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RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo maior caracterizar os espaços públicos 

utilizados como forma de lazer na cidade de Canápolis-MG. Para tal, alguns objetivos específicos 

se fazem necessários, sendo eles: identificar quais atividades são realizadas em cada espaço; 

caracterizar cada local de lazer; realizar um mapeamento com os locais de lazer identificados. 

Para alcançar os objetivos propostos, realizamos primeiramente uma revisão bibliográfica acerca 

da temática principal, através de leitura em artigos, livros e documentos. Posteriormente, através 

de trabalho campo in loco, visitamos espaços públicos da cidade que são utilizados para o lazer, 

em cada local realizamos registro fotográfico e analisamos o espaço em questão para assim 

podermos caracterizá-lo. Para podermos representar esses espaços no âmbito da cidade, 

realizamos um mapeamento, pontuando cada local caracterizado em um mapa. E por fim, 

realizamos a análise de todo o levantamento realizado tanto teoricamente como empíricamente. 

Através dos trabalhos empíricos realizados no espaço urbano de Canápolis, no levantamento 

foram identificados doze tipos de equipamentos públicos que são utilizados pela população para o 

lazer, dos quais sendo distribuídos em dezessete locais. Concluímos que a cidade, por seu de 

porte pequeno, possui vários equipamentos urbanos voltados a pratica do lazer. Esses locais 

contemplam praticas esportivas, lazer aquático e atividade para idosos. 

PALAVRAS-CHAVE: cidade pequena; espaços de lazer; Canápolis-MG. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O lazer é uma forma de elevar a qualidade de vida das pessoas, aliviar o stress diário, e 

contribuir para a saúde física e mental. Assim, dentre outras formas, parques urbanos, praças, 

ginásios, campos de futebol, dentre outros são equipamentos que contribuem ou deveriam 

contribuir para essas atividades. A recreação “nada mais é do que uma das várias opções de 

elemento do lazer, pois existem muitos outros como: jogar um futebol com os amigos no final de 

semana, pescar, viajar, assistir filmes entre outros que são também muito utilizadas em sua 

prática” (JUNIOR, SFERRA E BOTTCHER, 2012, p.1), ou seja, os espaços para o lazer são de 

extrema importância em nossas cidades, estas deveriam ampliar as opções de lazer e recreação 

gratuita para os citadinos. 

De acordo com argumentação de Nucci (2008), 

A recreação aparece como o modo de ocupar os momentos de lazer, este que já 

consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948: ‘Artigo XXIV - 

Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 

horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas (NUCCI, 2008, p. 36). 

Já na perspectiva de Dumazedier (2004) o lazer é discutido sobre diferentes vieses, como 

[...] o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou 
ainda, para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social 
voluntária, ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se das obrigações 
profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2004, p. 34). 

 

No entanto, atualmente na sociedade capitalista o lazer cada vez mais vem sendo 

concebido como mercadoria, a qual se a população não tem condições de pagar para ter 

recreação, depende da gratuidade dos espaços públicos e seus equipamentos. 

Segundo Dadora (2012), 

O espaço público é um elemento indissociável do espaço urbano. Em conjunto 
com a arquitetura e a natureza, as ruas, praças, parques, etc. Formam uma parte 
real da imagem da cidade. O ambiente construído público no urbano é um 
elemento representativo da cultura, economia e dos valores de um lugar; é parte 
da identidade e da imagem urbana. (DARODA, 2012, p.17). 
 

 

O espaço público é coabitado e dividido, fazendo com que convivamos com um grande 

número de pessoas, que possuem interesses próprios, anseios, sentimentos e opiniões, em 

outros termos como enfatiza Gomes (2005), 

[...] A singularidade individual pressuposta pelo espaço público é anterior e prima 
sobre qualquer outra pré-determinação de hierarquia ou de posição social pré 
estabelecida. Esse espaço é, pois, nas sociedades modernas, a base e a 
condição fundamental para a experiência da liberdade individual, vivida dentro de 
uma coletividade plural. Compreende-se assim a importância e necessidade da 
existência e do funcionamento desse espaço público para a democracia (GOMES, 
2005, p. 251). 
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Para que se tenha uma boa utilização e se estabeleça uma harmoniosa relação entre os 

indivíduos que frequentam os espaços públicos, são estabelecidos alguns acordos que delimitam 

seus comportamentos e suas práticas, tornando o espaço um local de possíveis encontros e de 

diálogos. 

De acordo com Gomes, (2006) fisicamente o espaço público é, antes de mais nada, o 

lugar, praça, rua, shopping, praia, qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos a 

possibilidade de acesso e participação de qualquer tipo de pessoa. É o lugar das indiferenças, ou 

seja, onde as afinidades sociais, os jogos de prestígio, as diferenças, quaisquer que sejam, devem 

se submeter as regras da civilidade. Ou seja, espaço público pode assumir um papel 

transformador na dinâmica da cidade.  

