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RESUMO 

O presente ensaio decorre de nossa pesquisa de mestrado cujo objeto é o 
município de Valparaíso de Goiás em sua relação com o Distrito Federal-DF. Em 
trabalho de campo observamos que os entrevistados afirmavam suas atividades 
de lazer no DF. Buscamos entender a situação descortinada. Interessava-nos 
desvendar os motivos que levavam os moradores da cidade a se deslocarem 
para outra unidade da federação e materializar ali suas experiências de lazer. A 
temática do lazer será aqui abordada como forma de identificação social e 
veículo para o estabelecimento do senso de pertencimento a partir da vivência 
no espaço da cidade. Subjacente a essa reflexão deve ser pensado ainda o 
papel do poder público na oferta de espaços públicos de lazer aos cidadãos. 
Nessa perspectiva elegemos a pesquisa qualiquantitativa como metodologia de 
abordagem da temática. Os postulados aqui expressos encontram-se passíveis 
de reflexões e podem ser alterados. Entretanto, concluímos a priori que, o lazer 
e os respectivos espaços para seu desenvolvimento, constitui-se em elemento 
de enraizamento no lugar de moradia. 
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1. Introdução 

 

 

A agitação da vida moderna faz com que os sujeitos se tornem 

irritadiços, cansados, por vezes intolerantes. Momentos de lazer 

configuram-se para esses indivíduos oportunidade de refazimento. Estes, 

anseiam por tais momentos como panaceia para as intranquilidades do 

cotidiano. Nessa ótica, o lazer pode ser entendido como uma dimensão 

social (MARCELLINO, 1995). Suas práticas proporcionam sociabilidade, 

criatividade, liberdade e o desenvolvimento integral do indivíduo. Figura 

entre os elementos garantidores de qualidade de vida2 e bem estar ao ser 

humano. Pode ser considerado com fator de relevância para o exercício 

pleno da cidadania. O direito ao lazer está previsto na Constituição da 

República Brasileira3. Os artigos 6º e 217º (§ 3º) inserem   o lazer na 

relação dos direitos sociais.  

O lazer é algo presente na vida das pessoas desde sempre. Se 

buscarmos evidências de sua ocorrência veremos que se configura em 

uma constante na vida social das pessoas. Mudam apenas os 

mecanismos para a prática do lazer. Assim sendo, podemos afirmar que 

o lazer é produto de seu tempo. Na modernidade, a concepção de lazer 

surge vinculada aos momentos de não-trabalho. Entretanto, as mudanças 

e inovações tecnológicas desorganizam as estruturas sociais, de 

amizade, familiares, de trabalho estabelecidas e as reorganizam sobre 

outras bases. Desta forma também as antigas práticas de lazer são 

ressignificadas. São alterados os espaços onde as mesmas se dão. 

                                                           
2 . Para as reflexões do presente texto vamos nos apropriar das concepções de qualidade de 
vida que englobam o direito ao lazer. Segundo Almeida et. al, o conceito de qualidade de vida é 
algo ainda em construção. Afirmam os autores que: O senso comum se apropriou desse objeto 
de forma a resumir melhorias ou um alto padrão de bem-estar na vida das pessoas, sejam elas 
de ordem econômica, social ou emocional. Todavia, a área de conhecimento em qualidade de 
vida encontra-se numa fase de construção de identidade. Ora identificam-na em relação à saúde, 
ora à moradia, ao lazer, aos hábitos de atividade física e alimentação, mas o fato é que essa 
forma de saber afirma que todos esses fatores levam a uma percepção positiva de bem-estar. 
Cf. ALMEIDA, M. A. B. de. et.al. Qualidade de vida: definição, conceitos e interfaces com outras 
áreas de pesquisa. São Paulo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades– EACH/USP, 2012. 
142p.: il 
3 Além da constituição federal, existem no Brasil, outros instrumentos que preveem em seu texto 
o direito ao lazer. São eles: O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); o Estatuto do Idoso 
(2003); o Estatuto da Juventude (2004). 



