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INTRODUÇÃO
O lazer e a existência de lugares públicos para desfrutá-lo, como praças e parques,
são de suma importância para o dia a dia de uma sociedade. Esses ambientes fazem parte
da formação da cultura das cidades, além de ser um local destinado a interações sociais,
como passeios com a família e amigos. Igualmente vemos um espaço para o
desenvolvimento da cultura urbana, com artes, músicas e esportes.
A presença do lazer está em momentos de ludicidade, quando ao ter um “tempo
livre” realizamos atividades para nosso prazer pessoal. Martinelli (2011), explica que as
atividades que envolvem o lazer, historicamente estão associadas às condições financeiras,
onde poucos teriam acesso. Já Gomes (2014), ao apresentar seu ponto de vista, cita o lazer
como uma necessidade de fugir, ludicamente, das condições impostas pela sociedade.
Dentro dos centros urbanos, encontramos diversos lugares onde o lazer e o lúdico
são praticados. Praças, com brinquedos disponíveis para as crianças, teatros com eventos,
parques, ambientes de recreação, entre outros. Esses espaços têm a devida manutenção
para que a população possa desfrutar de momentos satisfatórios, fora de suas obrigações
sociais.
Nosso objetivo com essa pesquisa é propor uma visão diversificada, de jovens,
adultos e de responsáveis do município de Ijuí, no Rio Grande do Sul, sobre os locais
destinados ao lazer presentes na cidade. Visando avaliar a infraestrutura dos ambientes e
propor melhorias que poderão ser feitas, com o intuito de aumentar o interesse da
população para com esses ambientes.
METODOLOGIA
Abordar esse tema e trazer essas reflexões sobre as condições em que se encontram esses
locais é de suma importância em um momento da atualidade em que a população do
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município sente uma carência de lugares mais seguros e com uma estética melhor que
possam visitar. A escolha desse tema, se deu pelo intuito de instigar o interesse da
população e do governo do município a agir em prol da prosperidade de Ijuí.
A partir de pesquisas bibliográficas buscamos entender de que forma os espaços
públicos podem proporcionar o lazer. Foram realizadas também entrevistas com moradores
da cidade, que apresentam pontos de vista variados, assim como idas a campo para obter
imagens dos lugares.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Avaliando a cidade de Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, nos deparamos com
diferentes ambientes destinados ao lazer. A cidade apresenta uma cultura diversificada,
com cerca de 83 mil habitantes (IBGE, 2016). Encontram-se praças, um teatro aberto no
centro da cidade, destinado a eventos, academia ao ar livre, ciclovia, Complexo
Poliesportivo, Ginásio Municipal Wilson Mânica, e o campus da universidade UNIJUÍ.
A praça da República no centro da cidade é um espaço antigo, conhecido por todas as faixas
etárias, com diversos espaços para desfrutar o lazer. É um ambiente cheio de árvores,
bancos, uma pracinha, que agora conta com novos brinquedos para as crianças, além de um
palco para eventos e uma academia.
No ano de 2010, Ijuí recebe academias ao ar livre, que podem ser encontradas no centro da
cidade, e em outros bairros. Sendo um projeto significativo, já que incentiva a prática de
atividades físicas, e os aparelhos podem ser acessados por qualquer cidadão da
comunidade.
A Praça dos Imigrantes, se destaca como outro espaço para atividades com a família e
amigos. Além de um espaço com pracinha e bancos, o local desfruta de uma pista de skate.
Tal espaço é muito importante para incentivar a prática do esporte dentre os jovens, assim
como os adultos. Podemos pensar sobre essa pista em um outro sentido, como um local que
abrange um determinado grupo da sociedade, um espaço de inclusão para os que se
identificam com a prática do esporte.
O Ginásio Wilson Mânica e o Poliesportivo representam mais um espaço destinado ao
esporte, que pode ser utilizado por todos os cidadãos. Eventos de cunho esportivo, como
jogos de futebol, vôlei, futebol americano entre outros, são frequentemente realizados no
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local. Diariamente, o Poliesportivo é usado para caminhadas e práticas de exercício. Mais
uma vez, ressaltamos a importância de tais ambientes para a saúde da sociedade.
O campus da Unijuí, é um lugar muito procurado pelos habitantes de Ijuí quando
falamos de lazer. O campus apresenta uma área ao ar livre, com um lago e diversas árvores
e bancos para acomodar os habitantes. Conjuntamente, são realizados eventos para
comunidade, que abrangem todas as idades, como por exemplo o Domingo no Campus.
Ao citar esses lugares vinculados ao lazer, devemos avaliar qual a relação destes
ambientes com os habitantes que tem acesso aos mesmos. Questionamos alguns habitantes
de Ijuí para avaliar seus pontos de vista sobre os locais. Alessandra Koster, de 16 anos,
acredita que os ambientes para o lazer estão crescendo, entretanto gostaria que houvesse
mais lugares destinados aos jovens. Marcelo Zucco, de 41 anos, descreve a cidade como
muito bonita, e acredita que os ambientes destinados ao lazer deveriam ter uma
infraestrutura melhor, com mais segurança, limpeza e assim como mais opções a que se
possam visitar. Marcelo também cita, que o centro de tradições deveria ser melhor
utilizado.
