
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

 

 

BRUNA DA SILVA ALTOÉ 

RODRIGO VICENTE DA SILVA 

 

 

 

 

A DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER NA ORLA DE CAMBURI EM 

VITÓRIA/ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2018 



 
 

 

BRUNA DA SILVA ALTOÉ 

RODRIGO VICENTE DA SILVA 

 

 

 

 

A DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER NA ORLA DE CAMBURI EM 

VITÓRIA/ES 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado à Universidade Federal do 

Espírito Santo como requisito parcial 

para obtenção de titulo de Bacharel em 

Educação Física.  

Orientador: Prof.ª Dr.ª Ana Claudia 

Silvério Nascimento. 

 

 

 

 

 

 

Vitória 

2018 



 
 

 

BRUNA DA SILVA ALTOÉ 

RODRIGO VICENTE DA SILVA 

 

 

 

A DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER NA ORLA DE CAMBURI EM 

VITÓRIA/ES 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Centro de Educação 

Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo como requisito parcial 

para a obtenção do título de Bacharel em Educação Física 

 

 

Aprovado em: ______ de _________________ de _______.  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Ana Claudia Silverio Nascimento (Orientadora) 

 

__________________________________________ 

Prof.ª. Dr.ª Ana Carolina Capellini Rigoni (Membro da banca) 

 

__________________________________________ 

Prof.ª Ms. Milainy Ludmila Santos (Membro da banca) 

 

Universidade Federal do Espírito Santo. 

Centro de Educação Física.e Desportos. 

Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário –Goiabeiras 

Vitória/ES 

Cep. 29075-910 



 
 

 

RESUMO 

O estudo realiza uma análise descritiva por meio de observação direta da 

distribuição dos equipamentos de lazer na orla da Praia de Camburi, em Vitória/ES, 

buscando caracterizá-los quanto a sua natureza (específicos ou não específicos), 

forma/condição de gestão (público/privado), atividades a que são destinados, 

condições e manutenção. Foram identificados 36 equipamentos, sendo 16 (44%) 

classificados como específicos para a prática de lazer e 20 (56%) como não 

específicos. Quanto a gestão dos equipamentos, 28 (78%) estão sob a gestão 

pública e sete sob a gestão privada. Quanto às atividades, dezesseis são destinados 

a atividades físico-esportivas, dez à ornamentação, dez destinados às atividades 

culturais e sete às atividades gastronômicas. Voltados para o público infantil, 

identificamos a falta de equipamentos contando com apenas a oferta de três pontos 

do projeto Bike Vitória. Quanto à condição/manutenção, os equipamentos de lazer 

da orla de Camburi estão em boas condições de uso apesar de algumas situações 

que demonstram a falta de manutenção quanto ao espaço público de lazer 

ocasionados pela maresia e por vandalismo. 

Palavras-chave: Lazer. Espaço público de lazer. Equipamentos de lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The study makes a descriptive analysis by means of direct observation of the 

distribution of leisure equipment on the edge of Praia de Camburi, in Vitória / ES, 

seeking to characterize them as to their nature (specific or non-specific), 

management form / condition public / private), activities for which they are intended, 

conditions and maintenance. A total of 36 equipment were identified, 16 (44%) 

classified as specific for leisure practice and 20 (56%) as non-specific. Regarding 

equipment management, 28 (78%) are under public management and seven under 

private management. As for the activities, sixteen are destined to physical-sport 

activities, ten to ornamentation, ten destined to cultural activities and seven to the 

gastronomic activities. Aimed at the infantile public, we identified the lack of 

equipment counting on only the offer of three points of the project Bike Vitória. 

Regarding the condition / maintenance, the leisure facilities of the Camburi border 

are in good conditions of use despite some situations that demonstrate the lack of 

maintenance as for the public space of leisure caused by the sea and by vandalism.  

Keywords: Leisure. Public leisure space. Leisure equipment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não temos dúvidas que o lazer cresceu em importância, nos últimos anos, no campo 

das políticas públicas e na academia. Segundo Menelgado, Basei e Bendrath 

(2017), áreas como administração, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, 

economia, arquitetura, administração e educação física têm demonstrado um 

crescente interesse pelo lazer haja vista o número de publicações. 

