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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho objetiva, fundamentalmente, somar com os debates e análises sobre o lazer 

que, embora não tendo destaque no desenvolvimento do pensamento geográfico, vem ganhando 

importância no âmbito dessa ciência, sobretudo quando a temática está relacionada ou é 

discutida no atual contexto da realidade socioespacial da sociedade contemporânea. Dito de 

outro modo, junto com o turismo, a temática lazer passou a merecer mais atenção da Geografia, 

especialmente da Urbana brasileira, quando se faz uma reflexão acerca da problemática urbana, 

destacando-se a grande cidade. 

No centro dos debates merece reforçar que os grandes centros urbanizados chamam a 

atenção pela concentração populacional, econômica, cultural, técnica, etc. As cidades, por esse 

caráter concentrador, acumulam problemas e soluções; atraem, expulsam e segregam os 

indivíduos segundo a lógica que impõe a produção, a circulação e o consumo com rapidez; o 

próprio espaço urbano cresce em ritmo frenético. Nesse processo, moradores e governantes 

abstraem a importância de espaços e tempos para a vida. 

A expansão das cidades em direção às áreas rurais transformadas em solo urbano, além 

da ocupação de áreas impróprias à habitação (morros, baixadas, mangues, etc.) exige, cada vez 

mais, investimentos em infraestrutura e equipamentos públicos, sempre insuficientes. É desse 

modo que as periferias das grandes cidades crescem e, no senso comum, são causadoras de 

vários problemas, os quais afetam a todos. Dentre tantos, destacam-se: desigualdades, 

ocupações precárias, segregação, periferização, degradação e riscos ambientais, concentração 

econômica, concentração da população em determinadas áreas insalubres, carências de 
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serviços públicos, concentração de oportunidades de trabalho, especulação, violência de toda 

ordem, trânsito caótico, etc. 

Protagonizamos ou testemunhamos, diariamente, situações e atos que comprovam o 

quanto as grandes cidades transformam-se em espaços desumanizados. A mídia não se cansa 

de espetacularizar o caos: o trânsito e a brutalidade que o mesmo provoca nas pessoas, a 

violência, muitas vezes gratuita, que causa medo e afugenta moradores em busca de segurança 

dentro das muralhas dos condomínios fechados, as catástrofes naturais que afetam, 

principalmente, os mais pobres, as epidemias e tantos outros fatores já citados. 

É desafiador pensar saídas para essa realidade complexa, cujo contexto histórico está 

relacionado aos projetos de modernização (econômica) do país. As sugestões e soluções 

parecem ser, quase sempre, paliativas que amenizam situações insustentáveis. Os governos 

municipais empenham-se em criar e implementar projetos que viabilizem, minimamente, o 

funcionamento das cidades. Contudo, ainda é limitada e tímida a atuação dos poderes públicos 

em fazer valer normas, leis e mecanismos gerais que dificultem ou impeçam chegarmos a uma 

situação que se denomina “caos urbano”. 

O ponto de partida para pensar/refletir sobre o assunto é o entendimento de que, embora 

sabedores da problemática que afeta os grandes espaços urbanizados, os poderes público e 

privado, e a própria sociedade, não avançam no sentido de discutir, de fato, os reais motivos que 

provocam o que se denomina de “desordem urbana”, “caos urbano”, ou, ainda, “crise urbana”, 

acima de tudo metropolitana.  

Esses espaços são, atualmente, estratégicos no que se refere ao crescimento econômico. 

Assim, confere-se aos mesmos, enorme relevância, uma vez que dinamizam diversos setores da 

economia; interligam-se no interior de um território que se constitui como região-chave, onde são 

criadas todas as condições para que a mesma cumpra, assim, papel fundamental na reprodução 

do capital. 

A intenção, portanto, é discutir a ausência de bens e serviços que estão para além do que 

se proclama como “básicos” voltados para o lazer dos moradores. Além da existência dos 

equipamentos e infraestrutura geral que possibilite o surgimento de espaços coletivos voltados 

para o lazer e o desenvolvimento de recreação e cultura, é preciso refletir acerca de caminhos 

que, se não ajudam na busca por uma cidadania mais ampla, pelo menos torna mais humana a 

vida nas cidades. Para tanto, e como ponto de partida, faz-se uma análise sobre um projeto de 

cidadania no Brasil ainda longe de ser alcançado na sua plenitude, pelo menos no que diz 
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respeito às condições do viver nas cidades. Em seguida, introduzimos uma discussão acerca do 

lazer na cidade contemporânea.  

A temática extrapola para o último capítulo, onde colocamos análises e resultados de 

trabalho de campo realizados em bairros de Vitória-ES, destacando o lazer que se desenvolve 

utilizando equipamentos e espaços urbanos públicos, tais como praças, calçadões, academias 

de ginástica pública e locais que funcionam como infraestruturas urbana voltadas para esse fim. 

 

I – MARCAS DA CIDADE CONTEMPORÂNEA: URBANIZAÇÃO INCESSANTE E RECUO DA 

CIDADANIA  

Como ponto de partida é importante dizer, embora não se trata de nenhuma novidade, 

que discutir os ditos problemas urbanos que afetam as grandes cidades do Brasil atual, perpassa 

análises sobre o intenso processo de urbanização das mesmas. Pensando a dimensão do 

crescimento da mancha urbana, é fácil supor e constatar o quanto o lazer serve de instrumento 

de valorização do espaço, em especial áreas criadas e equipadas para tal finalidade. É fato, 

também, que esse processo contribui para a segregação socioespacial.  