Já na perspectiva política de Arendt (1983), o lugar público consiste no espaço da 

“visibilidade”, das “aparências” e, principalmente, da “ação”. O espaço público possibilita aos 

cidadãos exercer a liberdade, trocar ideias e opiniões, interagir com outras pessoas e se apropriar 

temporariamente desses espaços.  

No contexto de espaços públicos de lazer podemos afirmar que há ampla gama de 

demandas em médios e grandes centros, porém em cidades pequenas ocorre uma diminuição, 

isto por vários fatores que vão da dependência do poder público local (dependentes de repasses 

tais como o Fundo de Participação dos Municípios – FPM) para prover tais áreas até uma menor 

demanda, pensando nesta questão este trabalho se propôs analisar os espaços públicos de lazer 

em uma pequena cidade do Triangulo mineiro. 

A priori devemos destrinchar o conceito de pequena cidade, segundo o IBGE, pequena 

cidade e toda aquela com menos de 100 mil habitantes, porém, e também deve se levar em 

consideração a dinâmica rural e comercial do local, bem como sua inter-relação com as cidades 

do entorno o que dificulta a análise sobre cidades entre 80 e 100 mil habitantes, que possuem 

comércio dinâmico e relação de centro de deslocamento (referência) de cidades do entorno  

O município de Canápolis-MG encontra-se localizado na mesorregião do Triângulo Mineiro 

e Alto Paranaíba (Figura 01), inserido no Bioma Cerrado, abrangendo uma área de 839.737 km² 

com uma população de 11.365 habitantes, destes 90% estão na área urbana, (Censo 

Demográfico do ano de 2010 IBGE, 2016). O município é integrante da microrregião de 

Uberlândia, constituída por dez municípios, são eles: Uberlândia, Prata, Monte Alegre de Minas, 

Tupaciguara, Araguari, Cascalho Rico, Indianópolis, Araporã, Centralina e Canápolis. Apesar de 

pertencer a esta microrregião, o município possui relações estreitas com municípios da 

microrregião de Ituiutaba, como Capinópolis e a própria Ituiutaba, que oferece serviços como 

educação e saúde, assim como a cidade goiana de Itumbiara. 
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Figura 01: Localização do município de Canápolis-MG

Org.: SILVA, D. A. (2016) 

Canápolis é regionalmente conhecida como uma cidade agrícola onde se produz abacaxi, 

cultura na qual o município é o quarto maior produtor de Minas Gerais (Fonte sidra IBGE) porém a 

história do município está intimamente ligada a evolução da monocultura canavieira. Diferente das 

várias cidades mineiras que nasceram de forma Cristocentrica, ou seja, nasceram ao redor de 

uma igreja, Canápolis nasceu ao redor de um Engenho, e ganhou o nome graças a esta 

monocultura já que o Topônimo Canápolis significa cidade da cana (FRANCO, 2010). 

 

2. OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo maior caracterizar os espaços públicos utilizados 

como forma de lazer na cidade de Canápolis-MG. Para tal, alguns objetivos específicos se fazem 

necessários, sendo eles: identificar quais atividades são realizadas em cada espaço; caracterizar 

cada local de lazer; realizar um mapeamento com os locais de lazer identificados. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Para alcançar os objetivos propostos, realizamos primeiramente uma revisão bibliográfica 

acerca da temática principal, através de leitura em artigos, livros e documentos. Posteriormente, 

através de trabalho campo in loco, visitamos espaços públicos da cidade que são utilizados para o 

lazer, em cada local realizamos registro fotográfico e analisamos o espaço em questão para assim 

podermos caracterizá-lo. Para podermos representar esses espaços no âmbito da cidade, 

realizamos um mapeamento, pontuando cada local caracterizado em um mapa. E por fim, 

realizamos a análise de todo o levantamento realizado tanto teoricamente como empiricamente. 

 

4. RESULTADOS 

 

 Através dos trabalhos empíricos realizados no espaço urbano de Canápolis, no 

levantamento foram identificados doze tipos de equipamentos públicos que são utilizados pela 

população para o lazer, dos quais sendo distribuídos em dezessete locais (Figura 02). 

 

Figura 02: Localização dos espaços públicos utilizados como forma de lazer em Canápolis 
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Org.: Franco, D. F. C.; Silva, D. A. (2016) 

Espacialmente em uma análise superficial poderíamos dizer que os equipamentos públicos 

de lazer gratuito estão bem distribuídos na cidade, todavia os bairros periféricos onde as 

populações de mais baixa renda residem são relegados às praças de pequeno porte e quadras 

esportivas, iremos aqui fazer uma análise sobre as características dos locais de lazer da cidade 

bem como do público a que ele atende. 

