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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo geral: analisar os equipamentos específicos 

públicos que são destinados a pratica de lazer de indivíduos da terceira idade, 

na cidade de Jataí – GO; e como objetivos específicos: a identificação de 

equipamentos específicos públicos de lazer para pratica de individuo da 

terceira idade; averiguar a preocupação do poder público municipal em relação 

à política de animação e manutenção dos equipamentos; e também o estado 

de conservação dos equipamentos específicos de lazer destinado à prática de 

atividades para idosos. Esta pesquisa é do tipo qualitativo e descritivo. Para a 

construção metodológica do trabalho utilizamos a pesquisa bibliográfica e 

também uma pesquisa de campo onde foram feitas entrevistas semi-

estruturadas com dois secretários do município de Jataí - GO, responsável 

pelas Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Obras e Urbanismo. E 

assim que foram feitas as coletas de dados, as mesmas foram analisadas, 

interpretadas. Então das informações obtidas, emergiram três categorias de 

análises. As categorias são elas: os equipamentos específicos públicos 

destinados a prática do lazer do idoso na cidade de Jataí – GO; o entendimento 

de equipamento específico e não específico de lazer e o impacto de tal 

percepção no campo da política publica de lazer para a terceira idade na 

cidade de Jataí - GO; e lazer e política pública para a terceira idade no 

Município de Jataí – GO. Então conseguimos perceber que, na cidade de Jataí 

- GO, não existem equipamentos específicos públicos, para prática exclusiva 

de idosos. Mas que de acordo com nossos sujeitos de pesquisas, a cidade 

conta com algumas praças e parques que são para utilização da população em 

geral. Assim concluímos que é de grande importância para estes indivíduos 

idosos, que as políticas públicas de lazer da cidade, comessem a pensar em 

democratizar o acesso deste, em equipamentos específicos público para à 

prática de lazer. 
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