Na visão de Werneck (2000), foi a partir das últimas décadas do século XX que a 

problemática do lazer passou a ocupar mais espaço no cenário social. Para ela, 

apesar da ênfase na educação para o trabalho, cresceu a preocupação com o lazer 

como “[...] um dos fatores básicos para o exercício da cidadania e para a busca de 

uma vida com mais sentido e qualidade (WENECK, 2000, p. 13). Hoje, o lazer é 

garantido como direito social pela Constituição Federal do Brasil que, em seu art. 6º, 

afirma que 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (BRASIL, 1988) 

 

O artigo 217,§ 3º informa que o “Poder Público incentivará o lazer, como forma de 

promoção social” (BRASIL, 1988). Por essas questões, aponta Werneck (2000), o 

lazer precisa ser tratado com seriedade e receber atenção prioritária tanto do poder 

público, como da iniciativa privada, da universidade. Para ela, “o significado do lazer 

precisa, pois, ser redimensionado e concebido no seio das dimensões socioculturais 

inscritas na realidade de hoje (WERNECK, 2000, p. 14). A autora expressa, 

portanto, uma concepção de lazer redimensionado em duas perspectivas inter-

relacionadas: como um direito social e como uma possibilidade de produção de 

cultura. Ao analisar, historicamente, os valores atribuídos ao lazer, Werneck (2000, 

p. 19) aponta que esse fenômeno 

[...] foi uma ocorrência característica da sociedade moderna urbano-
industrial, fruto de reivindicações sociais por um ‘tempo de folga’ 
conquistado sobre o trabalho. Embora constituísse um objeto de reflexão 
desde a Antiguidade grega, foi apenas a partir da modernidade, 
especialmente com a Revolução Industrial, que o lazer passou a ser 
concebido da perspectiva histórica, como um direito social, intimamente 
vinculado ao aspecto tempo. 

 



 
 

8 

Na visão de Melo e Alves Junior (2003), foi com a artificializarão do tempo do não-

trabalho, típica do modelo de produção fabril, no final do século XVIII, que surgiu o 

que hoje definimos como lazer. Os autores expõem que “[...] desde as origens, o 

lazer tem-se mostrado um campo de tensões, já que um tempo livre maior surge não 

como concessão dos donos dos meios de produção, mas sim como conquista das 

organizações das classes trabalhadoras” (MELO; ALVES JUNIOR, 2003, p. 29). 

Ainda segundo os autores, as atividades de lazer podem ser definidas pela 

conjunção de dois parâmetros: tempo e prazer, de modo que apontam que 

[...] as atividades de lazer são atividades culturais, em seu sentido mais 
amplo, englobando os diversos interesses humanos, suas diversas 
linguagens e manifestações; 

as atividades de lazer podem ser efetuadas no tempo livre das obrigações, 
profissionais, domésticas, religiosas, e das necessidades físicas; 

as atividades de lazer são buscadas tendo em vista o prazer que 
possibilitam, embora nem sempre isso ocorra e embora o prazer não deva 
ser compreendido como exclusividade de tais atividades (MELO; ALVES 
JUNIOR, 2003, p. 32). 

 

Marcellino (2006) complementa informando que os aspectos tempo e atitude são 

fundamentais para caracterizar o lazer. Para ele,  

[...] o lazer considerado como atitude será caracterizado pelo tipo de relação 
verificada entre o sujeito e a experiência vivida, basicamente a satisfação 
provocada pela atividade. O lazer ligado ao aspecto tempo considera as 
atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho, ou no ‘tempo livre’, 
não só das obrigações profissionais, mas também dos familiares, sociais e 
religiosas (MARCELLINO, 2006, p. 8) 

 

O autor informa que a possibilidade de escolha e o caráter desinteressado de sua 

prática são características básicas do lazer. Contudo, observa que, muitas vezes, 

predominam práticas ditadas por modismos, marcadas por componentes de 

produtividade, com valorização da performance, que contribuem para a construção 

de uma visão parcial e limitada das atividades de lazer. Além disso, destaca que 

valores como descanso, divertimento são comumente associados ao lazer, mas 

outras possibilidades também ocorrem, como desenvolvimento pessoal e social 

(MARCELLINO, 2006).  

Dumazedier, citado por Melo e Alves Junior (2003), defende que a procura pelo lazer 

pode estar vinculada a um dos cinco interesses culturais por ele apresentados: 
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interesses físicos, interesses artísticos, interesses manuais, interesses intelectuais e 

interesses sociais. Importante destacar que a classificação é proposta tomando 

como parâmetro o interesse desencadeado pela atividade. 

Nesse sentido, notamos que diversos são os motivos que podem levar os indivíduos 

a optar por uma prática de lazer, com destaque para a busca pela melhoria na 

qualidade de vida, a aquisição de novos conhecimentos ou até mesmo a busca pela 

socialização (SONATI, 2014; MARCELLINO, 2002).  

