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O Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Socioassistenciais e de 
Lazer e Esporte para a Comunidade do Aero Rancho tem como objetivo propiciar 
atividades de lazer, dentre seus interesses culturais, com atendimento de qualidade a 
população da região do Aero Rancho em consonância com os princípios salesianos e a 
formação acadêmica da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Enquanto 
metodologia para este artigo, utilizaremos as narrativas em uma abordagem qualitativa, 
uma vez que tal investigação está baseada na experiência vivida e na qualidade de vida 
e de educação dos sujeitos envolvidos, o atrativo principal da narrativa como método é 
sua capacidade de reproduzir as experiências da vida, tanto pessoais como sociais, de 
formas relevantes e cheias de sentido. O público a que se destinam as ações do 
Programa são os frequentadores do Parque, que se interessam em participar das 
ações. Como parceiro deste projeto, contamos o curso de Nutrição e Pedagogia da 
UCDB e o Laboratório Pedagógico (LABINTER-UCDB) e com a Fundação Municipal de 
Esportes de Campo Grande-MS por meio da Fundação Municipal de Esporte 
(FUNESP-PMCG). O objetivo deste momento é ressaltar as abordagens teóricas às 
quais foram observadas ao longo da história do PCEL e identificar as perspectivas 
teóricas para o a proposta do Programa atual. 
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 Acreditamos, tendo em vista a amplitude dos conteúdos do lazer, composto por 

seis interesses – Sociais, Intelectuais, Manuais, Artísticos, Físico-esportivos e Turísticos 

(DUMAZEDIER, 1986) que, no plano ideal, seria que cada pessoa, independente de 

suas características, praticasse atividades que abrangessem os vários grupos de 

interesses culturais, procurando, dessa forma, exercitar, no tempo disponível, o corpo, a 

imaginação, o raciocínio, a habilidade manual, o relacionamento social e a quebra de 

rotina, quando, com quem e da maneira que quisesse, se apropriando do espaço 

público, neste caso um equipamento público e específico de lazer sendo estes 

elementos a base do Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Socioassistenciais e de Esporte e Lazer para a Comunidade do Aero Rancho. 

Por sua vez, é foco de nosso trabalho e luta às questões ligadas às barreiras 

interclasses e intraclasses sociais, que restringem o lazer, pois são estas barreiras os 

elementos restritivos, e que de forma direta afetarão a amplitude das vivências dos 

conteúdos culturais do lazer, apontados em momento anterior. 

É preciso que nos lembremos sempre de que a classe social, o nível de 

instrução, a faixa etária, o gênero, entre outros fatores, limitam o desenvolvimento das 

atividades de lazer. 

Além disso, no plano cultural, preconceitos variados restringem sua prática aos 

mais habilitados, e aos que se enquadram em padrões de “normalidade” 

preestabelecidos. 

O Local das atividades está situado no Centro Popular de Cultura Esporte e 

Lazer Parque Ayrton Senna na Rua Arapoti, 512 Bairro Aero Rancho Cidade Campo 

Grande-MS e as ações deste projeto são realizadas nas segundas-feiras das 15h às 

16h Reunião/Capacitação, e de terças-feiras às sextas-feiras das 7h às11h 

(MATUTINO) e das 14h às 17h (VESPERTINO). 

Este programa tem parcerias aprovadas com o curso de Nutrição da UCDB e 

também com o Laboratório Pedagógico (LABINTER) também da UCDB com 

participação de docentes vinculados aos parceiros enquanto supervisores de atividades 

do projeto. Também contamos com a parceria da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande-MS por meio da Fundação Municipal de Esporte (FUNESP). 



 

Este programa, assunto tema deste trabalho, no ano de 2013, deu continuidade 

ao Projeto Comunitário de Esporte e Lazer (PCEL) também da UCDB, que de forma 

breve apresento sua trajetória. 

