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Resumo: O artigo discute a importância do espaço público de lazer na cidade contemporânea, 

apresentando as impressões dos usuários sobre as experiências de lazer na Orla Portal da Amazônia em 

Belém do Pará. A metodologia de investigação envolveu pesquisa bibliográfica e empírica, com uma 

abordagem quali-quantitativa. Os resultados revelam se tratar de um espaço novo na cidade, inaugurado 

em 2012 sendo muito frequentado por famílias que habitam os bairros vizinhos e que buscam maior 

qualidade social e ambiental em suas experiências de lazer com vistas para o rio. Também acreditam que 

a orla contribui de maneira significativa para a diversificação das opções de lazer e embelezamento 

urbano, porém ainda apresenta-se carente de segurança pública, sendo este, o principal motivo de não 

retornarem com mais frequência ao espaço. As experiências de lazer foram associadas a melhor 

qualidade de vida e às possibilidades de interação e visibilidade de seus frequentadores, que ali podem 

ver e serem vistos, diferindo das experiências em ambientes privados, que apresentam-se com muitas 

limitações de acesso, liberdade e experiências.    

Palavras-chave: Espaço público; Lazer; Orla Urbana; Experiências; Sociabilidade.  

Abstract: The article discusses the importance of recreational public space in the contemporary city, with 

the impressions of the users of the recreational experiences in the Amazon Portal Orla in Belem. The 

research methodology involved literature and empirical research, with a qualitative and quantitative 

approach . The results reveal that it is a new space in the city, opened in 2012 and frequented by families 

who inhabit the adjoining neighborhoods and seeking greater social and environmental quality in their 

leisure experiences with river views. They also believe that the border contributes significantly to the 

diversification of leisure facilities and urban beautification, but still shows up in need of public safety, 

which is the main reason for not returning more often to space. Leisure experiences were associated with 

better quality of life and the possibilities of interaction and visibility of their regulars, that there can see 

and be seen, differing experiences in private settings, which are presented with many limitations of 

access, freedom and experiences . 

Key-words: Public space; Recreation; Urban waterfront; Experiences; Sociability. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A questão imobiliária tem apresentado muitas interfaces e reflexos sobre o pensar a cidade 

contemporânea, sendo uma discussão pertinente aos estudos sobre espaços públicos de lazer. 

Presenciamos a uma intensificação dos chamados vazios urbanos, comum às grandes metrópoles 

mundiais, onde os antigos espaços urbanos centrais passam por processos de requalificação, após 

perderam as suas funções produtivas. No atual contexto de crescimento do setor imobiliário, esses 

territórios, sob a denominação de grandes vazios urbanos (wastelands ou brownfields) se tornam 

ambientes oportunos, para serem transformados ou como se refere Leite (2012, p.9), “(...) reinventados 

criativamente”. 

Sanchez (2011) ao abordar às frentes ribeirinhas (waterfronts), retratando como foram feitas a 

reabilitações de antigas áreas sem uso dentro de algumas cidades na segunda metade do século XX no 

período pós-guerra, pós-fordista de desindustrialização, nos auxilia a refletir sobre os atuais espaços de 

lazer nas cidades, identificando como esses, são constantemente associados a qualidade de vida e desejo 

de moradia com vista para o rio. Sanchez remete a um período em que as cidades buscaram a sua 

renovação urbana e econômica, onde antigas áreas industriais, portuárias de comércio marítimo, pesca 

etc., transformam-se em barreiras ao desenvolvimento das cidades, tendo em vista a existência de espaços 

obsoletos situados em áreas centrais. 

A renovação urbana de muitas cidade brasileiras, seguem modelos de planejamento estratégico centrados 

na parceria público privado, favorecendo os interesses contínuos do mercado imobiliário por busca da 

centralidade. Neste sentido, a discussão aqui apresentada, sobre espaço público de lazer com frente 

ribeirinha, está inserido em um contexto maior de cidade e de urbanismo.  

