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RESUMO 
 

A partir do contato com a disciplina Introdução ao estudo do lazer, bem como as 

demais vivências acadêmicas que mencionassem tal conteúdo, surgiu o interesse 

de nossa parte para uma maior compreensão sobre o tema, assim como sanar 

uma curiosidade, já que em nosso cotidiano, observamos que poucas políticas de 

lazer são realmente são colocadas em prática. Outro fator seria se estamos 

preparados para a implantação de políticas públicas de lazer. A pesquisa é de 

natureza qualitativa descritiva de cunho fenomenológico, pelo fato de compreender 

e interpretar os fenômenos, considerando o significado que os outros dão ás suas 

práticas. Na primeira etapa de nossa investigação utilizamos uma pesquisa 

exploratória para verificar se existe um campo possível de ser investigado. Durante 

todo processo da pesquisa utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental para 

efetivar um levantamento teórico para estar embasando a pesquisa. Utilizamos 

como instrumento de coleta de dados entrevista semi-estruturada. Os sujeitos de 

nossa pesquisa são constituídos por três secretários, representantes das 

secretarias de obras e urbanismo, cultura, esporte e turismo, sendo denominados 

de S1, S2 e S3. Quando da verificação dos dados coletados constatamos que os 

sujeitos abordados por nós não conhecem todos os conteúdos do lazer, o que os 

leva a trabalhar com conhecimentos adquiridos no dia-adia, dessa forma ficou 

evidenciado que tais secretarias não promovem políticas de lazer devido ao 

desconhecimento do mesmo por parte de seus secretários. Ficando assim 

evidente que o lazer promovido por tais secretarias é tido como “recreação”, que 

vem a ser somente um dos conteúdos a ser trabalhado pelo lazer. Portanto, 

constatamos o total despreparo por parte dos secretários para estar à frente 

dessas secretarias e com isso a qualidade do lazer oferecido aos cidadãos de 

nossa cidade é muito aquém do esperado, com isso perde-se o verdadeiro 

significado do lazer que é o de promover uma maior participação da sociedade, 

interação sociocultural, entre outras, de forma qualitativa e quantitativa. 