Em 2003, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) de Campo Grande/MS 

por meio de convênio com o Governo Estado através da Secretária da Juventude 

Esporte e Lazer (SEJEL), iniciaram um projeto de Extensão Universitária, onde eram 

oferecidas atividades à população da região do parque considerada de baixa renda e 

vulnerabilizada. 

Esta ação veio consolidar uma parceira entre estas duas instituições, chamado 

de Projeto Comunitário de Esporte e Lazer (PCEL), o qual tinha como ponto central, o 

desenvolvimento do interesse físico-esportivo dentre os conteúdos culturais do lazer. 

O Projeto Comunitário de Esporte e Lazer desde sua criação disponibilizou 

inúmeras atividades que no processo natural de avaliação feito junto à comunidade 

pelos coordenadores/professores e acadêmicos de Educação Física foram se ajustando 

a demanda, já que a população atendida compreende de crianças até os idosos. 

São ofertadas atividades, como a natação, hidroginástica, ginástica, voleibol, 

basquetebol e futsal. Em 2004 a caminhada orientada passou a constar no programa 

de ofertas, assim como desde o segundo semestre de 2006 foi realizada avaliação 

física com todos os participantes do projeto. Registrou- se ainda nesse ano, a criação 

do Grupo Ativa Idade (GAI), o qual tem como objetivo o trabalho diferenciado para a 

população acima de 50 anos (BARBOSA, 2009). 

Por meio de levantamento estatísticos realizados cotidianamente pelos 

acadêmicos responsáveis pelas atividades temos resultados expressivos no que diz 

respeito ao número de atendimentos e participação, citamos o caso do segundo 

semestre do ano de 2008 (de agosto a novembro), em que foi calculado cerca de 8.000 

atendimentos mensais, em média (BARBOSA, 2009). 

Essa nova estruturação de Programa, derivada do Projeto, deve-se ao fato de, 

inicialmente, já oferecer atividades físico-esportivas sistematizadas para os moradores 

da região do Aero-Rancho, que tem cerca de 65.000 habitantes, e, neste momento, 

ampliar ainda mais, com mais respaldo e embasamento, com parcerias e convênicos 

buscando desenvolver uma forma de gestão participativa com a população e também 



 

com os cursos afins da instituição, acerca das atividades de lazer e da gestão do 

equipamento. 

Com isso, espera-se a criação de um modelo de Programa que privilegie a 

participação de seus frequentadores e participantes, podendo servir de referência para 

os demais municípios de Mato Grosso do Sul (MS), entre eles a própria capital, 

rompendo com a prática isolada com características assistencialistas, que permeia a 

grande maioria das ações hoje desenvolvidas no campo do esporte e do lazer na 

cidade de Campo Grande-MS. 

Estes projetos explicam-se pelas abordagens tradicionais e conservadoras 

comuns e hegemônicas na área da Educação Física e dos Esportes, e que apesar dos 

avanços alcançados pelo governo municipal de Campo Grande-MS, ainda carecem de 

uma maior ênfase e atençao, até mesmo pelo fato de que um governo estadual tem 

suas limitações enquanto executor de programas de lazer. 

O Parque Ayrton Senna, palco do Programa, é um macro-equipamento de lazer 

construído Governo Estadual, que conta no seu interior com o Centro Popular de 

Cultura, Esporte e Lazer, um programa desenvolvido pela atual gestão do executivo 

estadual, que tende a ser reproduzido em todo o Estado. Dessa forma, a experiência de 

Campo Grande, no Parque Ayrton Senna, além dos benefícios intrínsecos à população 

local, poderá balizar o desenvolvimento do programa de Centros Populares e também 

poderá fornecer subsídios para as Prefeituras de MS. 

O objetivo deste momento é ressaltar as abordagens teóricas às quais foram 

observadas ao longo da história do PCEL e identificar as perspectivas teóricas para o a 

proposta do Programa atual, visto que este já está consolidado quanto à suas ações no 

espaço em que se realiza e entre a comunidade que atende. 

O Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Socioassistenciais e 

de Esporte e Lazer para a Comunidade do Aero Rancho desde sua criação, no caso 

enquanto Projeto Comunitário de Esporte e Lazer disponibiliza diversas atividades que, 

no processo natural de avaliação feito junto à comunidade pelos 

coordenadores/professores e acadêmicos de Educação Física, foram se ajustando a 

demanda, já que a população atendida compreende de crianças até os idosos. 



 

Todo o processo pedagógico e didático que se aplica no programa busca atingir 

a tríade ensino, extensão e pesquisa que é de extrema importância para a formação 

profissional dos acadêmicos ali presentes, mas também para o aprofundamento do 

conhecimento das inúmeras realidades de nossa sociedade e atitudes a serem 

tomadas a fim de se intervir para melhorá-las. 

Sendo assim os números de atendimento que a cada ano vem aumentando 

demonstram a credibilidade das ações, mas que também nos levam a refletir acerca da 

qualidade desse atendimento, haja vista que a infraestrutura disponibilizada, tanto para 

o espaço quanto para as ações se mantém. 

Consideramos de extrema importância a apresentação das bases teóricas as 

quais acreditamos e nos embasamos, numa perspectiva conceitual, que corroboram 

com as perspectivas do trabalho desenvolvido, não apenas nos momentos de ação no 

equipamento, mas também para a construção dos profissionais ali envolvidos. 

Assim, faremos a apresentação de alguns momentos teóricos importantes para o 

entendimento das intenções do Programa, e de forma clara, quais os caminhos 

trilhados ao longo de seu planejamento, sua execução e avaliação. 

Espaços e equipamentos são componentes dinâmicos de uma política pública de 

lazer, estando em constante transformação. A diferenciação, nas grandes cidades entre 

o “Ter” e o “Ser” é deixado para trás, principalmente por que os jovens estão optando 

pelo Estar, e se isso for considerado em termos do espaço, o “trajeto” é o lugar, e o 

tempo da noite é o principal espaço do lazer (MARCELLINO, 2007). 

Enfim, a política de lazer, ainda de acordo com Requixa (1980), pressupõe a 

valorização da democratização cultural e a melhoria de qualidade de vida, baseada na 

ordenação urbana, reordenação do tempo e pela animação sociocultural. 

Camargo (1986) se baseia na análise de Requixa (1980), para esboçar seu 

entendimento a respeito de política de lazer. Neste sentido, avalia que é crescente a 

consciência sobre a necessidade de uma política de lazer, chegando ao ponto de 

considerá-la tão básica como a necessidade de saúde, alimentação, moradia. 

A partir das reflexões de Marcellino (1994), uma política de lazer, por ser uma 

política de ação social, deve ser baseada na operacionalização da ação comunitária, 

principalmente quando a organização que formula essa política não quer que essa ação 



 

seja confundida com a denominada indústria cultural, necessitando, para isso, de 

características próprias de ação. 

Objetivando essa alternativa de ação comunitária, é imprescindível o 

conhecimento da realidade, dos interesses e aspirações do público pretendido, bem 

como sua participação no planejamento, organização e avaliações das ações; é 

importante também a integração com os órgãos e instituições locais, para um apoio 

político e financeiro com o intuito de manter ou ampliar a ação. 

Assim como Requixa (1977) destaca a importância da participação da 

comunidade nas políticas de lazer, tendo-a como um dos setores fundamentais para o 

desenvolvimento de políticas públicas, Bramante (1995, p. 36) reforça a ideia 

destacando: 

 

A participação comunitária é essencial no diagnóstico e encaminhamento de 
soluções no tocante a esses serviços públicos. Para tal, a organização popular, 
ao nível de vizinhança, é ponto basilar na consecução dos objetivos propostos. 

 

Infelizmente, o que se presencia hoje nas cidades é um baixo envolvimento da 

população em ações reivindicatórias pelo lazer. Requixa (1977) indica a carência de 

participação da população no desenvolvimento da cidade, e coloca a sensação de 

identificação à localidade urbana que se habita como motivador para essa verificação. 

