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RESUMO 
 

O artigo apresenta um panorama sobre a importância do lazer na vida dos jovens, que como constatado 

através de uma observação participante, dizem não encontrar muitas possibilidades de lazer em Garça, 

foi proposto, então, sensibilizar os órgãos públicos a investir em lazer e divulgar os espaços já existentes 

na cidade. Na próxima etapa do projeto serão realizados questionários para tornar conhecidas as 

características do público alvo. 
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ABSTRACT 
 
The article presents view of the leisure importance to young people, it was noticed in a research where 

the researcher was a observer. they said that they donte have a lot of possibilites of leisure in Garça, so it 

was proposed to alarm the public organs to invest in leisure and let out the existent places in the city. the 

next step to be realized is to make questionaries to discover the characteristcs of the public. 
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1. Introdução 
 
 

O projeto mostra a importância do lazer para o ser humano e procura enfatizá-lo 

como uma forma de sair da rotina stressante do trabalho, tomando fôlego para melhorar 

sua qualidade de vida e para aperfeiçoar sua personalidade. 
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Nessa mesma linha, procura demonstrar o quanto ele faz bem para saúde e 

como as pessoas podem ter uma melhor qualidade de vida sem precisar sair de sua 

cidade. 

 No entanto, precisam aproveitar melhor as opções que o município oferece e os 

governantes precisam divulgar os locais de lazer, ou até mesmo criar novos espaços a 

fim de atrair mais pessoas. 

Através de uma futura pesquisa de campo, iremos conhecer as formas de lazer 

preferidas pelos jovens da cidade de Garça –SP, entretanto, através de uma 

observação participante, na qual o pesquisador faz parte do grupo pesquisado, tecemos 

algumas considerações preliminares no decorrer do artigo. 

 

2. Conteúdo 
 

O lazer é de suma importância para o ser humano, no entanto o mesmo vem 

trabalhando muito, importando–se apenas com salários, posição social, bens materiais, 

achando que o lazer pode ser deixado para depois e para quando tiver tempo. Só que 

depois, pode ser tarde demais, pois quando arrumar tempo pode não ter mais saúde e 

nem disposição para usufruir dele. (Larrizati, 2005). 

Devemos, então, reservar um tempo para realizarmos atividades que nos traga 

prazer, para que possamos nos beneficiar como, por exemplo: uma pessoa que sente 

prazer em caminhar, em visitar uma exposição, em assistir uma peça de teatro, em 

correr ou jogar futebol, deverá reservar um tempo para tais atividades, assim, irá gozar 

de uma forma de lazer aumentando sua qualidade de vida. 

Segundo Marcellino (1998), o plano cultural é um canal possível para mudanças, 

inclusive, no plano social e se baseia em duas constatações: a primeira, o lazer é um 

veículo privilegiado de educação, e a segunda, que a prática positiva das atividades de 

lazer é necessária para o aprendizado, o estimulo, que enriquece o espírito critico, tanto 

na prática como na observação. 
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Algumas pesquisas e projetos sociais, como, por exemplo: o afro reggae no Rio 

de Janeiro, provam que o esporte, a música e o lazer evitam que os jovens se envolvam 

com a criminalidade e o consumo de drogas. 

Nesse sentido, constatamos, que a qualidade de vida envolve tanto a ausência 

de doenças como aspectos emocionais e culturais, desse modo, podemos desfrutar do 

que o município pode nos oferecer como: museus, teatros, áreas verdes, zoológicos, 

parques, pólos esportivos, clubes e etc. 

Para contribuirmos com o conhecimento do grande público em relação a esses 

tipos de lazer faremos um mapeamento dos principais pontos públicos de lazer do 

município, catalogando-os, através de um álbum de fotos. 

 Realizaremos, concomitantemente, questionários com os jovens da cidade, a fim 

de conhecer, quanto deles usufruem os atrativos disponíveis e quais são suas 

contribuições para pensarmos em novas possibilidades de lazer no município. 

Através de uma observação participante, onde passei várias tardes com os 

jovens sem nenhuma atividade mais expressivas de lazer sendo realizadas, por falta de 

opção, perguntei-me, onde está os cumprimentos das leis federais que dizem, primeiro 

em relação aos direitos sociais em seu art. 6º “são direitos sociais a educação, a saúde, 

o trabalho, a moradia, o lazer...” (Brasil, 1988) 

E ainda em relação à cultura que tanto nos faz falta, que diz em seu artigo 215. : 

“ o estado garantira a todos o pleno exercício dos direitos culturais e ascesso às fontes 

da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais” (Brasil, 1988) 

 
3. Conclusão 

 
 Através de algumas constatações preliminares em relação ao lazer, buscamos 

questionar o poder público nos aspectos que se referem ao direito de todo cidadão ao 

lazer e a cultura, e temos nesses termos, definidos nosso pressuposto para um 

aprofundamento da pesquisa. 
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Procurando levar ao conhecimento dos jovens os principais meios de lazer da 

cidade de Garça e sensibilizar os órgãos públicos sobre a importância da divulgação 

desses meios, ou mesmo da criação de novos atrativos, pois como visto através da 

observação participante, existe uma grande solicitação informal dos jovens nesse 

sentido, considerando-se preliminarmente que os mesmos tem sentido falta de eventos 

culturais, esportivos e recreativos. 
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