Nesse contexto, os espaços públicos de lazer desempenham funções sociais, 

políticas, ambientais e de saúde, pois, além de proporcionarem as práticas sociais e 

culturais, também podem ser um ambiente adequado para ações coletivas e 

prazerosas, como o esporte (SANTOS, 2007). De acordo com Bortolo (2015), como 

elemento urbano, esses espaços representam locais de sociabilidade, propícios ao 

encontro e ao convívio. Afirma ainda que, ao longo do tempo, assumiram diversos 

significados, distintas funções e passaram a representar outras referências para as 

cidades. O autor complementa destacando que 

De acordo com a diversidade de suas funções, formas e diversos usos, os 
espaços públicos podem ser considerados lócus privilegiados das cidades, 
em razão de suas multifuncionalidades: lazer; encontro; convívio social; 
locais de integração na malha urbana através do sistema viário; local de 
diferentes manifestações políticas, culturais; função ecológica na medida 
em que, estruturam áreas de proteção ao ambiente, colocam-se como áreas 
verdes na cidade, dentre outras (BORTOLO, 2015, p. 21). 

 

Contudo, a ausência desses espaços perto de suas residências, a dificuldade ao 

acesso ou até mesmo a existência de ambientes sem manutenção e cuidados 

podem determinar baixa adesão da população. Além disso, a falta de serviços que 

tenham qualidade ou que sejam correspondentes às faixas etárias, somados ao 

cansaço, estresse da rotina de afazeres e obrigações, acabam levando a população 

a visualizar o repouso, o entretenimento e as mídias como forma de lazer. 

Levando em consideração tais fatos, este estudo tem como objetivo analisar a 

distribuição dos equipamentos de lazer na orla da Praia de Camburi, na cidade de 

Vitória/ES, buscando caracterizá-los quanto a sua natureza (específicos ou não 

específicos), forma/condição de gestão (público/privado), atividades a que são 

destinados, condições e manutenção. 
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A realização do trabalho justifica-se, pois, de acordo com Mendes et al (2010), 

apesar de ser uma tendência crescente na produção brasileira, pesquisas de 

mapeamento e análise de espaços e equipamentos de esporte e lazer ainda 

necessitam de ampliação. Além disso, identificamos, em levantamento realizado, 

pouca produção referente à cidade de Vitória, em especial a orla da Praia de 

Camburi que tem suma importância para o lazer/turismo de Vitória se destacando 

pela sua grande extensão, sua localização que da acesso a toda sua população que 

a difere de outras praias da capital – Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Suá e Curva 

da Jurema.  

Assim, acreditamos que o estudo, ao tratar da distribuição de equipamentos de lazer 

em uma área específica da cidade, poderá contribuir para o diálogo entre o poder 

público e as demandas da cidade por espaços e equipamentos de lazer.   

No tocante aos aspectos metodológicos, este estudo caracteriza-se como uma 

pesquisa descritiva que, segundo Gil (2002, p. 42), tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. A coleta de dados foi realizada por 

meio de observação direta do espaço da orla da Praia de Camburi. Devido à 

extensão do campo de pesquisa, a orla foi dividida em dois setores de três 

quilômetros, cada qual sob a responsabilidade de um observador. As observações 

foram feitas de maneira assistemática, de acordo com a disponibilidade de horário 

dos pesquisadores, ficando garantidas, em cada setor, observações repetidas dentro 

de um mesmo turno (matutino), bem como em dias de semana e fim de semana. O 

registro foi feito por meio de um roteiro adaptado do modelo apresentado por 

Marcellino et al (2007) para observação de equipamentos de lazer e esporte (Anexo 

1), bem como registro das imagens (Anexo 2).  
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2 CONCEITUANDO LAZER 

  

De acordo com Marcellino, Barbosa, Mariano (2006), o uso indiscriminado e 

impreciso do termo lazer, que, muitas vezes, engloba conceitos diferentes e até 

mesmo conflitantes, indica a necessidade de tentar precisá-lo com o objetivo de 

orientar as discussões e produções, bem como seu significado no cotidiano. Em 

função disso, buscamos, neste capítulo, apresentar o entendimento de alguns 

autores sobre o conceito de lazer. Contudo, por reconhecer a complexidade de tal 

tarefa, nos propusemos a nos aproximar de algumas idéias que possam contribuir 

para a discussão proposta neste trabalho, reconhecendo a impossibilidade de 

englobar a discussão que envolve a temática. 