Cada espaço público de lazer, apresenta condições peculiares em sua conformação, que poderão ou não 

despertar sentimentos como reconhecimento, identidade e valor de pertencimento nos habitantes locais. 

Fatores sócio - culturais e ambientais compõem a gama de elementos favoráveis à realização de 

experiências em espaços públicos, especialmente quando se pensa em ações integradoras, 

democratizantes e sustentáveis em termos de permanência espaço-temporal.  

O espaço público é reflexo do social ao mesmo tempo em que influencia de diversas maneiras na 

construção da mesma sociedade. Este artigo é parte integrante de uma investigação de tese em processo 

de desenvolvimento, vinculada ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – 

USP iniciada no ano de 2013. Aqui, apresentarei a Orla Portal da Amazônia localizada na cidade de 

Belém do Pará região norte do país como o mais recente espaço público de lazer inaugurado na orla 

urbana da cidade. O mapa abaixo é uma exemplificação de como Belém apresenta-se cercada por rios, 

sinalizando o objeto de estudo Orla Portal da Amazônia.  
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MAPA: Orla Portal da Amazônia 

Fonte: Google Earth. Adaptado por França, 2015. 

 

Nas cidade as intervenções de frentes ribeirinhas despertam desejos de realização de práticas de lazer e 

obtenção de moradias por favorecerem a qualidade paisagística e ambiental, pois há uma tendência a 

associá-las ao alto poder aquisitivo social. Por questões como esta, o controle privado do solo emergem 

constantemente nas discussões sobre lazer em espaços públicos contemporâneos. 

Merece destaque, o fato de que hoje, a relação da cidade com o rio se diferenciar de outros momentos de 

sua história, como o período áureo da borracha nos séculos XIX e início do XX onde o mesmo era 

utilizado para o escoamento da produção regional e recebimento de produtos oriundos de diversos 

continentes. No entanto, o enfoque econômico permanece, mas de forma renovada, despertando interesses 

do mercado imobiliário e do lazer mercantilizado que buscam novas centralidades e valores agregados a 

qualidade ambiental e paisagística proporcionado pelos rios Guamá e Baía do Guajará que cercam a 

cidade.     
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2. OBJETIVO  

Apresentar a Orla Portal da Amazônia sob o viés de discussão de necessária ampliação das possibilidades 

de convivência coletiva, situando-o num contexto de produção de cidade contemporânea. Darei destaque 

aos elementos valorativos e necessários no que tange a composição de espaços de lazer na cidade, sem, 

contudo, estar limitada a identificação e análise do que seria um bom ou péssimo projeto arquitetônico. O 

espaço público será tido como ambiente físico-social propiciador de práticas democráticas de lazer. 

3.  JUSTIFICATIVA  

O lazer está diretamente associado às escolhas pessoais e ao prazer, sendo, portanto subjetivo. Logo, não 

deve compreender o tempo de lazer em oposição ao tempo de trabalho, haja vista a sua subjetividade. 

Seguindo esta linha de pensamento, Marcellino (2002) considera que existem barreiras diversas que 

dificultam certas práticas de lazer, dentre elas as econômicas e sociais. No modo de produção capitalista, 

o tempo tornou-se mercadoria valiosa sendo impossível o desperdício, pois tempo é dinheiro. O tempo do 

homem tornou-se artificial, cronometrado, onde desde o momento em que acorda até o momento de 

dormir encontra-se preenchido por atividades. O tempo mercadoria orienta a sociedade capitalista, 

fazendo com que o lazer se transforme em consumo e ostentação, onde profissionais de diversas áreas se 

especializam a fim de melhor captar demandas de trabalhadores que disponham de tempo e dinheiro.  