A nova lógica emergente afigura-se excludente e individualista. As 

relações se estabelecem, com frequência em ambientes virtuais. Cada 

vez menos a rua, as reuniões familiares, os antigos espaços de vivência 

e convivência são considerados. As pessoas, ainda que reunidas, 

encontram-se capturadas pelo “universo Matrix”. Isoladas e perdidas na 

amplitude dos gigabytes. Tornam-se uma constante as cenas familiares 

pautadas por pessoas reunidas, porém, separadas. Cada qual em seu 

universo encontram-se acessando as redes sociais, jogando no celular, 

verificando correspondências. Permanecem próximas e, paradoxalmente, 

distantes.  

Esses novos modos de agir, oriundos das inovações tecnológicas, 

transformam não apenas o comportamento das pessoas em relação às 

práticas de lazer como também fazem surgir novas formas pelas quais o 

espaço é significado. Outra transformação imposta pelas ressignificações 

mencionadas é a mercadologização do lazer. Tal se evidencia 

principalmente nas áreas metropolitanas. Nestas localidades 

praticamente inexistem espaços e equipamentos públicos de lazer. O que 

ocasiona uma equalização desigual do espaço urbano. Segundo 

Mascarenhas (2004:8) esse heterogêneo acesso ao lazer ocorre por quê: 

 
(...) os bens e serviços de lazer tornam-se acessíveis apenas para uma 
minoria, apresentando-se como um tipo muito específico de 
propriedade. Somente de posse desse ‘direito’, adquirido numa relação 
de compra e venda efetuada no mercado, nem sempre de modo direto, 
que o cidadão-consumidor, como ‘proprietário’, pode valer-se do direito 
ao consumo, usufruindo, desfrutando, fruindo ou gozando de um 
determinado complexo de experiências lúdicas proporcionadas por 
aquilo que doravante convencionaremos chamar por ‘mercolazer’, 
forma contemporânea e tendencial de manifestação do lazer como 
mercadoria. 

  

A assertiva acima coaduna com a concepção de que existem, na 

atualidade, duas correntes que orientam o lazer. Tais correntes 

configuram-se antagônicas e polarizam a prática deste.  Enquanto a 

primeira concebe o lazer como mercadoria a ser consumida, a segunda 

aponta para o lazer como prática social (MARCELLINO, 1995). A análise 

da primeira corrente nos mostra que a partir do surgimento do 

“mercolazer”, evidencia-se a necessidade de criar espaços apropriados 

para o consumo. Nascem os hotéis fazenda, os shoppings centers, os 



pesque pague e tantos outros que apregoam horas de tranquilidade e 

prazer. São entretanto espaços pagos. Estes núcleos de consumo têm 

cada vez mais se alastrado pelos centros urbanos. 

Se nas pequenas e médias cidades os espaços de lazer 

encontram-se localizados no “centro” da cidade e são, em sua maioria, 

espaços públicos de lazer, nas regiões metropolitanas eles se concentram 

nos espaços de consumo. Dessa forma, no meio metropolitano, o lazer é 

quase que em sua totalidade exercido sob sua forma de consumo. A 

lógica capitalista tem regulado a organização do meio urbano. É ela quem 

valora o solo urbano. É por essa lógica que os residenciais de luxo têm 

cada dia mais ocupado os espaços da cidade. Dessa forma criam-se 

diferentes cidades dentro da cidade.  

De um lado temos a cidade dotada de todos os equipamentos 

coletivos necessários a uma existência com qualidade de vida. De outro 

encontram-se as áreas marginais, aquelas esquecidas pelo poder público. 

Nestas inexistem aparelhamento estatal de qualidade e o lazer é tido 

como algo de somenos. Por residirem em áreas periféricas, pelo alto custo 

das atividades de lazer ofertadas pelo mercolazer os indivíduos cada vez 

mais têm substituído o lazer extra doméstico por atividades em suas 

próprias residências. 

  O fato de viver em grandes centros urbanos dificulta para essas 

pessoas o acesso ao lazer em espaços públicos. Ainda que estes existam, 

nem sempre encontram-se em condições adequadas de preservação ou 

mesmo não se configuram em lugares seguros para atividades de lazer. 

