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RESUMO 

Este trabalho tem como intuito identificar quais os espaços do Bairro Jacutinga 

da cidade de Jataí - Goiás que são destinados ao lazer das crianças e como 

estão constituídos e de que forma são apropriados. Essa pesquisa se deu 

importância pelo o fato de que o bairro a ser pesquisado é um local onde os 

moradores são economicamente de classe baixa, e a sua infraestrutura consta 

em uma área de risco. Inicialmente buscamos conhecer os espaços públicos e 

específicos de Lazer para as crianças. Observou-se que o lazer para os 

mesmos são fundamentais por se tratar de um bairro mais distante de outras 

áreas de Lazer, porém devido a não existência de espaços apropriados para 

recreação, estes moradores(crianças) foram esquecidos pelo Poder Público. 

Portanto, partindo desta vertente surgiu à curiosidade de pesquisar esse tema. 

Dado o exposto foi realizada uma pesquisa exploratória no Bairro Jacutinga, e 

notamos que seria o local ideal para o desenvolvimento da pesquisa. Nessa 

primeira parte da análise realizamos o reconhecimento das delimitações do 

bairro, e foi notado que o mesmo não contém espaço de lazer para as crianças, 

fomos à busca de possíveis respostas. Na segunda etapa da pesquisa foram 

realizadas entrevistas com alguns comerciantes, no qual os seus 

estabelecimentos se enquadram dentro dessa pesquisa, foi entrevistados o 

líder comunitário, e a diretora da instituição de ensino público do bairro; todos 

concordaram em participarem da entrevista, onde foi apresentado um termo de 

livre consentimento; as entrevistas foram semi estruturadas com um roteiro pré-

elaborado, os dados coletados foram transcritos para serem analisadas. As 

categorias que foram analisadas foram: Game House (casa de jogos 

eletrônicos) como espaço de lazer e uma Locadora de Filmes que propicia o 

Lazer no lar. 