Entendemos que a cidadania, de fato, passa pela concreta participação e o envolvimento 

integral do indivíduo no lugar em que ele vive, seja na escala micro ou macro: o bairro ou a 

grande cidade. Essa participação e envolvimento por completo exige mais do que o acesso 

deste indivíduo aos denominados direitos básicos (moradia, educação, saúde, segurança, 

trabalho e outros); o lazer e o desenvolvimento artístico e cultural, além da participação política  

e o bem-estar socioeconômico são também essenciais a favor de um cidadão pleno e de uma 

cidade mais democrática. 

No que diz respeito à cidade, a conquista da cidadania requer ações concretas da própria 

sociedade e sobretudo do Estado, no sentido de impedir transformações que afetem direta ou 

indiretamente a vida das pessoas, dos grupos, das comunidades; o planejamento tem que 

propiciar uma vida civilizada e adequada às amplas necessidades dos indivíduos; a fiscalização 

e cobranças dirigidas ao poder econômico têm que ser sérios e constantes. Trata-se de utopia? 

É possível, mas se não for por esse caminho continuaremos a assistir e ouvir todos os dias um 

elenco dos ditos “problemas urbanos” que compõem a chamada “crise urbana”, ou ainda, o 

“caos urbano” como se estes fossem próprios da cidade e não da sociedade da qual fazemos 

parte.  
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Chama a atenção no atual processo de produção do espaço urbano no Brasil o modo 

predominante como a metrópole se constrói reproduzindo as desigualdades: o horizonte da 

mancha urbana estica e parece não ter fim, uma vez que surgem a todo momento grandes 

“bairros”, mas que, de fato, ainda não se constituem enquanto tal. Na verdade são áreas 

totalmente recortadas em lotes onde os indivíduos constroem o mais rápido possível suas casas, 

garantindo, pelo menos, o direito de habitar em condições melhores se comparado com 

situações anteriores piores, isto é, quando ainda não tinham tido o acesso à propriedade privada. 

Percebe-se, nesse sentido, que o pior de tudo para essas pessoas é não ter a moradia própria, 

vivendo de aluguel, em casas de familiares, em barracos nas favelas ou em áreas extremamente 

inconcebíveis para se viver. 

Nesse processo em que a cidade é cada vez mais o lugar da produção e a vida se volta 

para o processo produtivo, as relações do indivíduo com o espaço se limitam ao habitar e o 

trabalhar, se restringe à casa e ao local de trabalho, dificultando ou impossibilitando a 

experiência do espaço, e a relação com o mundo no plano micro. Ou ainda como diz CARLOS 

(2001, p. 35)  

 “(...) O espaço apropriável para a vida (...) o bairro, a praça, a rua, o pequeno e 

restrito comércio que pipoca na metrópole, aproximando seus moradores que podem 

ser mais do que pontos de troca de mercadorias, pois criam possibilidades de 

encontro e guardam uma significação como elementos de sociabilidade (...) as 

relações de vizinhança, o ato de ir às compras, o caminhar, o encontro, os jogos, as 

brincadeiras, o percurso reconhecido de uma prática vivida (...) laços profundos de 

identidade habitante-lugar, lugares que ganham o significado dado pelo uso marcado 

pela presença...”  

A justificativa para não aprofundarmos aqui discussões acerca da problemática urbana é 

até muito simples: os indivíduos precisam primeiro ter as condições materiais e mesmo 

imateriais de vir a sofrer o estranhamento fruto das rápidas transformações no(s) uso(s) do 

espaço, isto porque nem as possibilidades de usos estão dadas no caso da realidade 

metropolitana em que vivemos hoje. 

Apontamos antes o que é parte da problemática urbana, esta entendida, portanto, para 

além da cidade, da forma física, da morfologia. Nesse sentido é importante que seja mais uma 

vez salientado: ter direito à cidade não é apenas alcançar a propriedade, a moradia na cidade; o 

morador, consumidor do espaço precisa apropriar-se do espaço, inscrever suas territorialidades 

nesse espaço para que ele se transforme de indivíduo consumidor em cidadão, e para isso ele 

precisa ter tempo, tempo para a vida, incluindo o tempo para o lazer. Segundo OLIVEIRA (1997, 
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p. 270), “ainda que a ausência de bens e serviços seja abominável, são igualmente abominosos 

a falta de tempo, de lazer, de informação (...) o resgate da cidadania contém a dimensão das 

condições necessárias à reprodução da vida no seu sentido mais amplo”. Nesse sentido, suas 

palavras reforçam uma dialética do tempo e do espaço. 

No âmbito deste raciocínio, SEABRA (1997, p. 66) chama a atenção para o fato de que 

(...) a vida pressupõe espaço. Sem território, à escala do indivíduo, não há vida (...) o espaço é 

objeto de múltiplas estratégias, nele e por ele se travam confrontos e conflitos, defrontam-se 

estratégias do Estado, dos moradores da cidade, usuários e usadores do espaço. 

É preciso perceber e negar a lógica que, de modo simplista, traduzimos como sendo 

aquela que quando possibilita a propriedade não faz o mesmo em relação a apropriação; é 

preciso  espaço enquanto possibilidade de apropriação, assim como tempo para usufruir desse 

processo, isto é, para a prática espacial. 

