inoperância por 

parte do poder público em gerenciar e otimizar os espaços e equipamentos e uma 

demasiada concentração de espaços públicos nas regiões centrais em detrimento às 

regiões periféricas. 

As maiores possibilidades de espaços de lazer concentram-se nas regiões 

centrais na cidade, como exemplos os bairros Premem (14%) e Centro (9%). Notou-

se que nesses espaços está concentrado o maior número de equipamentos e 

usuários. 

Desta forma, a deficiência existente na implementação de políticas públicas 

nas regiões mais afastadas do centro da cidade, fazem com que a população crie 

mecanismos para a prática do lazer. Estas ações são representadas em sua maioria 

por campos de várzea e de chão batido construídos em terrenos baldios. 

Mesmo havendo a predominância de espaços de lazer nas áreas centrais 

de Altamira, ainda é tímida a atuação por parte do poder público na conservação e 

otimização desses espaços. Sendo assim, entende-se que além da construção de 

espaços e equipamentos para a prática do lazer, fazem-se necessárias ações que 

priorizem e potencializem as atividades a serem desenvolvidas nesses locais, no que 

concerne a animação cultural. 

Observou-se ainda, que além da disparidade de distribuição dos espaços 

e equipamentos de lazer há uma grande fragilidade no que diz respeito a manutenção 

dos espaços existentes, pois não basta apenas construí-los, uma política de 

otimização e conscientização da população faz-se necessário, bem como sua 

divulgação. Neste sentido, é de fundamental importância que os usuários entendam 

que são parte integrante deste contexto e componentes homogêneos na relação entre 

os espaços e comunidade. 
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Existem na cidade espaços que precisam ser melhor aproveitados, um 

exemplo é a orla do cais, que concentra um relevante número de equipamentos 

específicos. Falta o apoio dos gestores públicos, principalmente no que diz respeito a 

animação sociocultural, para que estes espaços atendam um número maior de 

usuários. 

Nos dados coletados, observou-se um reduzido número de praças na 

cidade, algumas delas atendem a população de maneira desejável, porém outras 

necessitam urgentemente de revitalização. 

Constatou-se que os espaços e equipamentos disponibilizados pela 

iniciativa privada contribuem com a manifestação lazer na cidade. Verificou-se que 

estes espaços e equipamentos apresentam-se em melhor ou excelente condições de 

uso, no entanto, fica restrito a uma minoria da população que pode pagar por sua 

utilização. É cada vez mais crescente a construção de espaços privados de lazer em 

Altamira. 

Desta maneira, ações do poder público são urgentemente necessárias, 

uma vez que a demanda populacional na cidade está crescendo de maneira 

exorbitante, o que requer investimentos em todos os setores que proporcionem 

melhores condições de vida a população. Um constante diálogo deve existir entre a 

população e os agentes públicos no sentido de democratizar o lazer, dando condições 

para que a população entenda que este é imprescindível para o desenvolvimento do 

ser humano em sua totalidade. Neste sentido, a população deve ser consciente e 

conscientizada de sua responsabilidade em relação a estes locais, de forma a zelar e 

conservar os espaços e equipamentos construídos pelo poder público. 

Assim, os espaços e equipamentos de lazer devem propiciar aos usuários 

práticas saudáveis de modo a possibilitar momentos de encontro, convívio, prazer, 

diversão, descanso, e qualidade de vida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutir o lazer em suas várias manifestações requer muito cuidado e 

pesquisa, principalmente do ponto de vista histórico, uma vez que os estudos 

realizados por diversos autores não convergem quanto a seu surgimento. Há autores 

que postulam o lazer como sendo um fenômeno intrínseco às manifestações 

humanas, outros entendem que o lazer surge a partir da Revolução Industrial, fato 

ocorrido na Inglaterra em meados do século XVIII. 

Para que o lazer seja praticado em suas diversas manifestações, são 

necessárias políticas que possibilitem sua democratização, assim, os espaços e 

equipamentos de lazer podem ser chaves para que haja uma re-significação do 

espaço urbano, pois este é um dos espaços que possibilitam uma maior variedade 

das manifestações do lazer. 

Deste modo, as políticas públicas devem ser idealizadas levando em 

consideração os anseios e questionamentos da população, assim estas serão 

eficientes e capazes de transformar as cidades num espaço de qualidade, no qual 

todos tenham o real acesso às práticas do lazer. 

Na cidade de Altamira a ineficiência com que estão sendo conduzidas as 

ações de implementação, manutenção e ampliação dos espaços de lazer denotam 

uma inoperância por parte principalmente dos setores públicos. Tal fato reflete de 

maneira negativa no equilíbrio da sociedade tão fragilizada frente aos diversos 

problemas de ordem social. 

O bem estar social, fator tão almejado na vida em coletividade, tem sua 

ligação primária com o lazer, pois uma cidade que apresenta ruas com dimensões  

amplas, áreas verdes, bosques, praças, museus, teatros, cinemas, complexos 

esportivos certamente sua população terá um nível de qualidade de vida elevada. 

Todavia, não bastam apenas ações de construção e manutenção de 

espaços e equipamentos, os gestores devem trabalhar de mãos dadas com a 

população, para que estes sejam conscientes do seu papel como cidadão, e zelem 

pelo patrimônio público. Ações de otimização dos espaços também são muito 

importantes para que o direito social ao lazer seja de fato assegurado. Atitudes 

simples, como a implantação de academias ao ar livre, podem proporcionar o aumento 

da qualidade de vida da população, através da prática da musculação orientada por 

um profissional de Educação Física, a animação cultural também é um exemplo de 
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ações que priorizam a democratização dos espaços de lazer. Políticas de formação e 

desenvolvimento de pessoal também são necessárias, as ações precisam ser 

planejadas e as práticas pedagógicas devem estar em constantes avaliações, para 

que atenda as reais necessidades da população. 

As ruas se configuram como os grandes equipamentos de lazer, sendo 

assim, possibilitam um resgate das diversas vivencias, como os jogos e brincadeiras 

populares, rodas de conversa, e ações mais complexas da cultura corporal. Neste 

sentido percebe-se que estes equipamentos devem ser melhor utilizados pelo poder 

público através da formulação de políticas de incentivo as manifestações populares, 

como exemplo tem-se as ruas de lazer, os domingos alegres na praça. 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa de campo realizada na 

cidade de Altamira, notou-se uma grande proximidade com estudos realizados em 

outras regiões do país, que discutem a temática lazer sob um aspecto democrático 

dos espaços e equipamentos nas diversas áreas das cidades.   

Espera-se que este trabalho venha sensibilizar gestores públicos e 

população em geral no sentido de visualizarem o lazer como um fator capaz de 

promover um melhor convívio, o desenvolvimento pessoal e social. Para que isto 

aconteça, faz-se necessária uma melhor distribuição dos espaços e equipamentos de 

lazer na cidade, democratizando esta prática tão importante para o bem estar social. 

São necessárias atitudes urgentes por parte do poder público em relação à 

democratização do lazer, pois este é um direito social básico assegurado em lei, tão 

importante como a educação, moradia, saúde e segurança. 
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