Gutierrez (2001, p.13) identifica algumas características marcantes das atividades de lazer podendo estas 

serem definidas através de características como: liberdade de escolha, atividade não lucrativa, opção 

pessoal, tempo livre e busca do prazer. Este último, de acordo com o autor, “(...) é uma categoria 

fundamental para a pesquisa do objeto lazer. Não existe lazer sem a expectativa de realizar alguma forma 

de prazer”. Para Ortega (2000) o lazer é liberatório, gratuito e pessoal, indo muito mais do que simples 

fuga e recomposição das forças após o trabalho, tendo o prazer como fim em si mesmo. Waichman (1997) 

considerar o lazer como um estado existencial, não devendo ser classificado de forma simplista, como por 

exemplo: lazer ativo e/ou passivo. Está diretamente vinculada ao acesso a liberdade, sendo, portanto 

hedonístico e flexível.  

O lazer pensado no contexto das cidade, nos remete a uma reflexão sobre o papel assumido ao longo da 

história, tendo as praças uma função de centros simbólicos, lúdicos e de intercâmbio de informações entre 

os moradores locais (FONSECA, 2005, p. 379). Eram consideradas locus de comunicação e visibilidade, 

onde era possível tomar conhecimento sobre os acontecimentos cotidianos. Hoje, com o avanço 

tecnológico dos meios de comunicação, o papel informativo das praças e ambientes públicos é transferido 

para o ambiente privado, munidos de mídias eletrônicas. Presenciamos um avanço tecnológico e 

informacional representados principalmente pela advento da internet e TV, responsáveis pela propagação 

de estilos de vida, gostos, lugares e paisagens. Fotos de pessoas em seus momentos de lazer, ganham 

destaque em redes sociais, transformando a vida privada em uma verdadeira vitrine. Com isso, novos 

‘estilos de lazer’ e ‘formas de sociabilidade’ são criados, reinventados e disseminados.  

De acordo com Alencar, (2008) no desejo de apresentar-se socialmente como uma pessoa com estilo de 

vida e hábitos de lazer diferenciados, grupos que compõem as classes média e alta da sociedade, tem 

fugido do ‘espaço comum’, ou melhor, de fácil acesso, como as praças e parques públicos, que possuem 

livre acesso e pouca vigilância. A falta de segurança é uma das principais justificativas para a não 

utilização de espaços públicos de lazer, os quais são substituídos facilmente pelo ambiente doméstico, 

clubes, bares e restaurantes, além de shoppings centers e viagens ao exterior.  

O lar se tornou paulatinamente o lugar principal, crescentemente mais confortável e 

mais especializado. Agora, dalí se podem obter notícias do mundo, conectar amigos e 

familiares. Não necessitamos mais da praça para encontrar os demais e mantermo-nos 

informados. Hoje em dia, estamos muito propensos a escolher uma vida privada. 

(FONSECA, 2005, p.379-380). 
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A palavra privado ao subsidiar as análises das relações contemporâneas apresenta o privado não mais 

caracterizado com o sentido único de privativo, mas de ‘seleto’. Uma pessoas ao optar pelo espaço 

privado, não significa que a mesma almeje o isolamento e a privação do ver e ser visto. Isso, porque, as 

relações e os espaços foram reconfigurados no decorrer da história. Nas reflexões de Arendt o homem 

privado por não existir socialmente, não existiria de fato. Por isso a exaltação quanto a importância da 

experiência partilhada como necessária à vida humana e a constituição do social. Seria uma condição a 

vida humana!  

Viver uma vida privada por completo significa estar privado de coisas essenciais a uma 

verdadeira vida humana, estar privado da realidade que provem de ser visto e ouvido 

pelos demais, estar privado de uma objetiva relação com os outros. (ARENDT, 2011, 

p.67).  

O espaço público de lazer não pode ter o livre acesso como o principal elemento definidor, pois necessita 

de possibilidades interativas e democratizantes, visando o compartilhamento de experiências e exercício 

de práticas de convivência cidadã. O ambiente natural e social, respeitados nas suas múltiplas faces 

constituem-se em elemento sócio educativos essenciais para a cidade. Neste sentido, é possível afirmar 

que o lazer em espaços públicos possibilita ao coletivo, formas de sociabilidade, conversação, trocas de 

experiências socioculturais, resultando em realizações pessoais e diferentes tipos de prazer.  