Conforme nos informa Werneck (2003), a origem etimológica da palavra lazer é o 

latim licere/licet, cuja existência está documentada em várias obras da Antiguidade, 

e significava ser lícito, ser permitido, poder, ter o direito. Ainda de acordo com a 

autora, há uma tendência, em nossa realidade, de estabelecer uma associação 

entre lazer e a questão do tempo. Contudo, para ela, se  

[...] tivermos como propósito retornar ao passado para compreender o 
lazer, não deveríamos nos prender, em princípio, à questão temporal, pois 
a noção de tempo, que predominava na Antiguidade, era completamente 
diferente da que vem sendo observada nas modernas sociedades 
ocidentais capitalistas (WERNECK, 2000, p. 32). 

 

Segundo nos apontam Marinho e Pimentel (2010, p. 26), o surgimento do lazer 

apresenta-se repleto de dúvidas e polêmicas e indicam que não há, por exemplo, 

consenso entre os autores sobre o período de seu surgimento, apontando duas 

linhas de pensamento: “[...] uma que defende a origem do lazer nas fases antigas da 

história humana; e outra que adota a modernidade como referência.  

Entre os que defendem a primeira linha, encontra-se Sebastian De Grazia que, ao 

analisar a vida social de filósofos da Grécia Antiga, aborda o lazer como um ideal 

clássico de ócio e afirma que ele não pode estar relacionado com qualquer 

ocupação e deve ser entendido como um estado no qual a atividade representa um 

fim em si mesmo. Por isso, deve ser pensado em termos de atitude e não de tempo, 

indicando distinção social, liberdade, qualidade ética e busca do conhecimento 

(MARINHO; PIMENTEL, 2010). 
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Entre autores da segunda linha, predomina o entendimento de que o lazer, antes 

não separado do trabalho, passou a existir como um “tempo livre” das obrigações do 

trabalho com o modo de vida urbano-industrial. Segundo nos apontam Marinho e 

Pimentel (2010, p. 30), Jofre Dumazedier “[...] refutou a tese de que o lazer sempre 

existiu, defendendo que este possui características específicas da civilização 

advinda da Revolução Industrial”. Partindo da distinção entre lazer e trabalho, o 

autor identifica as atividades de lazer a partir da conjugação de dois critérios: tempo 

e atitude, sendo entendido como  

[...] conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se 
ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, 
sua participação social voluntária, ou sua livre capacidade criadora, após 
livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações familiares, profissionais e 
sociais (Apud, DUMAZEDIER, MARINHO E PIMENTEL, 2010, p. 31) 

 

Além disso, os autores nos informam que Dumazedier complementa o conceito 

apresentando três funções do lazer: recuperação do estresse, divertimento e 

liberação do tédio; e expressão de poder criativo. Essa definição, por muito tempo, 

foi utilizada, no Brasil, como referência. Contudo, segundo apontam Marinho e 

Pimentel (2010, p. 31),  

[...] com o avanço nos estudos do lazer, várias críticas sobre esse conceito 
foram tecidas, principalmente por dois motivos: primeiro, pelo fato de o autor 
ter situado o lazer como um ‘conjunto de ocupações’, limitando-o à prática 
de certas atividades, excluindo a possibilidade da manifestação do ócio, do 
não fazer nada, nos momentos de lazer. Segundo, pela definição de lazer, 
em oposição ao conjunto de necessidades e obrigações da vida cotidiana, 
especialmente do trabalho. 

 

Marcellino (1995) supera o lazer como conjunto de ocupações e o propõe como a 

cultura vivenciada no tempo disponível, com caráter desinteressado. 

[...] cultura – compreendida no seu sentido mais amplo – vivenciada 
(praticada ou fruída), no tempo disponível. É fundamental como traço 
definidor, o caráter “desinteressado” dessa vivência. Não se busca, pelo 
menos basicamente, outra recompensa além da satisfação provocada pela 
situação. A “disponibilidade de tempo” significa possibilidade de opção pela 
atividade prática ou contemplativa. (MARCELLINO, 1995, p. 31). 

 

Lenea Gaelzer define o lazer como “tempo livre”, como forma de recuperação das 

forças físicas, psíquicas e espirituais e, na visão de Brunhs, o lazer é considerado o 

tempo de recuperação da força de trabalho, um tempo de compensação ou um 
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espaço para se trabalhar com os “desvios” das normas sociais, atendendo as 

necessidades do sistema vigente (SILVA; SILVA, 2012, p.21).  