Andando e observando as periferias de qualquer metrópole brasileira, é fácil constatar 

desigualdades e injustiças e outros fatores que colaboram para se definir um “espaço sem 

cidadãos”, nas palavras do professor SANTOS (1987, p. 43). Ainda segundo ele, “é como se as 

pessoas nem lá estivessem” tal é a ausência dos serviços essenciais à vida social e à vida 

individual nesses territórios/fragmentos da cidade que se mundializa. Reverter ou amenizar esse 

triste quadro passa, em primeiro lugar, por uma atenção maior que deverá ser dada à realidade 

metropolitana hoje, seja por parte das instituições públicas ou privadas através de planos e 

políticas; em segundo lugar precisamos reaprender o real significado de cidadania, muitas vezes 

confundida e limitada à ampliação do poder de consumo dos indivíduos e a alguns poucos 

direitos conquistados. Não somente o futuro, mas o agora das nossas grandes cidades estão 

comprometidos caso não estivermos atentos aos direitos dos indivíduos de modo integral e 

completo independente do lugar em que estes se encontrem no espaço urbano. Cabe aos 

poderes do Estado traçar normas para que os bens deixem ser exclusividade dos mais bem 

localizados. O território, pela sua organização e instrumentação, deve ser usado como forma de 

se alcançar um projeto social igualitário, salienta SANTOS (1987, p. 122). 

Não é tarefa fácil discutir o tema, mesmo que este esteja limitado às manifestações mais 

formais, na paisagem urbana e nos fenômenos que saltam aos olhos. Continuamos a apontar 

alguns elementos e/ou características que fazem parte dos debates acerca da metrópole 

desigual, realidade concreta que é parte da problemática urbana atual, denominada por muitos 

de “crise urbana”. Um exemplo: “A crise urbana é uma consequência do fracasso de modelos 

políticos e econômicos que não levaram em consideração a justiça social, a eficiência econômica 
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e a democracia como condições indispensáveis da vida urbana”, diz NEIVA (1997, p. 10), 

reforçando a ideia de crise. 

No que tange à grande cidade, o movimento incessante de sua transformação responde 

aos anseios de uma sociedade da produção e do consumo enquanto parte da tão fadada 

modernidade, esta tendendo, preferencialmente, à homogeneidade mundial, o que não significa 

que as diferenciações socioespaciais desapareçam, a exemplo do que ocorre nas metrópoles. 

Áreas de poder e riqueza assim como áreas de pobreza e miséria surgem a todo momento nas 

grandes cidades. Segundo CARLOS (1996, p. 67), “Essas áreas que se diferenciam e se 

multiplicam simultaneamente na metrópole, hierarquizam-se formando guetos”. Ou seja, a cidade 

fragmenta-se em territórios dos que se auto-segregam e dos que são segregados sem ter 

escolha, territórios estes que ajudam a expandir os limites metropolitanos dispersos em periferias 

distantes e vazias de tudo aquilo que possibilitaria um cotidiano urbano mais humano. 

Há tempos que as políticas de desenvolvimento (econômico) urbano reduzem a cidade às 

suas funções econômicas; a metrópole hoje é vista como um polo de desenvolvimento da 

economia em potencial, e não como possibilidade de um devir melhor para os seus habitantes. 

Uma expressão dessa realidade é ressaltada por ALVA (1997, p. 1):  

Atualmente, as cidade maiores tendem a converter-se em metrópoles de sistemas 
socioeconômicos organizados espacialmente para articular economias regionais, 
nacionais e internacionais (...) As cidades maiores, no novo cenário mundial, 
assumiram funções de direção, promoção, gestão, financiamento de investimentos e 
distribuição comercial (...) As funções de produção – principalmente industrial – se 
deslocaram para a periferia da aglomeração metropolitana... 

A manifestação formal mais dominante e comum que marca há algum tempo o processo 

de produção do espaço urbano brasileiro, e que ilustra muito bem as desigualdades 

socioespaciais na metrópole é o loteamento na periferia voltado para as classes de baixo poder 

aquisitivo, saída para a reprodução das mesmas (BONDUKI & ROLNIK, 1982). Esses 

empreendimentos imobiliários rendem muito capital para os agentes envolvidos no negócio – do 

proprietário da terra ao corretor -; é um filão de renda cada vez mais promissor, posto que os 

gastos destes são pequenos uma vez que as benfeitorias exigidas não são realizadas; mas 

também não são fiscalizadas ou cobradas pelas instituições dos governos municipais. Ou seja, é 

competência do empreendedor mais do que (apenas) abrir ruas e vender os lotes; é necessário 

toda uma infraestrutura (padrões básicos de urbanização, equipamentos urbanos) que atendam 

as carências dos futuros moradores distantes dos serviços básicos da cidade, e que possibilite 

um espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido.  



7 
 

Para se alcançar isso, as condições materiais de se criar referenciais urbanos, relações 

com o lugar, são necessárias, se realmente pensarmos na humanização do homem e do espaço. 

Do contrário, como pode haver jogos e brincadeiras, o desenvolvimento e a criação cultural pelas 

artes, as relações e os laços sociais, a construção de um bairro, de fato, se não há preocupação 

sequer com a reserva de terrenos destinados à construção de bens, de dotação de 

equipamentos, de infraestrutura, etc? 

A metrópole pouco democrática e que não amplia a possibilidade de cidadania plena 

cresce com essa marca: a de um modelo de crescimento urbano desmesurado que, além de não 

atender os interesses e necessidades dos moradores/trabalhadores dos novos, imensos e 

precários bairros longe do centro metropolitano, onde estão concentrados os bens e serviços, 

cria e recria uma vida cotidiana pobre para os trabalhadores (a vida destes resume-se aos 

longos deslocamentos casa-trabalho-casa). Assim, chama a atenção ROLNIK & BONDUKI  

(1983, p. 153): o espaço urbano vai se reproduzindo, indiferenciadamente, pelos bairros, 

loteamentos, jardins e vilas afora, repetindo o mesmo ritual de precariedade. Os trabalhadores 

vêm junto, seguindo seu rastro como única forma de sobreviver nas condições 

superexploradoras e depredadoras corolárias da grande cidade. 