Assim sendo, resta a esses sujeitos os espaços de consumo. Porém, os 

gastos adicionais advindos desse momento de lazer comprometem o 

orçamento familiar.   

Não bastasse os fatores elencados, o deslocamento para os 

espaços de lazer, quer públicos quer de consumo figuram experiência 

traumática quando consideramos as condições de mobilidade nos 

grandes centros urbanos. A ineficiência dos transportes coletivos, o caos 

nas vias de circulação, os altos preços das passagens são fatores que 

interferem na prática do lazer extra doméstico. A somatória desses fatores 



impelem esses sujeitos, extenuados pela lida diária, a optar por práticas 

de lazer em suas residências. 

Retomando as correntes que, segundo MARCELLINO4, orientam a 

prática do lazer, temos a segunda corrente que concebe o lazer como 

uma prática social. Por essa perspectiva, cabe ao lazer propiciar ao 

indivíduo alegria, diversão, respeito ao semelhante, solidariedade, prazer 

e busca por uma qualidade de vida melhor. Este tipo de lazer deve ser 

pautado em uma prática historicossocial. Ocorrendo dessa forma poderá 

influenciar em nossas relações sociais promovendo melhoria em nossa 

existência. 

A concepção do lazer enquanto prática social aponta para a 

necessidade de democratização dos espaços da cidade. A cidade deve 

ser pensada neste prisma para se tornar atrativa para seus moradores. 

Nos referimos aqui àqueles moradores que, alijados dos condomínios de 

luxo nos quais a garantia do direito ao lazer é ingrediente no valor das 

prestações do imóvel, têm nos espaços públicos de lazer sua única 

alternativa. Deve-se, neste contexto, pensar os espaços públicos de lazer 

como lugares de encontro e convívio. Pensando tais espaços como 

ambientes sociais e de socialização já se caminhará para a 

democratização dos mesmos. Ressaltamos, porém, que democratizar o 

lazer implica democratizar o espaço urbano.  

Silva e Versiani (2009:7) acerca da democratização dos espaços 

de lazer no meio urbano afirmam que: 

 

(...) para se buscar a democratização do lazer, é fundamental que se 
envolvam o poder municipal e a comunidade. Gomes (2006, p.181-2) 
completa essa realidade dizendo que é possível, por meio de ações e 
inserções mais comprometidas com a construção de uma nova 
sociedade, mais justa, solidária e humana, buscar humanizar a cidade. 
Para ela, a cidade em vez de ser orientada apenas pelo desempenho 
do trabalho, necessita “expandir as possibilidades para que o lazer 
possa ser usufruído por todos os seus habitantes, com dignidade e 
criticidade, valorizando o ser humano que a constitui ao mesmo tempo 
em que é constituído”. A autora ainda diz que o lazer pode deixar de 
ser restrito a um consumo alienado, para se transformar de fato em 
uma prática social que representa uma das dimensões da vida em 
sociedade. 
 

                                                           
4 Op.cit. 



Infere-se do exposto que uma tentativa para democratizar o lazer 

passa, necessariamente, pela elaboração e aplicação de políticas 

públicas eficazes que envolvam a participação dos moradores da cidade. 

Na busca por promover a democratização do espaço urbano há que se 

considerar que as cidades se configuram em aglomerações sociais. Assim 

sendo, o espaço urbano é significado a partir das representações sociais 

de seus habitantes. As referidas representações constituem-se fomento 

para a construção de códigos e de quadros mentais acerca do meio social 

em que o indivíduo se encontra inserido. São sinalizadoras das dinâmicas 

e valores da sociedade (SILVA, 2001).  

Por essa lógica atenta-se para o fato de que a implementação de 

políticas públicas de lazer que desrespeite as referidas dinâmicas e valores 

expressos nas representações sociais do grupo pode resultar em desgaste 

para o poder público. Justifica-se assim o envolvimento da população em 

quaisquer ações que se pense para a implantação de espaços públicos de 

lazer que venham alterar o cenário posto. Alterar esses espaços urbanos 

demanda, necessariamente, considerar a forma como ele é representado 

pelos diversos grupos sociais que o habitam. Não se pode esquecer que o 

mote de tais ações é a inclusão social e a promoção de melhoria de vida 

desses sujeitos, justificando-se assim, a segunda corrente de orientação 

do lazer preconizada por Marcellino em sua obra Lazer e Humanização 

(1995).  