Avaliando esses ambientes, notamos que os mesmos precisam de uma certa
reparação e modernização. Assim como aumento na segurança e mais opções a que possam
ser desfrutadas pela sociedade. Uma vez que o lazer também implica na redução da
criminalidade, como cita Silva (2004). Esse fato é evidenciado na matéria do site Globo.com,
por Luisa Cella, onde na comunidade de Las Palmitas, México, a criminalidade diminui após
ser realizado um projeto envolvendo toda a comunidade, usando a arte para construir um ar
mais alegre para os moradores. Assim, para levar a visão dos habitantes e debater o assunto
lazer, buscamos o ponto de vista de Rogério Durks, secretário adjunto de esporte, cultura e
turismo.
Durks afirma que o lazer e o esporte são temas muito importantes à serem
discutidos, para que então, a sociedade se desenvolva de forma harmoniosa e saudável, e
cita que a área da ciência está comprovando os benefícios, tanto físicos quanto psíquicos
para sociedade. Diz que os municípios têm sendo cobrados em relação ao lazer. Avaliando
os ambientes de Ijuí, cita que existem diversas opções, como praças, ginásios entre outros.
Entretanto, argumenta que esses locais precisam de uma certa modernização para
conseguir acompanhar a demanda. Entende que a população deveria fazer um melhor uso
dos ambientes, zelando pelos mesmos, já que são destinados para população. Porém por
diversos fatores, como falta de segurança esses locais deixam de ser utilizados. Para mudar
esse cenário, propõe que os habitantes “adotem” os locais, usando-os e chamando outros
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para utilizá-los.
Em relação a melhora de segurança, diz que a ocupação por parte da comunidade já
resultaria em avanços. Assim como, focar na iluminação dos ambientes, diz que novos
projetos estão sendo pensados, e serão colocados em prática, com lâmpadas de leed, e uma
nova iluminação para Praça da República. Comenta que a Brigada Militar é a entidade em
função de monitorar os espaços Públicos.
Levamos até Durks a ideia sobre incluir o grafite, para melhorar a estética da
cidade. Segundo ele, é um tema interessante que precisa ser desenvolvido. Para isso, é
preciso leis que possibilitem a incorporação de tais artes nos locais públicos. Explica que
devem ser buscados artistas que visem a arte educativa, seria uma ferramenta importante
para dar vida aos locais.
Por fim, debatemos os novos projetos destinados para o município, segundo Durks
(2019):
“A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, que é uma das
entidades que têm a função de desenvolver a prática do lazer e do esporte, está
colocando em prática atualmente 6 projetos importantes para a cidade. São
eles: Início das obras da praça de Esporte e Lazer do Rodolfo Burmann, que
ficará localizada no Bairro Getúlio Vargas, região oeste da cidade, e será um
local que terá quadra de futebol sintético, quadra de vôlei de areia, quadra
para basquete e tênis, pista de caminhada, chimarródromo, área de
apresentações/reuniões, academia ao ar livre, playground, área de
alimentação, iluminação planejada e autossustentável (energia solar), tudo isso
com um projeto arquitetônico moderno e interativo.
Obras da futura
Estação de Cultura e Lazer, que será na antiga estação férrea, local que se
transformara em um ponto referência e de encontro das pessoas. Novo ginásio
de esporte, que ficará localizado no complexo poliesportivo e se tornará uma
referência municipal para a prática de atividade física, de esporte e de lazer.
Projeto de modernização da Praça dos Imigrantes, que está em fase de
aprovação de projeto, e que dará um novo olhar sobre o local. Modernização da
Biblioteca Pública Municipal, com a disponibilização de um novo arquivo de
livros e informatização da mesma. Realização de um calendário esportivo e

de eventos periódico, estimulando a participação popular na prática
esportiva e o estímulo que mais pessoas passem a incorporar o esporte
como uma rotina semanal. Além disso ações futuras já estão sendo
discutidas, e a parceria com outras secretarias e entidades de Ijuí estão
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sendo pensadas para desenvolver, revitalizar e melhor utilizar os locais
existentes em Ijuí.”
A partir desses novos projetos, debatemos também a importância de locais com mais
acessibilidade a pessoas com deficiências e ao cuidado ao meio ambiente, melhorias que
estão sendo aplicadas nos novos projetos. Aprimoramentos também serão feitos nos lugares
já existentes da cidade, para assim, atingir uma melhora por inteiro.
CONCLUSÃO
Como foi visto, o lazer é muito importante para o funcionamento de uma sociedade,
implicando nos mais diversos fatores, como na criminalidade e na formação da cultura.
Presar pelos ambientes de lazer é fundamental, e o tema deve ser trabalhado com mais
ênfase. O Município de Ijuí apresenta muitas áreas em que o lazer pode ser desfrutado,
praças, áreas verdes e muitos locais para atividade física. Os mesmos se encontram em uma
situação que deve ser melhorada. Ao avaliar tais ambientes, notamos a presença do
vandalismo, da falta de segurança e uma infraestrutura inadequada.
Porém para alcançar tais melhorias, não basta apenas o trabalho do governo de Ijuí.
Os habitantes devem cobrar por melhorias e se comprometer com a preservação dos locais.
Só assim iremos aprimorar o lazer, com o trabalho conjunto dos habitantes e de
responsáveis por Ijuí.
Para que o lazer possa ser mais desfrutado dentro do município, precisamos de
novos ambientes com uma infraestrutura modernizada que atenda a todos os moradores,
assim como a restauração dos já existentes. Usar do grafite, pode ser uma maneira moderna
para melhorar a estética da cidade. Utilizar medidas sustentáveis nesses novos espaços
também se faz necessário. Em síntese, se todos cumprirem suas obrigações, criaremos
áreas que atendam as demandas da sociedade atual.
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