As metrópoles, nesse sentido, continuam sendo o destino de centenas de trabalhadores 

que saem do espaço rural ou de pequenas e médias cidades que pouco ou nada oferecem em 

termos de melhoria econômica para os mesmos, pela falta de emprego/trabalho, seja o formal ou 

o denominado informal. Não é fato novo ouvir de um migrante morador da periferia, de uma 

favela, ou mesmo que esteja morando na rua, dizer que, por pior que seja a realidade na grande 

cidade, é nesta que ele encontra maiores possibilidades de uma melhor sobrevivência. Segundo 

SANTOS (1994, p. 22), reforçando essa discussão, “as grandes cidades continuarão a crescer, 

enquanto novas grandes cidades surgirão”.  

Por mais que o processo de urbanização do Brasil venha apresentando novidades, tal 

como o crescimento de cidades médias no Sudeste e Sul a partir da localização de 

empresas/indústrias dos setores de ponta, provocando a interiorização – a interiorização da 

urbanização - das classes de médio e alto poder aquisitivo, é correto falar, também, que a 

metropolização é, sem dúvida, a expressão dominante da urbanização hoje. E mais ainda: essa 

tendência não está mais associada – como esteve nas últimas quatro décadas – à 

industrialização concentrada na região metropolitana. Trata-se, hoje, da reprodução do espaço 

urbano enquanto parte de ciclos da reprodução mais amplos, mais complexos que os da 

produção simples, e a cidade junto com a realidade urbana, segundo LEFEBVRE (1999, p. 171), 
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“seria o lugar excepcional de realização destes ciclos, porque aí as contradições se 

aprofundam”.  

A proliferação dos loteamentos sejam eles legais ou ilegais, constituem as periferias 

segregadas pelas distâncias e, portanto, tornam esses novos lugares, contraditoriamente, parte 

da metrópole espacialmente falando, mas, socialmente, estas periferias não fazem parte da 

cidade na medida em que os moradores, com a vida cotidiana que lhes é destinada e 

programada, não vivem a (e na) cidade; estão fadados ao abandono num espaço (híbrido) que 

não é nem cidade nem campo ou, nas palavras de LEFEBVRE (1999, p. 168), (...) meio cidade, 

meio campo (...) em lugar de uma absorção e reabsorção do campo pela cidade, em lugar da 

superação de sua oposição, tem-se uma deterioração recíproca: a cidade explode em periferias 

e o vilarejo se decompõe; um tecido urbano incerto prolifera no conjunto do país. Uma massa 

pastosa e informe resulta desse processo: favelas, megalópoles...  

 

II - O LAZER E AS POSSIBILIDADES DE UMA CIDADE MAIS HUMANA  

Compreendendo a necessária recuperação da força de trabalho, com o tempo o sistema 

produtivo viabilizou o lazer a seu serviço. Esse “tempo livre”, no entanto, não deveria ser 

usufruído de qualquer forma, isto é, em diversões degrandantes física e moralmente. “Em vez de 

se entregarem ao alcoolismo, aos jogos de azar, ao ócio e outros vícios, os trabalhadores 

deveriam fazer bom uso do tempo liberado do trabalho, ocupando-o com atividades 

consideradas saudáveis, educativas e socialmente úteis”. (GOMES, 2006, p. 175). 

Na contemporaneidade, a consolidação e expansão de uma sociedade da produção e do 

consumo coopta, cada vez mais, o tempo livre do trabalhador, dirigindo esse tempo para a 

aquisição do lazer-mercadoria. São inúmeros os produtos da denominada cultura de massas à 

disposição. Proliferam-se nas cidades os locais, os abrigos onde essas mercadorias são 

compradas como lazer; esses lugares, eles próprios, transformaram-se em lazer, a exemplo dos 

shopping centers.  

Quando se relaciona o tema lazer e cidade, sobressai no âmbito dos debates nas ciências 

humanas e sociais, análises e discussões acerca da ausência de equipamentos e infraestrutura 

pública nos espaços urbanizados, os quais ajudam as práticas de lazer, tais como: praças e 

jardins públicos, parques, complexos esportivos, academias ao ar livre, etc. Não menos 

discutido, uma vez que se trata de pauta relevante, diz respeito aos estudos e pesquisas acerca 

da dimensão econômica do lazer nas cidades sobrepondo-se a outros valores. Essa cidade da 
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produção e que não pode parar obriga os indivíduos a seguirem o seu ritmo, e não se permitem 

tempo para uma vida mais plena e humana. Nesse sentido, o lazer diz respeito ao uso que se 

faz do tempo disponível de obrigações de trabalho, compromissos escolares, sociais e 

familiares. Segundo MARCELLINO (2001, p. 46) “é a manifestação do ócio; é um espaço 

privilegiado à efervescência do prazer, que atua no campo da subjetividade e favorece 

modificações importantes de valores, conceitos, significados e representações da realidade 

vivida”. 

O tempo liberado das atividades de trabalho e usado livremente pelos indivíduos é o foco 

da discussão quando a intenção é relacionar o lazer e as possibilidades de uma cidade mais 

humana. Ou seja, é refletir sobre uma sociedade atual que não pode abstrair o fato de que, o 

tempo livre dos indivíduos não deve ser destinado tão somente às atividades produtivas e de 

consumo, ou ao próprio lazer-mercadoria que é parte da lógica do mercado capitalista. 

As cidades no Brasil, especialmente as de grande aglomeração populacional, vivem um 

ritmo comandado por essa lógica econômica. Esses espaços fortemente urbanizados e 

industrializados funcionam como máquinas que não podem parar, posto que geradoras de 

riqueza, deterioram a qualidade de vida dos moradores, resultando numa completa 

desumanização desses espaços. 