Tais praticas, ao serem desenvolvidas em ambientes públicos são consideradas extremamente 

enriquecedoras e gratificantes, por abranger, em muitas situações, trocas de experiências e variados 

contatos entre diferentes. Neste sentido, Leite (2007, p.23) entende o espaço público como:  

(...) uma categoria sociológica construída pelas práticas que atribuem sentido 

diferenciados e estruturam lugares, cujos usos das demarcações físicas e simbólicas no 

espaço os qualificam e lhes atribuem sentido de pertencimento, orientando ações sociais 

e sendo por estas delimitados reflexivamente. Enquanto espaço de poder, o espaço 

público não está obviamente imune às assimetrias do poder e das desigualdades sociais 

que perpassam sua construção social.  

Este autor realiza uma abordagem interessante sobre a construção social do espaço, apresentando-o como 

fruto das práticas sociais, ao mesmo tempo em que age sobre as mesmas. As formas de uso e práticas de 

lazer nos espaços públicos lhe conferem uma dimensão qualitativa, capazes de identifica-lo como 

democratizantes ou elitizados. Seria a dimensão social do espaço. O lazer neste, contexto, apresenta-se 

como uma importante dimensão social do espaço público contemporâneo tendo em vista o seu caráter de 

promotor de cidadania e de direito social.  

O espaço público de lazer quando pensado em termos de projetos (concepção), deverá conter boa 

infraestrutura para o usufruto e permanência de seus frequentadores, como por exemplo, parques, praças e 

áreas verdes, por ser um ambiente tido como possibilitador de encontros entre pessoas de diferentes 

formações sócio culturais. Isso envolve, além da conectividade à rede de transportes urbanos, 

acessibilidade, segurança interna e ao entorno, disponibilidades de estacionamento, bancos para descanso, 

banheiros, áreas que protejam o seu público contra o sol e a chuva, locais com oferta de alimentos e 

bebidas, etc. Como resultado, teríamos um ambiente com boas condições de conforto para os seus 

usuários. 

É importante enfatizar que, esses condicionantes não são sinônimos de uso e apropriação do espaço pelo 

coletivo, uma vez que inexistem regras e receitas a serem seguidas para que um projeto de espaço tenha a 

sua concepção implantada e viabilizada na íntegra. Esta é uma das característica do espaço enquanto 

reflexo do social.  

O lazer em espaços públicos, encontra-se ameaçado pelo crescimento da violência urbana, onde o medo, 

tem levado muitas famílias, a repensarem as suas escolhas e hábitos, optando, em muitos momentos pelo 

espaço doméstico e ambientes privados. As escolhas por tipos de lazer, são condizentes com o formato 

mercantizado assumido pelas cidades no atual contexto econômico, onde a gestão do lazer assume 

igualmente um tratamento de mercadoria, agregando elementos como a competitividade e lucratividade 

similar ao ocorrido com a gestão de cidades na atualidade.  
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Frequentar espaços públicos que possibilitem a ampliação de relações entre pessoas, encontros, conversas 

e contatos sejam eles amigáveis ou não, apresenta-se hoje como uma possibilidade, ou melhor um opção 

de escolha aos que buscam formas de lazer mais democratizantes na cidade, haja vista que o mercado do 

lazer está em crescente expansão, associado às mídias que disseminam formas estandardizadas de lazer.   

Quanto maior o poder aquisitivo, maiores serão as possibilidades de opção por um lazer mais reservado, 

com interações mais ‘seletivas’, resultando em formas mais segregadoras e mercantilizadas. Não se trata 

contudo, de uma regra, mas de fatos e estatísticas apresentados diariamente pelos noticiários.  

Temos de comprar o ar puro, os bosques, os planos de água, enquanto se criam espaços 

privados públicizados, como os playgrounds ou, ainda mais sintomáticos, os 

condomínios fechados que a gente rica justifica como necessários à sua proteção. O 

lazer na cidade torna-se igualmente o lazer pago, inserindo a população no mundo do 

consumo. Quem não pode pagar pelo estádio, pela piscina, pela montanha e o ar puro, 

pela água, fica excluído do gozo desses bens, que deveriam ser públicos, porque são 

essenciais. (SANTOS, 2007, p.64).  