O Clube do Trabalhador, localizado na parte Sudoeste, em uma das entradas da cidade 

(Figura 03) já era utilizado como fonte de Lazer bem antes da estrutura atual. No ano de 2005 

surge a ideia de transformar o local onde existe a cachoeira do Córrego do Cerrado em clube. 

 

 
Figura 03: Clube do trabalhador e Cachoeira 

Org.: FRANCO, D. F. C.; SILVA, D. A. (2016) 

  

A ideia do poder político municipal parecia boa, transformar um local de beleza natural em 

um local de lazer coletivo e gratuito, contudo 11 anos depois e com um valor de cerca de R$ 
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2.000.000,00 gastos, o clube ainda não saiu do papel, e a estrutura já construída encontra-se em 

estado de deterioração, Entretanto a cachoeira ainda é amplamente utilizada pela população mais 

carente da cidade como fonte de lazer, para banhos e alguns esportes, tais como natação e rapel. 

Já a estrutura construída, costuma ser utilizada para o uso de entorpecentes e prostituição. E 

estimado pela prefeitura um valor de R$-2.5000.00,00 para finalizar a obra. 

 Sitte (1992, p.25, apud DE ANGELIS et al, 2005, p. 2) discorre que nas praças “[...] 

Concentra-se o movimento, lugar de festas públicas, organiza-se as cerimônias oficiais, 

anunciam-se as leis, e se realiza todo tipo de eventos semelhantes”. Contudo “a praça é o lugar 

intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de 

manifestações da vida urbana e comunitária e, consequentemente, de funções estruturantes e 

arquiteturas significativas” (LAMAS apud DE ANGELIS, 2005, p. 2). 

 Neste sentido a praça 14 de Julho (denominação dada por esta ser a data do aniversário 

da cidade) (Figura 04) é o principal ponto para comemorações na cidade, também chamada de 

praça central é onde está localizada a maioria dos equipamentos necessários a vida cotidiana, 

Bancos, Correios, supermercado dentre outros.  
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Figura 04: Praça 14 de Julho (Área Central) 

Org.: FRANCO, D. F. C.; SILVA, D. A. (2016) 

 

 Na data em que foram feitas as fotos estava sendo comemorado o aniversário da cidade o 

que corrobora o que foi dito por Lamas, este local é também ponto de reunião de jovens 

principalmente após a missa (já que a igreja matriz fica em frente a esta praça) shows de rock n 

roll, rodas de violão, sendo também local de passagem de ir e vir, descanso, ou seja, pode ser 

considerada o principal equipamento de diversão da cidade.  

 Diferente do que ocorre com a praça Central (Figura 05), as praças periféricas não 

possuem boa infraestrutura e são utilizadas, por parte dos locais como espaço de convivência, de 

bate papo, e reencontro, a noite estas praças acabam transformando em território do tráfico e da 

prostituição,  Para a maioria da população periférica, estas praças se reduziram a espaços 

verdes, sem representatividade de convívio social, causada principalmente pelo descaso do poder 

público em reativá-la como sendo espaços de lazer, diversão, datas festivas, dentre outras 

conotações. 
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Figura 05: Praças nos bairros da cidade (Praça dos Trabalhadores (A) e Praça Gerônimo 

Mendonça (B)) 

Org.: FRANCO, D. F. C.; SILVA, D. A. (2016) 

 

 O principal ponto de entretenimento público, da Zona norte da cidade e a pista de Skate 

Boarding (Figura 06) neste é o local preferido de parte dos adolescentes da cidade que utilizam a 

rampa para diversão, bem como o local para paquera e bate papo, este equipamento fica na 

periferia da cidade porém e frequentado por adolescentes de todas as classes sociais, ou seja, a 

segregação aqui ocorre muito mais no âmbito do gosto pelo skate do que pela condição sócio 

econômica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Figura 06: Pista de Skate Boarding 

Org.: FRANCO, D. F. C.; SILVA, D. A. (2016) 

 

 A pista não é muito comum para uma cidade pequena, pois carrega muitos preconceitos, 

que incorpora no praticante deste esporte a questão da malandragem e do uso de entorpecentes . 

A prática do skate em ruas, praças e calçadas constitui-se, amiúde, em uma atividade clandestina 

e passível de repressão. Tendo em vista esses conflitos em potencial, é comum a apropriação por 

skatistas de espaços públicos “subutilizados” (DINIZ e SILVA, 2014). 

