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Resumo: Este artigo é resultante de um estágio realizado no ano de 2014 no curso de Arquitetura e 

Desenho Urbano da Universidad Nacional del Litoral com apoio da instituição Santander e tem como 

objetivo principal compreender os tipos de lazer no espaço público Costanera situado na cidade de Santa 

Fé Argentina. A metodologia para coleta de informações envolveu levantamento bibliográfico e de 

campo, onde os frequentadores da Costanera foram entrevistados, além do Secretário de Planejamento 

Urbano. Dentre os resultados obtidos, destaca-se a grande relação de identidade que a população local 

possui com este espaço, utilizando-o cotidianamente para obtenção de lazer compartilhado com 

familiares e amigos. De acordo com os entrevistados, o espaço apresenta-se valorativo e multifuncional, 

possibilitando a contemplação paisagística do rio, conversas, caminhadas, jogos, pesca, apreciação do 

chá mate que compõe a cultura local, entre outros. O espaço público Costanera por estar agregado a 

Ponte Colgante, representa um símbolo característico da imagem da cidade de Santa Fé despertando um 

sentimento de identidade em seus habitantes.  

PALAVRAS-CHAVE: Espaço público; Lazer; Costanera; Cidade; Santa Fé-Argentina.  

 

Abstract: This article is the result of a stage performed in the year of 2014 in the course of Architecture 

and Urban Design of the Universidad Nacional del Litoral with support of the institution and Santander 

has as main objective understand the types of leisure activities in public space Costanera situated in the 

city of Santa Fe Argentina. The methodology for the collection of information involved bibliographic 

survey and field, where the patrons of the Costanera were interviewed, in addition to the Secretary of 

Urban Planning. Among the results obtained, it highlights the great relation of identity that the local 

population has with this space, using it daily for leisure shared with family and friends. According to the 

interviewees, the space is judgmental and multifunctional, enabling the contemplation landscape of river, 

conversations, hiking, games, fishing, the matte tea that composes the local culture, among others. The 

public space Costanera being added to Bridge Colgante, represents a symbol characteristic of the image 

of the city of Santa Fe awakening a sense of identity in its inhabitants. 
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1. INTRODUÇÃO 

Muito recentemente a discussão sobre tempo livre, ócio e lazer vêm suscitando interesses, devido à 

ampliação dos debates sobre direitos, não só coletivos, como individuais e por outro lado em função da 

incorporação dessa temática no âmbito das ações governamentais no urbano.  

Ao tratar o lazer em espaços públicos, vale um destaque para as brincadeiras, que em todas as épocas 

estiveram presentes na vida humana, pois desde os primórdios, a ludicidade e a diversão sempre 

existiram. Na Antiguidade o brincar era uma atividade característica tanto das crianças quanto dos 

adultos, representando para ambos um importante segmento da vida. Era um fenômeno social dos quais 
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todos participavam, perdendo posteriormente os seus vínculos comunitários bem como o seu simbolismo 

religioso, adquirindo um caráter individual. Houve um processo de abandono das brincadeiras pelos 

adultos, sobrevivendo apenas entre as crianças. Dois fatores são apontados como decisivos no repensar do 

brincar Larizzatti (2005). Primeiro, o processo de segregação entre crianças e adultos e segundo a 

institucionalização da criança, na sociedade industrial. Junto com as mesmas, foi segregada a atividade 

lúdica, transformando-se em trabalho infantil, onde o objetivo primordial era formar o novo homem, 

moldando características mais úteis às exigências do mercado de trabalho, através das brincadeiras, 

aparentemente desinteressadas. Logo, a infância tornou-se pedagogizada, atuando em esferas 

diferenciadas: físico-sensorial-emocional, conduzindo a disciplina no novo contexto produtivo. Esse 

processo foi impactante e agressivo, resultando na sistematização educacional do brincar. De acordo com 

Camargo (1986), o mundo da produção, a partir da Revolução Industrial no século XVIII influenciou 

decisivamente as construções práticas e também conceituais na área, pois permitiu uma maior produção 

em um menor tempo, através da divisão do trabalho que alienou o homem do processo de produção. A 

fragmentação do trabalho ocasionou o distanciamento entre os operários, os quais começaram a fazer 

parte de grupos diferenciados por uma questão de imposição e estratégia de desmobilização. As próprias 

conversas entre trabalhadores no chão da fábrica eram encaradas como extremamente maléficas a 

produção. Logo, as máquinas começaram a ser programadas no sentido de forçar o trabalho intenso nas 