Na contemporaneidade, a maior ou menor utilização de espaços públicos para a prática de lazer na cidade 

está associada a elementos sócio culturais e padrões econômicos disseminados pelos meios de 

comunicação. O lazer, neste contexto de empresariamento da cidade adquire mais uma faceta. A de 

produto acessível a poucos, quando pensado em ambientes com acesso intermediado pelo pagamento de 

taxas. Quanto maior o valor cobrado para acesso e permanência, maior o seu caráter segregador. “Os 

padrões de socialização de um determinado grupo têm implicações diretas nos espaços de uso coletivo da 

cidade. (FONSECA, 2005, p.377).  

Por este motivo, as discussões inerentes a cidade contemporânea, necessitam de um olhar mais atento e 

sensível quanto ao papel assumido pelos espaços públicos que comportam práticas de lazer cotidianas, 

tendo em vista a efetivação de um direito conquistado socialmente, porém que, de acordo com Marcellino 

(2008), apresenta baixa ressonância social. Isso, porque poucas pessoas sabem ou reconhecem que o lazer 

é um direito. Há quem pense que se trata de algo supérfluo e por este motivo deixa-se de cobrar ações 

governamentais nesta área. 

O lazer foi inserido na Constituição de 1988, no Título II, Capítulo II, Artigo 6°, como direito social. No 

título VIII, Capítulo III, Artigo 217, O Poder Público é apresentado o responsável pelo incentivo e 

promoção do lazer na sociedade. Esse direito foi incluso nas Constituições do Estados e Leis Orgânicas 

municipais.   

O espaço de lazer tem uma importância social por ser um espaço de encontro e de 

convívio. Através desse convívio, pode acontecer a tomada de consciência, o despertar 

das pessoas para descobrir que os espaços urbanos equipados e conservados para o lazer 

são indispensáveis para uma vida melhor para todos e que se constituem em um direito 

dos brasileiros. (MULLER, 2002, 25-26). 

Vale ressaltar, que o lazer pensado enquanto direito é de responsabilidade primeira do poder público, 

enquanto representante dos interesses coletivos, devendo este, fomentar a construção, requalificação e 

dinamização de espaços e experiências coletivas de lazer, buscando superar as diversas barreiras que 

dificultam além do simples acesso, o uso e a apropriação pelas diferentes classes.  

A não compreensão e associação do lazer com o direito social, não significa a sua desvalorização, 

bastando um breve olhar ao entorno para observar o quanto as pessoas primam por maior tempo 

disponível para utilização com o lazer, haja vista que a falta de tempo constitui-se em um empecilho para 

o seu usufruto. Neste sentido, tratar do lazer como direito, significa pensa-lo em conjunto com outros 

direitos, dentre eles, a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial e o direito à cidade e aos 

espaços públicos de qualidade e democráticos. O direito de ir e vir, o direito a transporte, segurança, entre 

outros. O lazer deve sim ser pensado como algo intrínseco ao Estatuto da cidade e Constituição Federal 

por se tratar de um direto social.  

A efetivação do direito ao lazer, seguindo os princípios contidos na Constituição Federal de 1988, 

encontra na cidade, o lócus propício para a sua efetivação, tendo em vista que pensar o lazer 
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necessariamente, conduz a um pensamento sobre o espaço urbano. Neste sentido, remeto novamente 

Marcellino (2008) o qual acredita que o lazer na cidade precisa ser compreendido dentro de três principais 

dimensões: ‘Tempo, espaço e oportunidade, onde a última está relacionada às escolhas pessoas em termos 

de convivência diversificada de práticas culturais. 

