Modalidade do trabalho: TRABALHO DE PESQUISA
Eixo temático: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DIREITOS HUMANOS: O INCENTIVO AO LAZER E CULTURA PÚBLICA1
Nathália Yasmin Reiner Albrecht2, Sofia Borin Busnello3, Bernardo Peixoto Haas4, Sandra Nunes Rosa5
1

Trabalho da Jornada de Pesquisa da EFA
Aluna EFA
3
Aluna EFA
4
Aluno EFA
5
Professora EFA
2

INTRODUÇÃO
Na escola Centro de Educação Básica Francisco de Assis – EFA, anualmente, ocorre a
Jornada de Pesquisa, onde em cada turma os estudantes recebem um tema gerador
juntamente com subtemas. Formam-se pequenos grupos para realizarem pesquisas. Em
2019, o tema proposto foi referente às propriedades Públicas e Privadas e os momentos de
ludicidade que ambas oferecem para a sociedade. No terceiro ano do Ensino Médio, foram
divididos cinco grupos, de acordo com componentes curriculares (Matemática, Sociologia,
Literatura, Português e Biologia). Nossa análise é referente à Sociologia em prol do lúdico.
Essa pesquisa trata sobre como os Direitos Humanos estão presentes na vida das
sociedades, enfatiza os direitos da população a ter bons espaços de lazer em sua cidade, da
questão humana e do trabalho dos catadores. Aprofundaremos essa pesquisa com base na
cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul.
O objetivo desse trabalho é mostrar para a população que os momentos lúdicos, por vezes
deixados de lado, são fundamentais para a boa convivência humana. As cidades devem,
obrigatoriamente, oferecer aos moradores e visitantes lugares que proporcionem esportes,
conversas e encontros saudáveis, e, deixar claro para a população que estes lugares são
feitos para e por eles.
Toda pesquisa é movida por perguntas e algumas incógnitas que nos norteiam são: O que
Ijuí oferece? Como são esses espaços? Possuem segurança? Quais as diferenças entre os
espaços públicos e os privados? O que pode ser mudado/acrescentado? Essas, serão
respondidas no decorrer da pesquisa, realizada por meio de saídas a campo, internet e
livros didáticos.
MATERIAIS E METODOS