indústrias, sem que houvesse pausa para as conversas. Muitos acidentes foram decorrentes de longas 

jornadas de trabalho, que conduziam a um esgotamento físico e mental dos operários. Como se não 

bastasse à exploração, as condições de insalubridade no ambiente de trabalho, somavam para a 

disseminação de doenças e baixo índice de expectativa de vida. As tensões causadas pela sobrecarga de 

trabalho nas fábricas conduziram a um processo contínuo de revoltas dos operários inicialmente contra as 

máquinas e posteriormente contra os detentores do poder. Com as reivindicações operárias, por um tempo 

liberado do trabalho, para a utilização com o descanso, têm início as condições históricas favoráveis às 

discussões sobre os papéis assumidos pelo lazer na sociedade.  

A recreação e o divertimento apresentaram uma importância no sentido de melhorar o estado de espírito 

do homem para o trabalho e assim não eram considerados lazer. Para Larizzatti (2005, p.17) a palavra 

recreação vem do latim recreation, que significa recriar, restaurar. Muitos autores não distinguem lazer e 

recreação, pois acreditam ser a mesma coisa, outros definem a recreação como uma função do lazer, isto 

é, a recreação seria o momento ou a atividade em que o indivíduo estaria se auto expressando, mostrando 

suas possibilidades, sendo ativo. A recreação se utiliza principalmente do jogo, que vem do latim jocus, 

que significa brincadeira, divertimento, zombaria, desafio, representação. Envolve atividades lúdicas. 

Para as crianças e pré-adolescentes, os jogos e brincadeiras praticamente assumem as dimensões da vida 

real. Na atividade lúdica eles imitam o que observam, aprendem sobre si mesmas e seus ambientes e 

expressam a intensidade de suas emoções. O adjetivo lúdico nasceu de ludo, cuja origem está no latim 
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ludus, que se traduz por “jogo”, “divertimento”, “passatempo”. Ludus tem como sinônimo jocus, que se 

refere aos jogos públicos. (LARIZZATTI, 2005, p.17). 

Este artigo tratará do lazer no Espaço Público Costanera, localizado na cidade de Santa Fé na Argentina, 

sob o viés de discussão da importância de ambientes públicos na cidade para usufruto do lazer coletivo.   

 

2. OBJETIVO 

Discutir as formas de lazer no espaço público Costanera, localizado na cidade de Santa Fé na Argentina. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A forma física dos espaços públicos de lazer pode ser ou não favorável à convivência social, haja vista 

que o mesmo pressupõe além de forma física, diversidade de usos e significados dados por seus usuários. 

Neste sentido, espaço público e sociedade apresentam-se como categorias indissociáveis e norteadoras 

para a compreensão da cidade contemporânea. A complexidade só aumenta quando estas são associadas 

ao lazer. Isso porque, cada vez mais a gestão pública contemporânea utiliza os espaços públicos de lazer 

na cidade, com fins economicistas, objetivando a atração de investimentos e o fomento à competitividade 

entre cidades.  

Sobre a categoria espaço, Milton Santos conceitua-o de maneira muito coerente com a atual realidade e 

por este motivo, subsidiará às discussões deste artigo.  

O espaço não é nem uma coisa nem um sistema de coisas, senão uma realidade 

relacional: coisas e relações juntas. ‘Eis por que sua definição não pode ser encontrada 

senão em relação a outras realidades: a natureza e a sociedade, mediatizadas pelo 

trabalho. (SANTOS, 2008, p.28). 

 

A intervenção humana sobre o espaço conduz a constantes modificações, pois, o constrói e dinamiza 

através de relações sociais, onde a vida na cidade pressupõe um impacto material e físico. Neste sentido, é 

possível perceber a inter-relação entre cidade, espaço público e arquitetura, haja vista que a ação 

antrópica resulta na constituição de espaços diferenciados e com múltiplas funções, dentre elas o lazer, 

com fins de atendimento das necessidades humanas. Pensando sob este viés, percebe-se que tais 

necessidades derivam de divergentes interesses, quanto às formas de uso e apropriação deste mesmo 

espaço.  

O espaço público de lazer é caracterizado, ao menos na teoria, por estar interligado à malha de transporte 

urbano das cidades, favorecendo o acesso e a permanência de pessoas de diferentes bairros, níveis 

socioeconômicos, idades e condições físicas. Crianças, jovens, adultos e idosos o têm como lócus 

propiciador de encontros, práticas diferenciadas de lazer e sociabilidade. É visto como um ambiente onde 

o homem se constitui e usufrui de experiências humanizadoras.  
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4. MÉTODO EMPREGADO 

A pesquisa foi realizada no ano de 2014 através de um estágio resultante de uma parceria entre 

Universidade de São Paulo, Universidad Nacional del Litoral, sob o subsídio financeiro de um edital de 

incentivo a pesquisa da instituição Santander. A metodologia envolveu levantamento bibliográfico, 

pesquisa empírica, registro fotográfico, além de entrevista com o Secretário de Planejamento Urbano da 

cidade.  