Subjacente a essas reflexões encontra-se a questão do lazer nas 

cidades que compõem o perímetro urbano de uma metrópole. Conforme 

exposto alhures são poucos os espaços de lazer e os momentos 

dedicados a estes nestas localidades. Em geral configuram-se espaços 

de vulnerabilidade social5 onde a violência, a precarização da moradia, a 

                                                           

5 Compreende-se a vulnerabilidade como situação de exposição e fragilidade vivenciada pelos 
indivíduos, famílias e grupos sociais decorrentes das precárias e desiguais condições 
socioeconômicas ou pela privação do acesso destes a bens, direitos, serviços e às oportunidades 
sociais que viabilizariam uma melhor condição de vida para esses sujeitos (RIZINNI et.al, 2006, 
p.18). Os apontamentos da Política Nacional de Assistência Social –PNAS, aprovada em 2004, 
vão ao encontro desses conceitos ao indicar que a vulnerabilidade social, especificamente, é 
resultante da pobreza, da privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento 
social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 



segregação e a exclusão social são ingredientes do cotidiano. Valparaíso 

de Goiás, município da Área Metropolitana de Brasília, é exemplo 

pertinente para a observação do exposto. 

 

2. Valparaíso de Goiás: o lazer em um espaço de ubiquidade 

 

Valparaíso de Goiás, nosso objeto de estudo, localiza-se ao sul do 

Distrito Federal. Dista de Brasília, capital da república brasileira, 

aproximadamente trinta e cinco quilômetros. É um município da Área 

Metropolitana de Brasília. O seu processo de povoamento é anterior à 

construção da nova capital do Brasil. Valparaíso de Goiás era, até a 

primeira metade da década de 1990, distrito de Luziânia, centenária 

cidade goiana. Entretanto, é a partir do projeto de interiorização do país 

com a construção da nova capital que a migração se intensifica para a 

região. A vinda de pessoas para o Distrito Federal deve ser vista dentro 

de um contexto onde significativas transformações ocorreram desde o 

início da década de 1960 no Brasil.  

As referidas transformações relacionam-se ao desenvolvimento do 

capitalismo. Estas podem ser percebidas através da substituição das 

importações e da implantação de parques industriais no país. Pela 

primeira vez percebe-se uma tendência migratória do campo para a 

cidade.  Esse processo de deslocamento da população nacional para as 

urbes acentua-se na segunda metade do século XX em decorrência da 

modernização da agricultura. É durante esse processo de urbanização 

vivenciado pelo Brasil que Brasília é construída.  

Desde os primórdios de sua construção, Brasília surge como polo 

atrativo para as massas de migrantes que expulsos do campo, partem 

para as cidades em busca de novas oportunidades. A construção de 

Brasília desperta nos brasileiros um estado de euforia poucas vezes 

presenciado na história do país. Entretanto, os migrantes que para aí se 

deslocaram e continuaram a vir encontraram um espaço de profundas 

contradições sociais, econômicas e de trabalho. As relações humanas no 

mundo da grande cidade configuraram-se diferentes do mundo do qual 

eram oriundos.  



Foram principalmente essas contradições econômicas verificadas 

na capital federal, aliadas a outros fatores, que inviabilizaram a 

permanência desses migrantes em Brasília ou em suas cidades satélites. 

Estes foram então constrangidos a se deslocarem para além do Distrito 

Federal; provocando um “espraiamento” para a região fronteiriça a este 

distrito, região que ficou conhecida como “Entorno do Distrito Federal”. 

Posteriormente denominada Área Metropolitana de Brasília. A 

proximidade com Brasília pode explicar o intenso afluxo de pessoas para 

o município de Valparaíso de Goiás. O município, dentre os municípios 

goianos das adjacências do Distrito Federal é o que recebe o maior 

número de migrantes oriundos do cito distrito (74%).  