Essa atitude se acentua com o crescimento da cidade “[...] transformando seus 

habitantes em passageiros, mais ou menos clandestinos, desta frenética viagem 

urbana” (REQUIXA, 1977, p. 45), que não se dispõe ao espaço urbano por meio de seu 

valor de uso, mas sim pelo valor de troca, tal como já discutido nas aspirações de 

Lefebvre (2001). 

Retomando a questão da cidade e suas funções destacadas anteriormente, 

podemos perceber que, para as classes mais pobres, os equipamentos que o espaço 

público possui, são utilizados de forma não adequada a sua construção inicial. Já que o 

poder público negligencia essa questão, a população inicia um processo de adaptação 

dos usos dos equipamentos de lazer mais relacionados às necessidades que eles 

apresentam. 

Para que as cidades não se diminuam às funções de moradia, trabalho e 

circulação é preciso resgatar o uso multi-funcional desses espaços, pois se perdeu, em 



 

meio ao processo de urbanização crescente, o uso do encontro, do lazer, da festa, e 

para esse resgate é importante: 

 
[...] implementar uma política de investimento muito clara na retomada da 
qualidade do espaço da cidade, na retomada da sua multi-funcionalidade e 
beleza, na retomada da ideia de uma cidade que conecte usos, funções e 
pessoas diferentes, em segurança. Esse modelo não só é urgente para quem 
defende uma posição mais democrática de utilização do espaço público, da vida 
pública, mas também porque é mais sustentável (ROLNIK, 2000, p. 184). 

 

A busca, como afirma a autora, não deve se restringir somente pela 

democratização do espaço público, na intenção de retomar sua multi-funcionalidade, 

perdida ao passar do tempo com a crescente urbanização das grandes cidades, mas 

também a busca pela sustentabilidade que, a nosso ver, pode ser por meio de uma 

política de lazer, em que a manutenção e animação de equipamentos de lazer e 

esporte sejam utilizadas como importantes instrumentos na re-significação do espaço 

urbano. 

Para lutar contra esse isolamento e contra a individualização do lazer, é 

necessário que, cada vez mais, o poder público trabalhe em políticas de lazer, e que 

essas enfatizem a utilização dos espaços e equipamentos de lazer, seja pelo processo 

de animação sociocultural, ou pela necessidade de frequência. 

Através da satisfação pessoal, o lazer possibilita a atenuação dos problemas 

típicos do homem urbano: o stress, o trabalho desintelectualizado, o hiato entre as 

necessidades ativadas e as respostas aquisitivas, a solidão e o artificialismo. Essa 

satisfação pessoal acarreta outras consequências, tal como a convivencialidade, entre 

os que o rodeiam, seja no ambiente profissional, familiar ou até mesmo no trajeto de 

deslocamento. 

Essa realidade caracterizada neste texto é comum a muitas cidades brasileiras e, 

mais visivelmente, nas cidades em que o processo de urbanização não acompanhou o 

crescimento populacional. 

Desse modo, entendemos que as abordagens teóricas apresentadas e baseadas 

na perspectiva materialista-histórica dialética contribuem para a fundamentação das 

vivências propiciadas pelo Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Socioassistenciais e de Esporte e Lazer para a Comunidade do Aero Rancho. 



 

Os rumos mais recentes desse processo configuram-se em iniciativas que 

integram transversalmente a questão cultural em ações de saúde, habitação, geração 

de renda ou mesmo educação que, até recentemente, eram praticamente omissas a 

esse respeito. 

Alguns programas, mais ambiciosos e ousados, têm até mesmo se proposto a 

desenvolver certos aspectos da própria cultura, colocando-a, portanto, na condição de 

objeto de suas preocupações. Entre estes, destacam-se ações emergentes no setor do 

turismo, programas de geração de renda por meio do desenvolvimento do artesanato 

tradicional e, finalmente, propostas de implantação de programas de desenvolvimento 

social de base territorial (ARANTES, 2004). 