É fato que os graves problemas que se abatem sobre as grandes cidades são fruto do 

desenvolvimento industrial do Brasil nas últimas quatro décadas, cujo papel do Estado foi 

fundamental enquanto motor da economia beneficiando com suas políticas setores, grupos e 

classes econômicas. No bojo desse processo as elites foram as que mais se beneficiaram, o que 

podemos verificar, por exemplo, através da melhor localização das mesmas no espaço urbano. 

São áreas inteiras e bairros privilegiados de bens e serviços, especialmente os de cultura e lazer 

nas denominadas centralidades da cidade ou da Região Metropolitana. Enquanto isso, enorme 

parte da sociedade – as classes trabalhadoras -, são empurrados cada vez mais para áreas em 

processo de urbanização a 30, 40, 50 km ou mais de distância dos centros, terras estas que vão 

se incorporando à metrópole como solo urbano via especulação de toda ordem. 

É na cidade que se quer mais humana onde se constata a urgência na democratização do 

lazer e do acesso à cultura, ou melhor, aos bens e espaços para usufruto e desenvolvimento 

culturais. MARCELLINO (2006, p. 25) considera que “democratizar o lazer implica em 

democratizar o espaço. E se o assunto for colocado em termos da vida diária, do cotidiano das 

pessoas, não há como fugir do fato: o espaço para o lazer é o espaço urbano”. 
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Não se advoga ou se defende que a prática ou desenvolvimento do lazer pelos moradores 

exige equipamentos/infraestrutura própria e específica, isto é, praças e parques equipados, 

passeios/calçadas e ciclovias dotadas de sinalização moderna, lagoas, beiras de rio e praias 

altamente equipadas, clubes recreativos públicos, quadras e ginásios esportivas, etc., nem 

mesmo se associa o lazer ao acesso democrático a lugares onde estão dispostos o anti-lazer, 

como os passeios nos shopping centers, cada vez mais considerados como opção para o tempo 

livre.  

Pensando na necessidade de se ter cidades mais humanas, é premente, nos dias de hoje, 

relacionar lazer e qualidade de vida dos moradores, e isso perpassa enxergar o lazer como 

compromisso de governos em todas as escalas; em criar e implementar políticas públicas 

visando ampliar o sentido de democracia e cidadania. 

 

III - ESTUDO DE CASO SOBRE A CIDADE DE VITÓRIA-ES 

A eleição do estudo de caso legitimou-se através de critérios que objetivaram trabalhar 

dentro de uma unidade territorial concreta, no caso o município de Vitória, com aspectos 

geográficos de formação de tecido urbano bem delimitados, além de ser um recorte que nos 

apresenta aspectos bastante distintos e inusitados, permitindo-nos criar hipóteses quanto as 

suas características morfológicas. Os bairros aqui escolhidos foram: Ilha das Caieiras, São 

Pedro, Inhanguetá e Santo Antônio, localizados na zona oeste, de características e 

conformações muito parecidas. Além dos bairros Centro, Enseada do Suá, Praia do Canto, 

Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi (atrelados à Praia de Camburi), localizados 

entre o sul e o leste de Vitória, percorrendo uma área continental ao norte. Esses bairros foram 

escolhidos por apresentarem ligação com a orla marítima, além de possuírem os mais 

importantes espaços públicos de lazer da capital. 

 

III.I. - ZONA LESTE 

O crescimento desordenado da zona oeste da ilha de Vitória, especialmente no que diz 

respeito ao seu complexo modelo de ocupação, baseado na supressão de áreas de manguezais 

e ocupação de encostas, fez com que o surgimento de áreas de lazer e a atuação do poder 

público nessas áreas fossem, por décadas, escassas.  
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Em alguns casos, há a ausência de critérios da constituição de espaços de lazer, sejam 

públicos ou privados, principalmente por parte do poder público, que cria espaços de lazer, 

descaracterizando o patrimônio ambiental urbano com a perda das ligações afetivas entre o 

morador e o habitat (MARCELLINO, et al, 2006). Percebe-se, principalmente no bairro Ilha das 

Caieiras, a mercantilização de um espaço de lazer, através da criação de um pequeno polo 

gastronômico ao longo da orla do bairro. Essa orla, por sua vez, não é frequentada pelos 

moradores, pois os mesmos não dispõem de recursos financeiros suficientes para frequentar tais 

lugares. Em contraposição, é através dos restaurantes que muitos pescadores complementam 

sua a renda, na perspectiva de que os peixes e mariscos pescados, são comprados por esses 

restaurantes.  

Interessa ressaltar, que toda a orla do bairro é condecorada por um extenso deque de 

madeira, que foi feito há cerca de 9 anos pela Prefeitura Municipal de Vitória. Parte desse deque 

é ocupada por cadeiras e mesas dos restaurantes locais, para que os turistas possam desfrutar 

de uma farta alimentação agregada ao valoroso cenário paisagístico local, distinto pelo 

manguezal e pela vista do morro do Mestre Álvaro.  

Próximo ao bairro Ilha das Caieiras localiza-se o bairro São Pedro, conforme possível 

observar no mapa em anexo. Os dois bairros misturam-se ao longo da orla e não é possível 

identificar com exatidão o início e o fim de cada um deles. Tanto o bairro Ilha das Caieiras, 

quanto o bairro São Pedro, apresentam características de habitat precário, tendo em vista o 

modelo de ocupação e o poder aquisitivo da população local. Há mais de 15 anos a orla do 

bairro vem sendo urbanizada, com a instalação de uma área de lazer, aqui caracterizada como a 

maior e mais bem conservada dentre os visitadas na zona oeste.  