A pesquisa de campo, teve como estratégia principal a realização de entrevistas junto ao público de 

frequentadores, objetivando sondar os tipos de uso do espaço para fins de lazer. Foram entrevistadas 60 

pessoas em 04 dias alternados (quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo respectivamente em horários 

diferentes entre 17 e 21h:00h) no mês de novembro de 2014. A escolha por este intervalo de horário se 

deu após observar durante 30 dias que o fluxo de pessoas é bastante reduzido entre 07h:00 da manhã e 

16h:00 da tarde. Diariamente o espaço foi visitado gerando anotações e diversos registros fotográficos.  

 

5. RESULTADOS OBTIDOS  

5.1 O ESPAÇO PÚBLICO COSTANEIRA EM SANTA FÉ – ARGENTINA 

A província de Santa Fé na Argentina é composta por 51 municípios, dentre eles, está Santa Fé, cuja 

fundação é datada de 1.573 e hoje, possui uma população aproximada de 400.000 habitantes.  

Na maior parte das cidades argentinas de fundação colonial, a praça era vista como único espaço público 

aberto ao ar livre, que na realidade, não passava de um descampado arenoso, carente de vegetação e 

iluminação. Somente na segunda metade do século XIX a imagem das praças sofre alterações, 

expandindo-se a outras áreas da cidade e ganhando mais verde e equipamentos, além de uma tentativa de 

aproximação de suas formas com os jardins europeus. A cidade de Santa Fé seguiu esta mesma lógica na 

construção de seus espaços e logo obteve outras áreas verdes e parques públicos ampliando a oferta de 

lazer a seus habitantes.  

A dualidade entre planejamento urbano higienista e paisagístico marcou a política urbana nesta cidade, 

entre os anos de 1900 a 1908. Nesta década foram registrados trabalhos de embelezamento em praças e 

identificadas novas expectativas em matéria de estética urbana, como traçados simétricos de ruas, 

canteiros, plantação de espécies exóticas em espaços públicos. Em muitas praças, foram inseridos 

materiais nobres em suas estruturas físicas. O interesse e expectativa de setores empresariais, de tornar o 

urbano um negócio, foi revelado através de ações de incremento nas praças, com doações de 

equipamentos sob a justificativa de melhorias para possibilitar a população áreas de lazer, descanso e 

recomposição dos desgastes do trabalho (COLLADO, 2008). 

É importante enfatizar que inicialmente, as intervenções urbanísticas através da criação de praças e 

parques em Santa Fé se deram objetivando fins higienistas, mas, com o decorrer dos anos, o enfoque 

paisagístico ganhou força no processo de pensar o planejamento urbano. Houve uma forte influência das 

tradições francesa e inglesa no desenho de seus espaços público de lazer e áreas verdes. Em 1880 a cidade 



 
 

5 | 10 

 

contava com várias praças que serviram ao lazer da sociedade santafesina, que lá realizavam jogos e 

atividades recreativas diferenciadas (COLLADO, 2008). 

O pensar o planejamento urbano vinculado aos objetivos de lazer funcional na cidade tem as suas origens 

ainda no século XVIII com as revoltadas de trabalhadores nas fábricas gerando lutas trabalhistas por 

melhores condições de trabalho e tempo livre para o usufruto do lazer. As conquistas trabalhistas por mais 

tempo refletem diretamente no pensar o espaço urbano em termos de espaços públicos favoráveis a 

usufruto coletivo do lazer em sociedade. Por esta razão às discussões sobre lazer constam na pauta do 

planejamento urbano. Padilha (2003) compartilha de um pensamento funcionalista sobre o lazer, pois o 

percebe dentro de um tempo residual e atrelado ao mundo da produção, sendo utilizado como válvula de 

escape às problemáticas do dia-a-dia e ao mesmo tempo compensatório, restaurador do equilíbrio. O 

lazer, de maneira geral, contribui ao processo permanente de transformação social, colaborando para a 

obtenção de novos valores e para o desenvolvimento pessoal.  