Para esclarecer nossas dúvidas quanto aos espaços públicos e privados do município de Ijuí
e desenvolver esse trabalho, iniciamos com o levantamento de dúvidas acerca do que Ijuí
oferece como espaço lazer para os moradores, posteriormente surgiram dúvidas quanto à
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qualidade desses ambientes, facilidade de acesso a eles e o que oferecem. Nossa pesquisa
se deu através de sites da internet para termos um melhor entendimento a respeito dos
Direitos Humanos, obtermos mais informações sobre a ACATA (Associação dos Catadores de
Materiais Recicláveis de Ijuí) e dos locais escolhidos. Após, foi realizada, também, uma pesquisa
de campo nos locais que denominamos como principais pontos de lazer da cidade, com o
intuito de fazer análises e comparativos dos mesmos.
RESULTADOS
Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente
de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Incluem o
direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à
educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação.
A Assembleia Geral proclama a Declaração Universal dos Direitos do Homem como um ideal comum
a atingir por todos os povos e todas as nações, a mesma conta com trinta artigos de suma
importância para a convivência social, dentre eles:
Artigo 1.º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para
com os outros em espírito de fraternidade.
Artigo 24.º. Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e,
especialmente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e a
férias periódicas pagas.
Acreditamos que, nestes dois artigos, encontramos alguns dos princípios fundamentais para a
realização desse trabalho. Todos nós temos os mesmos direitos, incluindo o direito ao lazer e aos
espaços públicos de nossas cidades. É dever das mesmas proporcionar espaços que incentivem os
esportes (ex.: quadras de vôlei e futebol, academias ao ar livre), o lazer (ex.: gramados, bancos ao ar
livre), locais para crianças (ex.: pracinhas com brinquedos seguros), dentre outros itens.
Dentro do município de Ijuí há variados espaços, tanto público quanto privado, destinados para a
prática do lazer da sociedade ijuiense. Alguns locais privados que serviram de base para a realização
da análise e pesquisa, foram: MADP (Museu Antropólogo Diretor Pestana); SOGI (Sociedade
Ginástica Ijuí); cinema Cult; CAMPUS da Unijui; biblioteca Unijui; Recreativa, os locais públicos
analisados, foram: praça da República; praça dos Imigrantes; Complexo Poliesportivo; praça do
bairro Storch; parque de exposições Wanderley Burmann e biblioteca pública de Ijuí. Nos locais
citados anteriormente, foi possível realizar constatações de que os espaços públicos de Ijuí deixam a
desejar em muitos aspectos, principalmente, ao que diz respeito a infraestrutura dos lugares, tanto
na qualidade quanto no que oferecem, e também, na questão de segurança dos locais, contudo, os
espaços públicos oferecem uma grande variedade em relação as atividades a serem realizadas
dentro de seu ambiente, há muitos ambientes para a realização de práticas esportivas e de lazer. Os
espaços privados proporcionam práticas de lazer, de esporte e de cultura, além de possuírem uma
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melhor infraestrutura, segurança, iluminação, oferecem banheiros, lugares para beber água e
principalmente o cuidado com o lixo, com destaque para o CAMPUS Unijui.
Dois locais públicos que acreditamos possuir grande potencial para virem a se tornar grandes
espaços de lazer, são: o Parque Popular da Pedreira, que se encontra em andamento (porém com
atrasado no andamento na execução do projeto), que consiste em um Plano Geral de Urbanização
em uma área que apresenta problemas relacionados à sub-habitação em Áreas de Preservação
Permanente (APP), junto a duas antigas pedreiras desativadas que se transformaram em um lixão a
céu aberto. Com o objetivo de recuperar o ambiente e promover inclusão social, o Plano conta com
a construção de um parque urbano que atenderá não só a população da área, mas como a todo o
município, incluindo saneamento do lago da pedreira, retirada de lixo e entulho e recuperação
ambiental das APPs, após a remoção das famílias para as novas unidades habitacionais, recuperando
a mata ciliar junto aos cursos d’água; realizando também a implementação de passeios públicos e
ciclovia. Outro local, é o Bosque dos Capuchinhos, que alguns anos atrás era utilizado como área de
lazer, mas foi abandonado pelos próprios Capuchinhos e pela sociedade, hoje a permanência no local
é perigosa até mesmo durante o dia.
Todos esses locais necessitam do trabalho dos catadores, que coletam o lixo e realizam sua venda
para reciclagem, diminuem a quantidade de materiais que, caso fossem descartados, ocupariam
espaço em aterros e lixões, aumentando o volume de resíduos e diminuindo a vida útil desses
espaços destinados ao descarte.
Em Ijuí, nós temos a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ijuí – ACATA, fundada no
dia primeiro de junho de 2005 por vinte e dois catadores residentes na zona norte da cidade,
influenciados pelo gari Zacarias Ribeiro Camargo (atual presidente da ACATA). Essa associação
contribui para a reciclagem e seleção dos lixos urbanos, gera lucro para a população de baixa renda
e ajuda a construir um ambiente melhor e uma cidade mais limpa.
Com a ajuda de todos, cada um com sua função social, podemos construir em qualquer cidade, locais
de lazer e ludicidade.

CONCLUSÕES
Com essa pesquisa podemos conhecer mais sobre nossa cidade, seus espaços públicos e
privados, como as pessoas utilizam esses lugares e o que pensam sobre eles. Todo mundo
precisa de um tempo de qualidade, descansar depois de uma semana
trabalhando/estudando, por isso a necessidade de as cidades proporcionarem esses
espaços/momentos para o povo. Um ambiente próximo a natureza, com sombra, local para
sentar, tomar um mate, uma quadra de vôlei ou futsal, banheiros, aparelhos de academia ao
ar livre, lixeiras em vários cantos para o descarte adequado do lixo e para manter a cidade
limpa, tudo com segurança e tranquilidade.
Ijuí oferece alguns lugares e praças do tipo, mas o ideal é que cada bairro possua a sua
praça, para que os habitantes tenham acesso fácil, principalmente aqueles com dificuldades
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de locomoção. Também é essencial a inclusão social, que esses locais tenham rampas e
adaptações para portadores de necessidades (cadeirantes, deficientes auditivos, autistas...).
A organização desses locais de lazer conta com a participação da população e também do
governo, precisamos de um bom governo, com pessoas que lutem pelo momento de
descanso da população (que os inclui também), e que as pessoas saibam aproveitar e cuidar
desses lugares. Devemos sempre nos perguntar: O que eu posso fazer? Como posso dar
visibilidade para as praças que já temos? E como ajudar a melhorá-las? Todos juntos em prol
da ludicidade, tornando a cidade, aglomeração humana localizada numa área geográfica
circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, destinadas à moradia e/ou a
atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras, dentre outras, um lugar melhor.