Werneck (2000) entende o lazer como um artefato cultural construído pelos sujeitos 

a partir de quatro elementos inter-relacionados: ações, tempo, espaço/lugar e 

conteúdos culturais vivenciados, ludicamente, pelos sujeitos. Para ela 

O que caracteriza a essência do lazer, o diferencial deste fenômeno perante 
outras práticas sociais e culturais em nossa sociedade, é o fato de que os 
elementos que o caracterizam são enraizados no lúdico e, mesmo passíveis 
de pressão e interferência do contexto, não adquirem o caráter de obrigação 
e não são vistos como um conjunto de tarefas a serem cumpridas 
(WERNECK, 2000, p. 36).  

 

A autora complementa afirmando que foi no final do século XIX que o lazer passou a 

ser compreendido como tempo subtraído do trabalho, propício para fugir da rotina, 

descansar ou divertir. Além disso, citando Dumazedier, destaca que o lazer possui 

traços específicos, oriundos da civilização gerada com a revolução industrial, 

correspondendo a uma liberação do trabalho no fim do dia, da semana, do ano ou 

da vida de trabalho.   

Ao abordarem, historicamente, o surgimento do lazer, Melo e Alves Junior (2003), 

informam que a busca pela diversão e prazer sempre acompanhou a humanidade, 

influenciando na rotina de trabalho e familiar. Contudo, destacam que a ideia de 

lazer, tal como o compreendemos atualmente, é fruto da modernidade. De acordo 

com os autores, na Grécia Antiga, a concepção de lazer estava atrelada à ideia da 

contemplação da beleza, verdade e bondade para crescimento espiritual e o 

trabalho e/ou cotidiano atrapalhava essa contemplação. Em Roma, o tempo de não-

trabalho passou a ser compreendido como um tempo de recuperação e preparação 

para a volta ao trabalho, visto que os romanos não viam o tempo de trabalho como 

algo ruim. Nesse momento, não apenas a elite passou a ter acesso a esse tempo, 

mas toda população. Contudo, segundo destacam os autores, as atividades de 

diversão eram bem diferentes entre eles. Para a elite, enfatizavam a reflexão, 

enquanto para a população eram oferecidas atividades organizadas pelo próprio 

Estado (MELO, ALVES JUNIOR, 2003).  

Durante a Idade Média, afirmam os autores, como o trabalho passou a ser visto 

como pilar da sociedade e o acumulo de riquezas como importante, o tempo livre 

passou a ser considerado inimigo do trabalho e como um pecado. Assim, o tempo 

das camadas populares passou a ser mais controlado para que não houvesse 
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atividades consideradas “perda de tempo” e, para os nobres como um tempo de 

exibição social (MELO, ALVES JUNIOR, 2003).  

Ainda conforme os autores, com o advento da modernidade, aproximadamente no 

século XVIII, o processo de industrialização trouxe jornadas de trabalho de 12 a 16 

horas diárias marcadas por uma rotina rígida. Nesse contexto, com a falta de 

qualidade de vida em função das péssimas condições de trabalho e o aumento da 

pobreza, as camadas populares passaram a reivindicar seus direitos, entre eles, a 

redução da jornada de trabalho. Essa luta visava a garantir um tempo de não-

trabalho para descanso e para a diversão, tendo em vista que a miséria e a falta de 

espaços públicos aumentavam graças ao processo de industrialização que 

acontecia sem planejamento e organização. E é nesse contexto de lutas que surge o 

fenômeno que hoje denominamos lazer (MELO, ALVES JUNIOR, 2003).  

Em meio às tensões das reivindicações, a classe dominante constatou que deveria, 

também, controlar esse tempo de não-trabalho, tendo em vista que poderia ser 

utilizado para organização dos trabalhadores. Além disso, esse tempo poderia ser 

lucrativo e as classes dominantes passaram, então, a impor atividades de diversão 

liberando a classe popular assistir ao esporte moderno, destacando, assim, os da 

elite dos populares. Esse processo possibilitou que a elite tivesse muitos ganhos, 

mantendo a população alienada, desarticulando as reuniões e lucrando com a venda 

de bilhetes para o espetáculo do esporte moderno. Melo e Alves Junior (2003), 

afirmam, portanto, que o lazer foi criado dentro de uma atmosfera hostil e nada 

tranquila aonde os interesses eram apenas conter a classe trabalhadora e lucrar de 

diversas formas sobre essa classe durante o tempo de não-trabalho.  
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3 ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER 

 

De acordo com Figueiredo (apud Castro e Castro, 2015), a expressão “espaço 

público” surgiu na França, em meados dos anos de 1852, momento de surgimento 

do planejamento e modernização das cidades francesas. Nesse período, conforme o 

autor, as ruas passam a ter um novo sentido criando novas perspectivas no modo de 

vida das cidades modernas do mundo ocidental e esses espaços passaram a ser 

planejados de modo que ganhassem mais áreas para circulação de pessoas e de 

transporte urbano. 