 Entre os equipamentos urbanos mais difundidos em pequenas cidades, estão os atrelados 

ao principal esporte nacional, o futebol (COSTA, 2000), não é diferente em Canápolis, onde a 

população tem a disposição dois campos de futebol e um ginásio (Figura 07). Esses locais são 

utilizados por eventos esportivos, principalmente de cunho regional, tanto nas categorias adulto e 

também jogos escolares, entendemos que o apoio a pratica esportiva incentiva os estudos, 

portanto espaços como estes são de suma importância para os moradores da cidade. 
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Figura 07: Ginásio, Estádio e Campos de futebol 

Org.: FRANCO, D. F. C.; SILVA, D. A. (2016) 

 

 Existem várias formas de lazer Silva e Salles (2010) detalha, o envolvimento em atividades 

de lazer e o uso que se faz do tempo livre podem trazer consequências positivas ou negativas 

para as pessoas, de modo que elas podem desenvolver seus potenciais e aumentar seu bem-

estar, por um lado, ou usar o tempo de forma alienada, que não contribui para seu 

desenvolvimento pessoal (AQUINO e MARTINS, 2007). Desta forma a leitura também se torna 

uma forma de lazer, de certa forma um lazer acadêmico e elitizado, Canápolis possui uma 

Biblioteca Pública, (Figura 08) com um acervo pequeno, porém amplamente utilizado 

principalmente pelos alunos do ensino fundamental e médio do município. 
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Figura 08: Biblioteca municipal e Casa de cultura.

 
Org.: FRANCO, D. F. C.; SILVA, D. A. (2016). 

 

 Outro espaço interessante de ser citado é a Casa da Cultura, espaço onde são oferecidos 

vários tipos de cursos a população, cursos que vão desde pintura em tela ate aulas de violão e 

bateria. Em relação à cultura, a cidade possui o Teatro Municipal, ao qual seria destinado aos 

espetáculos teatrais da comunidade, ou seja, local da expressão cultural de um povo poderia ser 

ali apresentado, contudo, o mesmo é pouco utilizado, talvez por falta de incentivo do poder 

público, ou pela própria classe artística, no entanto, cabe a nós aqui relatar a presença deste local 

de lazer na cidade. 

 Além destes espaços de lazer explanados, outros que foram mapeados, como as Quadras 

Poliesportivas e o Centro de Convivência dos Idosos são locais aos quais os idosos da cidade e 

os moradores da área periférica da cidade tem a oportunidade de lazer ao seu redor. As quadras 

de futebol são bem frequentadas, principalmente pelas crianças, o que se torna importante para 

mantê-las fora de “coisas erradas”, e aos idosos, o CCI é o local de diversão dessas pessoas, no 

qual ocorre bingos, natação, artesanato e o tradicional forró, assim os idosos se relacionam e se 

socializam com seus pares, mantendo a vida em plenos pulsos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Municípios de porte pequeno, como é o caso do objeto de estudo, normalmente possuem 

equipamentos públicos destinados ao lazer em número reduzido (PRADO, 2015). Isto pelo fato da 

pouca arrecadação própria, e das verbas federais (caso da F.P.M. (Fundo de Participação dos 

Municípios)) serem insuficientes para o cumprimento dos gastos constitucionais com saúde e 

educação, o que somado com o pagamento do funcionalismo acaba por deixar o lazer como 

última “trincheira de gastos” com verbas públicas (PRADO, 2015). 

 Por este levantamento preliminar das áreas de lazer podemos concluir que Canápolis, 

destoa dos demais pequenos municípios, isto se observarmos a quantidade de equipamentos 

públicos de lazer, já que notamos uma ampla gama de locais que vão de pista de skate passando 

por quadras poliesportivas e campos de futebol até um clube de lazer aquático (Clube do 

Trabalhador). 

Contudo, destacamos o Clube do Trabalhado, este poderia ser mais utilizado pela 

população e de forma legal, pois o parque fica fechado o tempo todo, embora tenha piscinas, 

quadras e salão, ou seja, está nas mãos do poder público por em funcionamento e dar função ao 

local, ampliando ainda mais a opção de lazer dos cidadãos canapolinos. 

 Podemos constatar também que parte destes equipamentos de lazer encontram-se em 

processo de deterioração, e que por vezes são subutilizados, todavia a população do município 

detém uma quantidade interessante de opções de lazer as praças, como opções de socialização 

das pessoas são limpas e são palcos para apresentações de artistas e festas tradicionais. No 

entanto, acreditamos que necessitam de uma estrutura mais moderna e de inclusão, como 

academias e instrumentos de acessibilidade, o que aumentaria bastante o acesso a pessoas 

como mobilidade reduzida. 
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