Por muitos anos consecutivos a gestão municipal em Santa Fé se ocupou com o tema das praças e áreas 

verdes. Contudo, à medida que a população crescia, alguns espaços foram perdendo vigência e sendo 

loteados e incorporados ao mercado imobiliário. Outros espaços surgiram na cidade, seguindo um 

processo de hierarquização em razão da expansão da área urbanizada. A medida em que ocorreram os 

governos foram se sucedendo na cidade de Santa Fé, mudanças foram identificadas, como por exemplo, o 

aumento da ornamentação e incrementação de equipamentos nas praças e parques. As obras públicas 

destinadas à melhoria dos espaços públicos tinham a aceitação social por serem de grande visibilidade 

(COLLADO, 2008). 

Comas e Sandaza apresentaram similaridades em suas gestões na cidade de Santa Fé. Em 1904 na gestão 

do intendente Manuel Irigoyen inicia-se uma etapa prolixa em obras públicas e equipamentos, se 

diferindo das gestões anteriores. No campo da higiene pública são numerosos os empreendimentos. No 

que se refere às ações no âmbito da criação e intervenção em espaços públicos, este intendente realizou 

uma das obras de maior importância de todo o período, abarcando a totalidade dos espaços públicos 

existentes na cidade. O Parque Oroño localizado em um ponto de contato com a Avenida Bulevar Galvez 

e a Costa da Laguna Setúrbal (Costanera) constituem o primeiro exemplo de parque público em Santa Fé.  

A Avenida Costanera foi iniciada em 1901 durante a intendência de Sixto Sandaza, onde foi aprovado o 

plano de traçado das três primeiras quadras da Alameda Isabel da Católica (nome original da Avenida 

Costanera) que iniciava no término da Avenida Bulevar Gálvez, seguindo a linha do rio até o norte. Este 

passeio público, denominado Costanera foi projetado pela Oficina de obras públicas da municipalidade, 

onde em 1903 o chefe da oficina e engenheiro Arturo Lomello apresentou ao conselho deliberante o 

projeto de prolongamento da Avenida objetivando uma articulação desta com uma das principais avenidas 

da cidade, a Av. Bulevar Gálvez. O parque Oroño localizado nesta Avenida teve as suas construções 

iniciadas em 1904 durante a intendência de Manuel Irigoyen e compõe juntamente com a Costanera um 

grande parque público aberto e de fácil acesso e circulação na cidade. (COLLADO, 2008).  
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MAPA: Avenida Costaneira 

Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Ao pensar a cidade nos dias atuais, observa-se que a população santafesina tem o espaço público da 

Costanera como um local para a realização de passeios cotidianos, sendo este, um dos principais atrativos 

turísticos local, situado às margens da lagoa Setúbal, que compõe, juntamente com o Parque Oroño e a 

Ponte Colgante (situada sob a Lagoa), uma paisagem representativa desta cidade.  

A ponte uni as duas costaneiras: Costanera Leste e Costanera Oeste que juntas apresentam uma extensão 

aproximada de 12km de extensão, apresentando uma infraestrutura muito favorável ao lazer com um 

calçadão pavimentado, dispondo de bancos, ciclovia, arborização iluminação, restaurantes, além de uma 

reserva ecológica há poucos metros.   

 
FOTO 1: Avenida Costaneira 

Fonte: Secretaria de Urbanismo de Santa Fé 2014. 
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5.2 INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

A população santafesina possui o hábito de frequentar a Costanera com fins de lazer cotidiano, aos fins de 

tarde dos domingos, para reunir com amigos e familiares, sendo este, um ponto de encontro.  

 

FOTO 2: Espaço Público Costanera – Santa Fé 

Fonte: FRANÇA, 2014. Pesquisa de Campo 

 

De acordo com entrevista realizada em 2014 ao Secretário de Planejamento Urbano Eduardo Navarro, a 

área da Costanera, localizada entre a calçada e a água foi qualificada com o status de Parque Municipal, o 

que significa que nada poderá ser construído sem autorização da gestão urbana municipal. Foi liberado 

apenas para construções com fins de recreação e lazer, prioritariamente. Uma área da costaneira após a 

construção da ponte Colgante foi liberada para outras intervenções, porém muitos problemas surgiram 

com relação à altura das construções.  Isto ocasionou perda de qualidade de vida aos antigos moradores, 

pois sofreram diversos incômodos com a construção de prédios ao lado de suas residências. A Costaneira 

é um espaço público de lazer e turismo muito ligado à identidade dos santafesinos.  

Abaixo apresentarei alguns resultados obtidos, que possibilitam uma reflexão sobre a utilização do espaço 

público Costanera para fins de lazer pela população santafesina.  
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GRÁFICO 1: Frequência 

Fonte: FRANÇA, 2014. 