Ao longo da Avenida Beira Mar (bairros São Pedro e Ilha das Caieiras), há uma praça, 

com um deque de madeira e bancos, voltados para a Baía de Vitória, percorrendo toda a sua 

extensão. Há também uma quadra para a prática de esportes na areia, uma quadra 

poliesportiva, um parque para o lazer das crianças, com balanços e escorregador. No que 

concerne à prática de atividades físicas, há uma academia popular coberta, com equipamentos 

novos e modernos. Para a prática de jogos de mesa, há 10 mesas de xadrez.  

Dos bairros pesquisados na região, em São Pedro foi possível encontrar a maior 

quantidade de moradores frequentando o espaço público. Muitas crianças soltavam pipas, 

andavam de bicicletas, skates, patins ou brincavam no parquinho. Na quadra poliesportiva, 

jovens praticavam o futebol, enquanto outros assistiam do deque, localizado próximo à quadra. 
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Além disso, destaca-se o valor cênico do local como atrativo para turistas e mesmo moradores. 

Alguns encontravam-se sentados nos bancos ou no próprio deque, a observar a paisagem local. 

 
Foto 2. Deque, bairro São Pedro. Fonte: Fernando Sartório/2013 

Ainda na zona oeste da cidade, há o bairro Santo Antônio, localizado ao sul dos bairros 

citados acima, conforme é possível observar no mapa em anexo. O equipamento específico de 

lazer ligado à orla do bairro Santo Antônio corresponde ao “Parque da Prainha” e por uma faixa 

de calçadão com ciclovia. As características físicas do equipamento são razoáveis, sendo que o 

parque possui duas quadras para a prática de esportes na areia, uma quadra poliesportiva, uma 

academia popular completa com cobertura, um núcleo de atenção social voltado à saúde do 

idoso, com equipamentos para ginástica e alongamento. Observou-se que área é bastante 

frequentada por jovens do próprio bairro, que se utilizam das quadras para a prática de esportes, 

principalmente o futebol, além disso, observaram-se pessoas praticando caminhadas ao ar livre 

nos calçadões junto às crianças. 

Próximo ao bairro Santo Antônio está o bairro Inhanguetá. Não há um elemento natural 

específico que divida os dois bairros, sendo um, continuidade do outro. Esse bairro não dispõe 

de equipamentos de lazer como bairro Santo Antônio, há apenas uma ciclovia e um calçadão 

para caminhada, extremamente mal conservados.   

 

III.II. - ZONAS SUL E LESTE 

O Centro da cidade de Vitória não apresenta equipamentos de lazer mais complexos. Ao 

longo da orla, há um calçadão, parcialmente reformado recentemente pela Prefeitura Municipal. 

A orla do bairro é utilizada com frequência pelos moradores, através da prática de caminhadas, 
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ciclismo, patinação ou mesmo pelo prazer de contemplar a vista da baía da cidade e o entrar e 

sair de navios do porto da cidade. 

O bairro é caracterizado por apresentar escassos equipamentos voltados ao lazer. As 

praças existentes, em geral, não possuem, além de bancos, atrativos para a população. Em 

geral, esses espaços servem para a travessia de transeuntes, para o descanso do almoço de 

trabalhadores de empresas locais, além de servir para o encontro de idosos ao longo do dia. 

Nessa perspectiva, muitos são os apelos dos moradores do bairro a fim de pressionar o poder 

público para que os espaços de lazer e os equipamentos possuam mais evidência e cuidados. 

Na década de 1970, há a conclusão do aterro do bairro Enseada da Suá, através do 

projeto Novo Arrabalde, criado no final do século XIX. Segundo Castello (2007), a orla do bairro 

possuía uma praia tranquila, que desapareceu com a chegada do aterro. Nesse período (década 

de 1970), houve uma mudança no Plano Diretor Urbano de Vitória que alterou as características 

funcionais do bairro. Com isso, foi intensa a atração de projetos comerciais de alto gabarito para 

área, culminando no esvaziamento do bairro Centro. Percebe-se o elevado valor da paisagem da 

orla local, valor este, ligado à vista do Convento da Penha (Monumento Histórico), além da vista 

da Terceira Ponte (liga Vitória a Vila Velha), e da vista da baía de Vitória e da orla marítima.  

Diante dessa realidade, o principal equipamento urbano é a Praça do Papa, idealizada 

após a visita do papa João Paulo II à Vitória, no local específico onde a praça foi criada 

posteriormente. No ano de 2005 foi lançado o projeto que deu subsídio à criação do atual espaço 

da Praça do Papa. Percebe-se, que assim como a reforma da Orla de Camburi, a reforma da 

Praça do Papa visou uma requalificação das funcionalidades da orla marítima da capital. A 

reforma da Praça do Papa, por exemplo, está relacionada não apenas aos investimentos 

públicos, pois o seu entorno foi e vem sendo modificado pelo capital imobiliário, tendo em vista 

que a praça preserva importante aspecto cênico. À luz de Castello (2007), o local pode abrigar 

até 25 mil pessoas, a área edificada é bastante dispersa, privilegiando os espaços abertos, 

facilitando, portanto o diálogo entre a cidade e o mar. A praça conta com a presença de jardins, 

um restaurante, museu, parque infantil, áreas de passeio, um monumento em homenagem ao 

Papa João Paulo II, estacionamento, bem como algum mobiliário urbano para apreciação, de 

função socializadora e terapêutica. 
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Foto5. Praça do Papa. Fonte: Fernando Sartório/2013 

O bairro Praia do Canto está entre os bairros com o solo mais valorizado em Vitória, 

especialmente sua área de orla marítima. O “arquétipo mar”, segundo alguns entrevistados por 

Serpa (2011), está atrelado à vida ou à liberdade. No inconsciente coletivo, segundo o autor, o 

mar é algo que representa o inexplorado, o profundo. Em geral, o usufruto do mar está ligado ao 

"nada para fazer”, às férias.  Por isso, o mar acaba sendo vendido como mercadoria, pois está 

associado a uma imagem arquetípica (liberdade, idílio).  