Na visão de Caravelas e Bahia (2010), como um fenômeno tipicamente urbano, 

comumente o lazer acontece no espaço da cidade e esta acaba por se configurar 

como um grande equipamento de lazer.  

As funções sociais de uma cidade carregam interesses difusos, 
congregando toda a coletividade, cujos sujeitos não são determinados. 
Portanto, para cumprir suas funções sociais, o direito à cidade significa 
garantir a todos os cidadãos, indistintamente, coletiva e individualmente, o 
direito ao meio ambiente, à moradia, à terra urbana, ao saneamento, à 
infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer 
(CARAVELAS; BAHIA, 2010, p. 25) 

 

Marcellino et al (2007), afirmam que os estudos sobre e do lazer ganham espaço no 

mundo ocidental moderno com o processo de urbanização. Para eles, o lazer  

[...] tal como o conhecemos hoje, é uma problemática tipicamente urbana, 
característica das grandes cidades, porém ultrapassa suas ’fronteiras’, uma 
vez que os grandes centros urbanos a levam, com as mesmas 
características, através da mídia, para outras regiões do país, nem tão 
grandes, nem tão urbanizadas (MARCELLINO, et al, 2007, p. 15). 

 

Os autores informam ainda que, se estabelecermos a relação lazer/espaço, 

verificaremos que o crescimento das cidades não foi acompanhado pelo 

desenvolvimento de infraestrutura adequada, gerando áreas concentradoras de 

benefícios, de um lado e, de outro, a periferia. Nesse sentido, Caravelas e Bahia 

(2010, p. 26) enfatizam que 

Ao detectar a importância do espaço para o usufruto do lazer e analisar as 
relações desse fenômeno com o espaço urbano, verificam-se grandes 
impasses para a sua vivência, decorrentes do descompasso entre o inchaço 
populacional e o desenvolvimento de infraestrutura adequada para atender 
a essa grande demanda, fruto de um acelerado processo de urbanização da 
maioria das cidades. 
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No momento em que cada vez mais a população enxerga a importância do lazer e 

busca por ele de variadas formas, é importante que existam mais opções, de modo 

que Caravelas e Bahia (2010) destacam a importância de refletir sobre a dificuldade 

em ter lazer em um ambiente urbano. Muito se discute, por exemplo, sobre as 

dificuldades de acesso ao espaço público de lazer, sobretudo, para parte da 

população que está longe dos grandes centros urbanos, onde esses espaços estão 

mais bem conservados e localizados. 

 

Os espaços e equipamentos específicos de lazer ainda são encontrados, na 
sua maioria, em número insuficiente para atender à população de forma 
satisfatória, e os que existem são distribuídos, na sua maioria, de forma 
desigual. Alguns equipamentos não são utilizados de forma eficaz por vários 
motivos: pela falta de conhecimento das pessoas; pela não divulgação dos 
espaços; e pela falta de programações e eventos elaborados para o acesso 
da população (CARAVELAS; BAHIA, 2010, p. 23). 

 

As poucas opções de espaços públicos de lazer levam a um fenômeno crescente de 

investidores da iniciativa privada, de modo que Caravelas e Bahia (2010, p. 27) 

afirmam que 

A situação torna-se ainda mais difícil quando se percebe a constante 
negligência do poder público diante das políticas públicas de lazer, em 
contrapartida ao crescente número de investimentos feitos pela iniciativa 
privada, enquanto os espaços públicos se encontram, em algumas áreas 
das cidades, em condições ruins de uso. 

 

O lazer cada vez mais capitalizado e se tornando uma mercadoria juntamente com os 

poucos e limitados espaços públicos, acabam realizando uma seleção de quem pode 

ter acesso, restando para a população de baixa renda um lazer limitado. 

 

O desmazelo do poder público com os espaços de lazer, em virtude dos 
orçamentos dos governos, cada vez mais reduzidos para o lazer, faz com 
que a indústria cultural – capitaneada pelos setores privados – se utilize 
dessa excelente oportunidade para a exploração do lazer como mercadoria 
a ser vendida, o que limita cada vez mais as pessoas com baixa renda a 
terem acesso ao lazer público e gratuito (CARAVELAS; BAHIA, 2010, p. 
23). 

