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RESUMO 

A presente pesquisa buscou analisar as representações sociais de secretários 

municipais que trabalham com políticas públicas de Lazer em Jataí, tendo 

também como objetivo saber quais são as políticas de Lazer desenvolvidas 

pelos secretários e como se dá a participação popular nestas políticas. A 

pesquisa visa incitar discussões, reflexões e indagações sobre a temática do 

Lazer no contexto municipal, partindo do princípio que o Lazer é um direito 

constituído do cidadão e é responsabilidade do poder público municipal 

fomentar políticas que contemple o Lazer. A pesquisa conta com o referencial 

teórico-metodológico dos estudos e pesquisas liderados por Serge Moscovici, 

no campo da Teoria das Representações Sociais, e também com um suporte 

teórico no campo do Lazer. A pesquisa foi realizada nas secretarias que 

trabalham com políticas de Lazer em Jataí, onde os participantes foram quatro 

secretários, das respectivas secretarias: Secretaria de Esporte e Lazer 

(SEMEL), Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras e Planejamento Urbano e 

Secretaria de Turismo (CAT). A metodologia seguiu uma abordagem qualitativa 

e a coleta de dados se deu por meio de um roteiro de entrevista semi-

estruturada, as entrevistas foram gravadas e transcritas. O procedimento de 

análise utilizado foi à análise temática de conteúdo, em que foram identificadas 

as categorias e subcategorias de análise. A associação livre de palavras foi 

realizada para complementar as entrevistas, visando maior aproximação dos 

processos formadores das representações sociais: a objetivação e ancoragem. 

No seu conjunto, a análise de conteúdo temática mostrou que os secretários 

entrevistados possuem representações semelhantes diante do Lazer: Lazer 

ligado a atitude, Lazer ligado a felicidade, ou seja, a satisfação nas atividades e 

Lazer como sinônimo de qualidade de vida percebe-se nesta categoria que a 

representação social do Lazer está intimamente ligada com o fator atitude que 

Dumazedier coloca como os três “D” descanso, divertimento e 

desenvolvimento. Na segunda categoria analisamos que as políticas de Lazer 

estão mais centradas em políticas de atividades, ou seja, eventos e na terceira 

categoria a participação popular se dá através dos seguimentos 

representativos da sociedade.  
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