O processo de mercantilização da orla marítima em Vitória inicia-se com a implementação 

do projeto Novo Arrabalde, no final do século XIX. O plano era criar uma espécie de subúrbio 

para a classe de trabalhadores mais abastados, ao longo da faixa leste da ilha de Vitória. Dentre 

as áreas contempladas, encontra-se a Praia do Canto, onde, no início do século XX, começava-

se a perceber a construção de residências de alto padrão ao longo da orla.  

Uma das praias existentes é a Curva da Jurema, composta por quiosques, além de mesas 

e cadeiras dispostas ao longo da faixa de areia. O ambiente também é marcado pela realização 

de pequenas apresentações musicais durante a noite. 

 

 

 

 

 

Foto 6. Curva da Jurema. Fonte: Fernando Sartório/2013 
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Ao longo da orla da Praia do Canto, encontram-se algumas praças, ricamente dotadas de 

equipamentos de esporte e lazer. Entre as praças, estão: Praça da Ciência, Praça dos Desejos e 

Praça dos Namorados. Todas as praças estão ligadas à faixa de areia que corta a orla de ponta 

a ponta. O Parque da Ciência, voltado à aprendizagem lúdica, com cerca de 15 equipamentos, é 

aberto e voltado ao recebimento de alunos de instituições públicas e privadas, com a marcação 

de horários. 

As Praças dos Namorados e dos Desejos estão intimamente ligadas, uma vez que 

encontram-se fisicamente dispostas uma ao lado da outra, além de possuírem um calçadão com 

ciclovia, que tem seu inicio na Curva da Jurema e se encerra na Praça dos Namorados. As 

praças contam com pistas para passeio, playgrounds, quiosques para lanches e petiscos, além 

de apresentação de pequenos eventos musicais nos finais de semana. A Praça dos Namorados, 

localizada em frente à marina do Iate Clube do Espírito Santo (Ices), abriga feiras livres de 

artesanato e artes, além de comidas típicas capixabas e shows musicais e artísticos. 

 
Foto 7. Praça dos Desejos. Fonte: Fernando Sartório/2013 

Dentre as áreas pesquisadas, a Praia de Camburi é a única que se insere na região 

continental do município de Vitória. A praia é caracterizada por ser um dos principais cartões 

postais de Vitória, sendo transformada em área residencial ao longo da década de 1960, ao 

longo dos bairros de Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi, todos de classe média, 

média/alta e alta, dentre eles o bairro com o solo mais valorizado da capital – Mata da Praia.  

A Orla de Camburi passou por um processo de urbanização nos últimos anos, com o 

Projeto Orla de Camburi, lançado no ano de 2005 pela Prefeitura Municipal. Muitas foram as 

modificações sofridas nos projetos e ajustes orçamentários durante a execução, tendo em vista o 

lançamento de outros projetos na orla marítima, como a construção do novo aeroporto de Vitória 

e o projeto de construção de um centro de convenções nas proximidades. O projeto em si, 

possui complexos de lazer situados em dois píeres que se dispõem ao longo da faixa de areia. 
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Esses complexos estão relacionados à presença de restaurantes, marina, lojas voltadas ao 

tema, boates e bares. Além desse complexo, 34 módulos de quiosques estão no planejamento, 

sendo que, até o momento, dois foram entregues. 

A orla de Camburi conta uma faixa linear de calçadão, com ciclovia, jardins, deques de 

madeira com bancos e dois quiosques em funcionamento. A área é bastante utilizada, 

principalmente no período noturno por todos os públicos, de idades diversas, pois, atividades 

esportivas são desenvolvidas na areia (futebol, vôlei, circuitos, rugby, entre outros). Além disso, 

há uma academia popular voltada aos idosos, além de oficinas de capoeira etc.  

 
Foto 8. Praia de Camburi  - Calçadão e Ciclovia. Fonte: Fernando Sartório/2013 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Do exposto ao longo desse trabalho, é interessante destacar alguns pontos importantes 

acerca da temática lazer na cidade contemporânea. Primeiro, reforçar o pensamento que a visão 

do capitalismo atual tem sobre a não relevância que o lazer significa na vida dos indivíduos, 

sobretudo os trabalhadores submetidos às estafantes cargas horários de trabalho. Diga-se, de 

passagem, que se trata de um pensamento retrógado e não moderno, posto que há tempos 

sabe-se das potencialidades produtivas de um trabalhador que usufrui de momentos de lazer e 

descanso. Não menos significante é o fato de que os governantes das cidades não trabalham no 

sentido de melhorar as condições de infraestrutura a favor da ampliação do exercício da 

cidadania através, por exemplo, da oferta de mais espaços públicos voltados para o lazer dos 

citadinos. 