 

 

O mau investimento do poder público nos espaços públicos de lazer, o aumento 

desproporcional da vida urbana em uma cidade de “alma” capitalista acarretam em 

uma “invasão” de produtos e mercadorias nesses locais que deveriam ser voltados 
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para o lazer. Silva e Monteiro (2017), utilizando de Gomes (2002), trazem essa visão 

do crescente lazer consumista e afirmam que 

 

Os lugares da vida pública, da deambulação, do passeio, do espetáculo da 
coabitação, da idéia de vida urbana, que construíram os grandes projetos 
urbanísticos do final século XIX e começo do século XX, desapareceram, 
dando lugar a um emaranhado de balcões de mercadorias. Resultando com 
isso que a dimensão do homem público se estreita, restringindo-se à de 
mero passante ou no máximo se limitando à de um eventual consumidor, 
implicando na degradação moral, paisagística e urbana desses espaços. A 
depredação física das praças públicas, ruas, canteiros, e equipamentos 
públicos de lazer ocorrem como causa e efeito da desvalorização social do 
sentido do espaço público. Esse processo de desvalorização social do 
espaço público, consequentemente, implica no comprometimento do 
contrato social presente na noção de espaço público, enquanto espaço da 
convivência e da civilidade (SILVA; MONTEIRO, 2017, p. 9). 

 

Além disso, os autores destacam que o espaço público, definido como de uso 

público e comum do povo, pertencente ao poder público, deve atender aos mais 

variados anseios sociais e satisfazer às expectativas do morar, do lazer, da ação 

política, do habitar a cidade com qualidade de vida. Por conta de sua importância 

urbana e social, não pode ser visto somente como via de acesso e circulação, mas, 

precisa ser compreendido, também, como o lugar privilegiado da democracia, no 

qual a cidadania pode se manifestar em toda sua plenitude de acordo com certas 

normas contratuais (SILVA, MONTEIRO, 2017). Para eles, ainda, 

A definição conceitual de espaço público apresenta elementos distintos e 
antagônicos, associados às ideias de cidadania, civilidade, diversidade 
sociocultural, alteridade e de espaço político. Reafirmamos a relevância 
dessas dimensões abstratas e subjetivas, sem, no entanto, desconsiderar a 
importância da concretude do espaço público no que se refere ao mobiliário 
urbano e outros fixos geográficos – estrutura física das praças públicas, 
calçadas, ginásios, quadra de esportes, entre outros. Por força da sua 
natureza pública, o mobiliário urbano, as praças públicas, as calçadas, os 
ginásios, as quadras de esportes, entre outros, são de usufruto de todos, 
sem que ninguém possa se apropriar deles em benefício próprio. Por fim, 
ressaltamos que compete ao Estado garantir a instalação, manutenção, e 
uso público destes bens e do espaço público, de forma que se preserve o 
direito a uma cidade verdadeiramente cidadã, onde se possa habitar com 
qualidade de vida (SILVA, MONTEIRO, 2017, p. 10). 

 

Assim, na visão de Marcellino et al (2006), democratizar um espaço público de lazer 

está além de apenas construir um espaço público em locais necessitados. É preciso, 

antes de mais nada, incentivar a apropriação e a utilização dos espaços, seja por 

meio da divulgação ou da dessacralização. Nesse sentido, Sartório e Freire (2015, 

p.111) destaca que  
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[...]falar de espaço público envolve os agentes públicos, responsáveis por 
sua criação e a própria população, responsáveis por sua apropriação, que 
se apropria dos espaços públicos constituídos, e que, bem como, através de 
sua criatividade e dinamicidade inerentes cria novos espaços de lazer, 
mesmo que estes não tenham sido constituídos para tal finalidade. 
Compreender a maneira como a população se apropria dos espaços 
públicos pode ser uma forma de identificar, por este viés, quais são as reais 
necessidades dos citadinos que vivenciam o ambiente urbano. 
 

Segundo Bortolo (2015), como elemento urbano, os espaços públicos de lazer 

representam locais de sociabilidade, propícios ao encontro e ao convívio e 

assumiram, ao longo do tempo, vários significados, diferentes funções e passaram a 

representar outras referências para as cidades, como as praças terem se tornado 

marco central e até certo ponto, elemento a partir do qual foi estruturada a malha 

urbana.  