A criação de produtos para os padrões de consumo e estilos de vida atualmente 

emergentes apresenta uma importante inflexão ecológica, cultural e politicamente 

correta, que se impõe transversalmente a diversos setores da economia. O turismo, o 

entretenimento, a moda e a alimentação, entre outros, oferecem produtos que evocam 

contextos socioculturais e naturais singulares como formas de acesso ao bem-estar 

físico, psíquico e espiritual advindo do contato direto com o que seriam “as verdadeiras 

raízes da vida”. Nesse contexto, “natureza” e “lugar” tornaram-se dois importantes 

recursos da economia global. 

A valorização da individualidade, até recomendado pela Declaração dos Direitos 

Humanos, é uma conquista inegável, mas a obsessão por este conceito e a sua 

projeção para todas as situações sociais é que está potencializando o individualismo. 

Os impactos nos momentos de lazer da população são inegáveis e intensos. Vale 

lembrar que as ocasiões de não-trabalho e as instituições organizadas pelos 

trabalhadores nesses momentos foram muito importantes no forjar de uma 

autoconsciência social, ocupando no passado relevante papel para as diferentes 

camadas sociais. 

Perceptivelmente a noção de ocupação do espaço público sempre esteve mais 

voltada para os interesses dos grupos sociais ligados às elites econômicas, mas ainda 

assim havia possibilidades constantes para a participação das camadas populares, pois 

estudos demonstram que os momentos de lazer e as associações de trabalhadores 

foram fundamentais para a autoconsciência da classe operária (MELO, 2007). 



 

Do ponto de vista acadêmico, enquanto uma ação de extensão, o Programa 

objetiva colocar como um espaço para a aplicação e reflexão dos conteúdos da 

Educação Física, Nutrição e Pedagogia por parte dos acadêmicos, e também, com a 

mesma ênfase, consolidar-se como o campo de pesquisa que hoje já se configura. 

Os autores Connely; Clandinin (1995) situam as narrativas em uma abordagem 

qualitativa, uma vez que tal investigação está baseada na experiência vivida e na 

qualidade de vida e de educação dos sujeitos envolvidos, e destacam que: “a narrativa 

e a vida vão juntas e, portanto, o atrativo principal da narrativa como método é sua 

capacidade de reproduzir as experiências da vida, tanto pessoais como sociais, de 

formas relevantes e cheias de sentido” (p. 43).  

Ao optar por este tipo de investigação, as narrativas são construídas e 

reconstruídas a partir dos textos – da família, da igreja, da escola, da mídia, da 

medicina, da psicologia, da criança, entre outros – pois a narrativa da experiência de si 

é incorporada a partir das vivências e suas relações e “não é algo que se produza em 

um solilóquio, em um diálogo íntimo do eu consigo mesmo, mas em um diálogo entre 

narrativas, entre textos” (LARROSA, 1994 p. 70). Fica entendido que as relações são 

influencias do ver-se e ouvir-se, pois são mecanismos que transformam e constroem a 

compreensão que as pessoas têm de si mesmas. 

A metodologia adotada no Programa vem se modificando conforme a realidade 

vai se estabelecendo. Quanto à parte pedagógica do Programa continuará sendo 

adotado o diário de campo, onde constam planejamentos e relatos diários das 

atividades, além das reuniões setoriais e gerais. 

A frequência dos acadêmicos é anotada em livro ponto por ordem de chegada, 

desta forma o controle foi melhor, pois possibilitou a percepção do cumprimento das 

regras dos projetos de extensão quanto ao horário. 

A proposta engloba efetivar a pesquisa científica através das ações que serão 

propostas nas reuniões semanais, o que será um termômetro da percepção e atuação 

dos acadêmicos no campo prático. 

Os desafios ainda são enormes, e claros para seus responsáveis, entretanto, 

iniciativas como esta, de oportunizar a publicação de nossas inquietudes e nosso 



 

desenvolvimento, são de suma importância para o aprimoramento das ações e 

efetivação de um espaço democrático, dentro do entendimento do lazer. 
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