Os números expressos nos levam a inferir que Valparaíso de Goiás 

configura-se em uma cidade de “sempre chegantes”. Tal característica 

dificulta, ou mesmo torna singular o processo de construção da identidade 

local e por conseguinte, o enraizamento de seus moradores. Atentemos 

para o fato de que a formação de uma identidade local perpassa pela 

construção de uma história local, que ao migrar o indivíduo torna-se 

anônimo, destituído de importância e pertencimento (SMITH, 1995), e 

mais, que os embates travados no campo das expectativas criadas e a 

realidade vivida na cidade evidenciam a segregação socioespacial a que 

se encontra relegado por vezes o sujeito migrante. 

Os fatos elencados conferem a Valparaíso de Goiás um status de 

singularidade perante as demais cidades de porte médio no Brasil. Por 

suas condições históricas de povoamento, onde a maioria dos moradores 

é composta de não-naturais (83,46%) que para aí se deslocaram na 

impossibilidade de morar no Distrito Federal, o município apresenta 

grande dificuldade em estabelecer espaços públicos para o lazer. 

As dificuldades acima evidenciadas para o estabelecimento de 

espaços públicos podem ser explicadas pelo fato de o território do 

município ser em sua totalidade urbano. A ocupação deste território foi 

feita sem que fossem pensados espaços públicos para o lazer. Os poucos 

existentes encontram-se em condições de precariedade. Quando não 

foram apossados por contraventores. Não bastasse a situação exposta, 



um número significativo de moradores (83%)6 ao serem entrevistados 

afirmou materializarem suas atividades de lazer no Distrito Federal. 

Aqueles que afirmaram realizar o lazer em Valparaíso de Goiás (17%), 

apontaram a igreja ou o shopping como o local escolhido. Quando 

indagados pelo uso das praças enquanto destino para a realização de 

atividades de lazer obtivemos uma reação negativa pela totalidade dos 

entrevistados. Afirmaram eles, serem as poucas praças existentes em 

Valparaíso de Goiás “locais de bandidos”.  

O quadro apresentado nos leva a algumas elucubrações. O fato de 

as igrejas serem apontadas como o espaço preferencial para a efetivação 

do lazer aponta para dois cenários. O primeiro marcado pela ausência do 

poder público de um planejamento urbano que preveja a existência de 

espaços de lazer para a promoção do bem viver dos moradores do 

município. Em um segundo cenário, percebemos na fala dos 

entrevistados que embora configure em equipamento de lazer válido, a 

igreja se projeta como única opção em função da ausência e/ou dos 

parcos recursos destes moradores. Tal situação os limita para se 

deslocarem em direção ao Distrito Federal e, assim como os demais, 

materializar aí seu lazer. 

Outro fator por nós percebido como sendo agravante e até mesmo 

impeditivo para a aplicação de políticas públicas que visem a garantia do 

direito ao lazer reside na construção de condomínios particulares, 

fechados e restritos ao convívio de seus moradores. A existência de tais 

condomínios cinde o espaço urbano em Valparaíso de Goiás e coloca em 

evidência a precarização das moradias populares. Estas, ao contrários 

dos condomínios destinados aos mais bem aquinhoados, são construídas 

sem que se respeite as normas de arquitetura e urbanismo preconizadas, 

por exemplo na Carta de Atenas (1933). 

As pessoas são “amontoadas” nestes condomínios populares, nos 

quais não foram previstas áreas de lazer. Quer sejam elas parques, 

praças, teatros, bibliotecas públicas, etc. Quando conversamos com os 

moradores e estes afirmaram que fora a igreja eles se divertiam “em casa 

                                                           
6 Foram aplicados até a presente data 406 questionários. Destes foram tabulados 308. São 
portanto sobre os valores tabulados que estimamos os valores percentuais aqui expressos. 



mesmo” descortinou-se para nós um paradoxo. Embora as residências, 

por vezes, ofereçam condições favoráveis para o lazer da família, em sua 

maioria, essas pessoas que fizeram tal afirmativa eram as que 

apresentavam quadro de privações domésticas. O que nos leva a inferir 

que a igreja se constituía para eles a única opção possível de lazer. Que 

em casa a alternativa viável era a tv. 