4.  MÉTODO EMPREGADO 

Este estudo é parte integrante de uma investigação de tese e apresenta resultados parciais. Tem uma 

abordagem quali-quantitativa, envolvendo pesquisa bibliográfica, de gabinete e de campo, além de 

registros fotográficos e diário de campo. A pesquisa empírica contou com entrevistas junto ao público de 

frequentadores, onde 100 foram selecionados de forma aleatória no ano de 2014 durante as suas visitas ao 

espaço.  A Orla Portal da Amazônia compõe um macroprojeto da Prefeitura Municipal de Belém iniciado 

no ano de 2009 que se encontra em fase de execução, sendo inaugurado em sua parcialidade, 2,2km no 

ano de 2012.  

 

5.  RESULTADOS OBTIDOS  

5.1 O LAZER NA ORLA PORTAL DA AMAZÔNIA 

O projeto Orla Portal da Amazônia da prefeitura prevê a construção de um espaço com extensão total de 

6,15km, com largura de 69m, incluindo duas pistas, passeio externo, estacionamento em ambas as pistas, 

ciclovias, canteiro central (5m), faixa destinada à área de lazer e paisagismo (22m).   

 
FOTO: Vista aérea da via urbanizada Orla Portal da Amazônia 

Fonte: SEURB, 2014. 

 

No caso em estudo, Orla Portal da Amazônia, foram entrevistados 100 pessoas de forma aleatória, em 

dias diferentes, observando-se a partir dos resultados, que 97% eram moradores da cidade de Belém e 

desses, 74% eram oriundos de bairros abrangidos territorialmente pela Orla, ou vizinhos. Contudo, a 

proximidade de seus locais de moradia com a Orla demonstrou não ser o suficiente para que a frequência 

(quantidade de idas x dia/semana/mês) ao espaço fosse maior, haja vista que a segurança é sinalizada com 

grandes críticas pelos presentes, onde 73% avaliaram como Insatisfatória. Estes visitam o espaço ao 
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menos uma vez ao mês, acompanhados principalmente por familiares, com objetivos de realização de 

atividades diferenciadas de lazer, como por exemplo, contemplação da paisagem, conversação, caminhas, 

patinação, ciclismo, entre outras.  

A busca por momentos de lazer em espaços públicos, ao ar livre, ganha a preferência da 

sociedade em seu tempo disponível. Nos fins de semana e feriados, observa-se uma intensidade, em 

termos de frequência na Orla Portal da Amazônia.  
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GRÁFICO: Tipos de Lazer 

Fonte: Pesquisa de Campo. França, 2014. 

 

Quanto ao tipo de lazer desenvolvido neste espaço 42% foram contemplar a paisagem; 13% foram se 

exercitar através de caminhas, alongamentos e corridas; 12% foram andar de patins, skate e pedalinhos; 

10% foram com o objetivo de prática de esportes como vôlei, basquete e futebol. 8% forma com fins 

gastronômicos e 5% foram para ler um livro e 10% buscam no espaço outros tipos de lazer.  

A configuração arquitetônica e paisagística da Orla é convidativa às possibilidades de lazer, conforme 

apresentado no gráfico acima. Neste caso, específico, observa-se uma influência do espaço no 

comportamento social, no que tange as suas formas de lazer. O espaço influenciando nos tipos e formas 

de uso.  

O acesso ao espaço foi conceituado como Bom por 50%. Este, dado, ao ser cruzado com o meio de 

transporte utilizado, fez maior sentido, haja vista que 61% chegou com carro particular, o que explica 

parcialmente a conceito Bom que foi dedicado.  

Os entrevistados quando indagados sobre o papel assumido pela Orla no contexto do município de Belém 

66% responderam que o mesmo colabora e amplia as opções de lazer na cidade, além contribuir ao 

embelezamento. De acordo com depoimento dos entrevistados ao público composto por diferentes faixas 

etárias, atividades de lazer diferenciadas ao ar livre. Muitos optam por levar as crianças para brincar com 

seus velocípes, patins, Skates e bicicletas neste espaço pois apresenta-se livre dos perigos ofertados pelo 

trânsito urbano, a pesar da deficiência em termos de segurança contra a criminalidade. Neste sentido, 

foram feitas críticas, o que resultou em uma conceituação negativa por 77%, dos entrevistados, os quais 

sinalizaram deficiências na da segurança dentro e fora do espaço, além da falta de banheiros e áreas 

cobertas para abrigar das chuvas diárias e do sol. Contudo, a pesar do conceito ruim, 98% afirmaram que 

retornarão ao espaço, por se tratar de um ambiente agradável e bonito para a realização de práticas de 

lazer na cidade. A Orla apresenta-se como um novo espaço dentro de Belém com reais possibilidades de 

interação com o rio e propício a práticas diferenciadas de lazer, em virtude de uma estrutura arquitetônica.  