 

Observando o gráfico acima, pode-se concluir que o público, no geral frequenta o espaço semanalmente, 

74% se somarmos os percentuais correspondentes ao diário 35% e semanal 39%, que são os mais 

representativos em termos de respostas. 18% afirmaram visitar em média, uma vez ao mês e apenas 8% 

visitavam pela primeira vez. Com isso, nota-se que os moradores locais apresentam uma frequência 

relevante.  
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19%

15%
7%

Tipo de lazer

Contemplação

Caminhada, corrida, skatismo e
patinação

Vôlei, futebol

Leitura

 
GRÁFICO 2: Tipo de lazer 

Fonte: FRANÇA, 2014. 

 

Ao serem indagados sobre qual o objetivo principal da visita à Costanera 90% responderam ser o lazer o 

elemento motivador. O gráfico acima é representativo em termos de detalhamento quanto aos tipos de 

lazer desenvolvidos no espaço. As principais atividades são: 37% contemplação; 22% caminhada, corrida, 

skatismo e patinação. 19% vôlei, futebol, basquete. 15% leitura. 7% outros.  

Os resultados revelaram que 93% dos entrevistados são habitantes da cidade de Santa Fé, onde 74% 

frequentam diariamente ou no mínimo uma vez por semana o espaço, acompanhados de familiares ou 

amigos. 90% foram em busca de lazer.  



 
 

9 | 10 

 

70% avaliaram como bom o acesso de sua casa até o espaço. Já a segurança no local foi considerada ruim 

por 59%. A infraestrutura geral também foi classificada negativamente, por 46%. Mesmo com esta 

avaliação negativa, 95% pretendem retornar.  

A Ponte Colgante foi destacada como o principal elemento representativo da cidade de Santa Fé por 45%. 

Outros 32% acreditam ser a Costaneira. De forma geral, a Ponte Colgante apresenta-se como um atrativo 

complementar à Costaneira, por compor a paisagem local.  

Quando indagados sobre o que mais atrai na costaneira 47% responderam ser as pessoas de diferentes 

idades e classes sociais. 23% são atraídos pela paisagem contemplativa vinculada ao rio. Por fim, 

solicitou-se aos entrevistados que apontassem palavras representativas do espaço:  

GRUPO DE RESPOSTAS 1: Diversão; distração, relaxamento, lazer, contemplação, paisagem, rio, 

natureza. (37% dos entrevistados) 

GRUPO DE RESPOSTAS 2: Esporte, atividade física, saúde, pescar. (28% dos entrevistados) 

GRUPO DE RESPOSTAS 3: Confraternização, sociabilidade, encontros; pessoas, amigos, livre acesso, 

vida. (23% dos entrevistados) 

OUTROS: mate, cachorro, crianças, ponte. (12% dos entrevistados). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa empírica na Costaneira objetivou identificar os principais usos por seus frequentadores, no 

intuito de melhor compreender o lazer neste espaço público de frente ribeirinha localizado na cidade de 

Santa Fé – Argentina.    

As formas de uso da Costanera para fins de lazer estão relacionadas como a sua forma morfológica, 

determinada por uma grande beira ao entorno do rio. Porém o grande atrativo do espaço, são as pessoas 

que ali se encontram, possibilitando a população santafesina, oportunidades de encontros, conversas, 

compartilhamento da cultura do mate e do passeio de fim de tarde com o cachorro, elementos altamente 

representativos da cultura local, reveladas no espaço público de lazer. O ver e ser visto, a contemplação 

da paisagem do rio, a pesca esportiva, etc. Tudo isso, em um só espaço, que se apresenta livre de muros e 

grades, porém altamente rico em possibilidades interativas. Durante a investigação na Costaneira foram 

registrados os tipos de atividades mais frequentes, dentre elas é possível citar: DESPORTIVO: 

Alongamentos, caminhadas e corridas; Passeios de bicicleta, patins e skate. CULTURAIS: Rodas de 

violão; Rodas de amigos e familiares para compartilhar o chá mate (Chimarrão); Leitura; etc. 

RECREATIVOS: Pesca; Passeio com animais de estimação; Descansar em bancos e gramados. 

COMERCIAIS: Venda ambulante aos finais de semana em pequenos stands montados e desmontados 

Os diferentes usos observados na Costanera respondem às normas e pautas de convivências sociais e 

regulamentos conforme a sua natureza e destino. Trata-se de um ponto de encontro, um lugar referendado 

por moradores locais e visitantes.  
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