As condições expressas geram nos moradores de Valparaíso de 

Goiás uma animosidade em relação ao município. Acreditam eles que a 

ineficiência na oferta de equipamentos públicos de lazer oriunda da 

inépcia do poder público. Estabelecem comparações com o Distrito 

Federal e concluem que viver lá é bem melhor do que viver aqui. O 

universo descortinado reflete-se por exemplo no alto índice de 

criminalidade ocorrida no município, pelo envolvimento de jovens no 

mundo do crime e das drogas, pelo aumento no índice de violência, em 

suas variadas formas. Na falta de uma atividade que canalize suas 

energias nos momentos de ócio e de espaços de lazer nos quais essas 

atividades possam ser desenvolvidas, essas pessoas são aliciadas para 

o mundo do ilícito.  

Se considerarmos, pela classificação de Marcellino (1995), a 

segunda corrente que orienta o lazer como ponto de referência para nosso 

estudo, podemos inferir que o lazer pode proporcionar identificação social 

do sujeito com seu espaço de moradia e no caso de Valparaíso de Goiás 

que se estrutura em sua maioria por uma população de não naturais, pode 

promover o enraizamento destes a partir do estabelecimento do senso de 

pertencimento.  

Por essa lógica, devemos atentar para o fato de que, embora os 

atos de violência acima elencados encontrem-se vinculados a áreas de 

fragilidade social, não implica dizer com isso que o pobre tende a ser 

violento. Podemos afirmar, isso sim, que a expropriação constante a que 

encontram-se submetidas essas pessoas, o sentimento de impotência 

que os invade, explode sob a forma de atos de violência. Estes figuram 

como alternativa para visibilizar a condição periférica à qual encontram-

se relegados. É um ato insano que clama pela inclusão social. O acesso 



aos espaços de lazer pode minimizar essas sensações, canalizando-as 

para atividades que vão permitir externalizá-las de forma não-violenta. 

Entretanto, para que tal se dê é preciso que o lazer seja entendido 

como uma conquista, além de um direito. É necessário buscar através das 

práticas de lazer a valorização do lugar, da cultura local. Deslocar as 

práticas de lazer dos polos para a periferia metropolitana. Realizar o 

exercício de inverter a centralidade da lógica estabelecida. Tais ações 

promoverão, em nosso entendimento, o processo de enraizamento 

dessas pessoas no município de Valparaíso de Goiás. Minimizando os 

efeitos da condição de ubiquidade7 que aprisiona esses moradores.  

Finalizamos essas reflexões observando que é vasto o campo de 

estudo que se descortina no que tange à questão do lazer em Valparaíso 

de Goiás. É nossa intenção aprofundar para a conclusão da pesquisa de 

mestrado tais estudos. Para o momento é-nos lícito afirmar que o lazer 

enquanto estatuto para promoção do enraizamento figura como estratégia 

de comprovada eficiência. Isso porque ao ser chamado para pensar 

políticas de promoção de lazer em espaços públicos juntamente com os 

gestores, assumir a responsabilidade pela conservação dos referidos 

espaços de lazer o cidadão sente-se visibilizado, estabelece com o local 

de moradia os vínculos de pertencimento que redundarão futuramente em 

seu enraizamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Por condição de ubiquidade entendemos o desejo dos moradores de Valparaíso de Goiás de 
viver em Brasília, destino de sua primeira migração, em contraposição à necessidade de habitar 
no município. Essa situação gera nos moradores um estado de desenraizamento que dificulta o 
estabelecimento do senso de pertencimento em relação ao município. Essa negação é reforçada 
pela impossibilidade de o município ofertar-lhes um aparelhamento estatal coletivo de qualidade, 
inclusive os espaços públicos de lazer. Viver em ubiquidade significa, pois, habitar um espaço e 
em representação se transferir para outro. 
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