 Com relação ao panorama mostrado aqui como objeto de estudo, através do 

levantamento da infraestrutura de lazer público em Vitória-ES, tem-se a destacar que são 

grandes as desigualdades na oferta e distribuição desses espaços de lazer para a população, 

realidade comum nas cidades brasileiras. Há bairros, e até mesmo enormes porções da cidade, 
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onde os equipamentos públicos ou privados de lazer são limitados, enquanto em outros não há 

limitação de área e de investimentos públicos  
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TABELA DE EQUIPAMENTOS DE LAZER POR BAIRRO 

Bairro Equipamento Bairro Equipamento Bairro Equipamento 

Centro (p1)* Calçadão Jardim Camburi (p24) Campo de Futebol São Pedro (p47) Mesas de Xadrez e Dama 

Centro (p2) Praça Jardim da Penha (p25) Academia Popular São Pedro (p48) Playground 

Enseada do Suá (p3) Academia Popular/Idosos Jardim da Penha (p26) Monumento Iemanjá São Pedro (p49) Quadra de Areia 

Enseada do Suá (p4) Cais das Artes (Em Construção) J. da Penha/Mata da Praia/J. Camburi (p27) Calçadão São Pedro (p50) Quadra Poliesportiva 

Enseada do Suá (p5) Calçadão J. da Penha/Mata da Praia/J. Camburi (p28) Ciclovia 
Ilha das Caieiras Deque de Madeira 

Enseada do Suá (p6) Campo de Futebol J. da Penha/Mata da Praia/J. Camburi (p29) Praia de Camburi 
  

Enseada do Suá (p7) Feira de Artesanatos e Comidas Mario Cypreste (p30) Escola de Geografia, História e Biologia 
  

Enseada do Suá (p8) Marina Privada Mario Cypreste (p31) Sambão do Povo 
  

Enseada do Suá (p9) Mirante Mario Cypreste (p32) Tancredão 
  

Enseada do Suá (p10) Museu Praia do Canto (p33) Calçadão 
  

Enseada do Suá (p11) Píer de Madeira Praia do Canto (p34) Ciclovia 
  

Enseada do Suá (p12) Pista de Skate Praia do Canto (p35) Praça dos Namorados 
  

Enseada do Suá (p13) Pista Patins/Skate Santo Antônio (p36) Academia Popular 
  

Enseada do Suá (p14) Praia Santo Antônio (p37) Calçadão 
  

Enseada do Suá (p15) Praia Santo Antônio (p38) Ciclovia 
  

Enseada do Suá (p16) Praça da Ciência Santo Antônio (p39) Píer de Concreto 
  

Enseada do Suá (p17) Praça do Papa Santo Antônio (p40) Playground 
  

Enseada do Suá (p18) Praça dos Desejos Santo Antônio (p41) Quadra de Areia (duas) 
  

Enseada do Suá (p19) Quadra de Futebol (duas) Santo Antônio (p42) Quadra Poliesportiva 
  

Enseada do Suá (p20) Quadra de Futebol Santo Antônio (p43) Quadra Poliesportiva 
  

Enseada do Suá (p21) Quadra Poliesportiva (três) Inhanguetá (p44) Calçadão 
  

Enseada do Suá (p22) Shopping Vitória (equip. privado) Inhanguetá (p45) Ciclovia    

Jardim Camburi (p23) Campo de Futebol São Pedro (p46) Academia Popular 
  

Fonte: Fernando Sartório/2013. * Pontos referentes às coordenadas da tabela a seguir. 
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TABELA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE EQUIPAMENTOS DE LAZER POR BAIRRO 

Bairro Coord. X Coord. Y Bairro Coord. X Coord. Y Bairro Coord. X Coord. Y 

Centro (p1)* 361177 7752456 Jardim Camburi (p24) 368116 7758676 Inhanguetá (p45) 358969 7754672 

Centro (p2) 361041 7752481 Jardim Camburi (p23) 368116 7758676 São Pedro (p47) 360289        7756869 

Enseada do Suá (p3) 365171 7754406 Jardim da Penha (p25) 365440 7756844 São Pedro (p48) 360323 7756906 

Enseada do Suá (p4) 365115 7752825 Jardim da Penha (p26) 365708 7755677 São Pedro (p49) 360214 7756815 

Enseada do Suá (p5) 365693 7753344 J. da Penha/Mata da Praia/J. Camburi (p27) 365359 7756689 São Pedro (p50) 360248 7756838 

Enseada do Suá (p6) 365240 7753883 J. da Penha/Mata da Praia/J. Camburi (p28) 365683 7757194 São Pedro (p46) 360308 7756886 

Enseada do Suá (p7) 365163 7754922 J. da Penha/Mata da Praia/J. Camburi (p29) 365583 7756959 
Ilha das Caieiras 
(p51) 

360386 7757095 

Enseada do Suá (p8) 365369 7754891 Mario Cypreste (p30) 358232 7752887    

Enseada do Suá (p9) 364710 7752677 Mario Cypreste (p31) 358168 7753103   
 

  

Enseada do Suá (p10) 364940 7752817 Mario Cypreste (p32) 358571 7752474   
 

  

Enseada do Suá (p11) 365649 7753283 Praia do Canto (p33) 365238 7754633   
 

  

Enseada do Suá (p12) 365113 7754831 Praia do Canto (p34) 365213 7754697   
 

  

Enseada do Suá (p13) 365145 7754770 Praia do Canto (p35) 365166 7754804   
 

  

Enseada do Suá (p14) 365387 7753839 Santo Antônio (p36) 358517 7753835   
 

  

Enseada do Suá (p15) 365183 7754025 Santo Antônio (p37) 358521 7753907   
 

  

Enseada do Suá (p16) 364810 7752890 Santo Antônio (p38) 358506 7753885   
 

  

Enseada do Suá (p17) 365149 7754177 Santo Antônio (p39) 358465 7753861   
 

  

Enseada do Suá (p18) 365151 7754129 Santo Antônio (p40) 358419 7753749   
 

  

Enseada do Suá (p19) 365166 7754093 Santo Antônio (p41) 358361 7753692   
 

  

Enseada do Suá (p20) 365116 7754893 Santo Antônio (p42) 358475 7753809   
 

  

Enseada do Suá (p21) 365113 7754862 Santo Antônio (p43) 358398 7753729   
 

  

Enseada do Suá (p22) 365518 7753412 Inhanguetá (p44) 358999 7754764 

Fonte: IJSN/IEMA/Geobases. Elaboração: Fernando Sartório 
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