Os entrevistados destacaram a importância da experiência de lazer em ambientes públicos, como sendo 

algo diferenciado das atividades realizadas em ambientes privativos, como o lar. No espaço público há 

possibilidades maiores de interagir com outras pessoas, ampliar às redes de relações, divertir-se mais. É 
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possível ver e ser visto, conversar, brincar, viver de forma diferente o cotidiano, seja acompanhado da 

família, amigos, ou mesmo pessoas estranhas. A experiência foi avaliada positivamente e com desejos de 

retornos.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No âmbito do lazer na cidade, tanto os espaços, quanto os equipamentos compõem ou ao menos deveriam 

compor as pautas de discussões das ações governamentais para a área, pois é essencial à experiência do 

lazer em coletividade. Isso reflete diretamente em exercício de cidadania, de respeito aos direitos e 

deveres individuais e coletivos.  

O espaço público de lazer com ou sem equipamentos é permeado por possibilidades de interação social, 

em virtude das necessidades de auto expressão humana, pois induz o respeito mútuo, homem - meio 

ambiente. Ao mesmo tempo em que possibilita o encontro entre diferentes pessoas e troca de 

experiências, também é lócus conflitos de interesses, quanto às formas de uso e apropriação. O espaço 

urbano envolve diretamente as dimensões material e imaterial, através de intervenções concretas e 

discursos propagados que renovam a cada dia o seu papel ideológico de ambiente democrático e 

possibilitador de efetivação de direitos e cidadania.  

Vale ressaltar, que o lazer pensado enquanto direito é de responsabilidade primeira do poder público, 

enquanto representante dos interesses coletivos, devendo este, fomentar a construção, requalificação e 

dinamização de espaços e experiências coletivas de lazer, buscando superar as diversas barreiras que 

dificultam além do simples acesso, o uso e a apropriação pelas diferentes classes. 

O Estatuto das Cidades (Lei n°10.257/01) ao disseminar as diretrizes da política de produção e 

organização do espaço urbano, deverá favorecer a garantia da função social da cidade, através de 

atribuições diversas ao poder público enquanto agente regulador de interesses conflitivos, como por 

exemplo, àqueles decorrentes do mercado imobiliário. Neste contexto, ao analisar o espaço público de 

lazer construído ou reconfigurado, é imprescindível uma compreensão do contexto urbano 

contemporâneo e as suas formas de regulação.  

Ao pensar a cidade de Belém nos dias atuais, retoma-se o papel do rio no projeto de cidade 

contemporânea, onde o os espaços públicos de lazer construídos ou reconfigurados com localização em 

frentes ribeirinhas (waterfronts) assumem um papel de destaque. O pensamento governamental sobre os 

espaços públicos de lazer na cidade de Belém não difere da dinâmica mundial, pois adere a um 

pensamento mercantilizado e competitivo de cidade. Apresenta igualmente um discurso de inclusão 

social, democratização do acesso e melhoria da qualidade de vida coletiva no momento de apresentação 

do projeto à sociedade e implementação de obras, por serem estes elementos inclusos em Planos Diretores 

Urbanos e Leis Municipais.  

O fato é que a sociedade precisa de espaços públicos de lazer condizentes com essas leis e diretrizes não 

apenas inclusos nos discursos políticos, mas em suas ações rotineiras na cidade. Cidadania não é algo que 

se limita à teoria, pois necessita de experiências concretas e rotineiras para ser internalizada e 

compreendida. O lazer por apresentar um viés educativo e irradiador, contribui para isso. 
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