De acordo com a diversidade de suas funções, formas e diversos usos, os 
espaços públicos podem ser considerados locus privilegiados das cidades, 
em razão de suas multifuncionalidades: lazer; encontro; convívio social; 
locais de integração na malha urbana através do sistema viário; local de 
diferentes manifestações políticas, culturais; função ecológica na medida 
em que, estruturam áreas de proteção ao ambiente, colocam-se como áreas 
verdes na cidade, dentre outras (BORTOLO, 2015, p. 3) 

 

Na visão de Moragas e Moragas (2009), para a efetivação do lazer, o tempo 

disponível é imprescindível, mas para que ele ocorra, é necessário um espaço 

disponível. E esse, em relação à vida diária da maioria da população, é o espaço 

urbano. Destacam ainda que, no que se refere ao espaço para o lazer, há uma série 

de descompassos, como o crescimento recente e acelerado de nossas cidades, o 

aumento da população urbana, intensificada pelo êxodo rural e pelas migrações 

internas, que não foram acompanhados em nível de habitação e serviços urbanos, 

ocasionando desestruturação na vida da cidade.  

Marcellino et al (2007, p. 15) informam que os conceitos de espaço e equipamentos 

de lazer se confundem. Citando Santini (1993), os autores apontam duas formas 

para o entendimento para a diferença entre os conceitos.  

O primeiro entendimento propõe que os conceitos sejam utilizados como 
sinônimos. Já o segundo sugere uma distinção clara entre espaço e 
equipamento. Espaço é entendido como o suporte para os equipamentos. 
E os equipamentos são compreendidos como os objetos que organizam o 
espaço em função de determinada atividade (MARCELLINO et al, 2007, p. 
15) 
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Assim, os espaços de lazer se tornam ambientes essenciais para a prática do lazer. 

Ainda citando Santini (1993), os autores concluem que as atividades de lazer podem 

acontecer sem a presença de um equipamento, mas não podem ser realizadas sem 

a existência de um espaço. Dessa forma,  

Democratizar o lazer implica em democratizar o espaço. Muito embora os 
equipamentos construídos exerçam atração nas atividades desenvolvidas 
no lazer, deve-se considerar que, para a efetivação das suas características 
é necessário, antes de tudo, que ao tempo disponível corresponda um 
espaço disponível. E se a questão for colocada em termos de vida diária da 
maioria da população, não há como fugir do fato: o espaço para o lazer é o 
espaço urbano. As cidades são os grandes espaços e equipamentos de 
lazer (MARCELLINO et al, 2007, p. 16). 

 

De acordo com Sydow (2017), são considerados espaços convencionais de lazer: 

praça, largo, parque, jardim, parque temático, parque aquático, bar, restaurante, 

boate, café, cinema, teatro, biblioteca, reserva ambiental, estádio de futebol, 

shopping center, lan house, museu, praia, brinquedoteca, clube social e esportivo, 

ginásio de esportes, centro cultural, sala de leitura, galeria de arte, praia. E são 

considerados espaços não-convencionais de lazer: escola, universidade, igreja, 

prisão, hospital, residência, condomínio, rua, unidade de saúde, quintal, rio, terreno 

baldio, quarto de dormir, centro comunitário, associação de moradores. 

Dentre os diferentes espaços de lazer, Andrade (2015) chama a atenção para a 

importância das praias nas grandes cidades litorâneas brasileiras e diz que, embora 

não existam números mais precisos, elas são, muitas vezes, destino daqueles que 

buscam descanso, diversão e prazer. Além disso, afirma que esses espaços se 

tornam também lugar de trabalho daqueles que fazem do lazer seu “ganha-pão”. 

Portanto, o autor destaca que “[...] nas diversas formas de se apropriar deste 

espaço, por sujeitos distintos, emergem diferentes formas de interação social, que 

por sua vez, conferem significado a este espaço” (ANDRADE, 2015, p. 13). 
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As praias no Brasil são espaços de propriedade pública, cujo acesso e 
permanência são irrestritos e garantidos por lei. Possivelmente por este 
motivo, praias são consideradas democráticas, configurando espaços 
abertos a toda sorte de distinções sociais, para onde se deslocam, transitam 
e convivem, milhares de pessoas, dos mais ricos aos mais pobres, de todas 
as idades, moradores, visitantes e turistas.  
Mais do que um espaço de prazer e entretenimento, quando inseridas no 
contexto urbano, praias configuram espaços potenciais de sociabilidade, 
comum aos diversos estratos sociais. Nesta dinâmica, a faixa de areia e 
suas áreas adjacentes tornam-se o espaço de importantes práticas 
socioculturais, estruturadoras de vínculos e relações sociais, que 
contribuem para a qualidade da vida urbana. Elas conformam espaços 
públicos urbanos, à medida que nelas se abre a possibilidade de encontro e 
articulação com a alteridade. Percebe-se que nesta conformação, a praia 
transforma-se em um espaço de negociação entre diferentes, num processo 
por vezes conflituoso, revelando qualidades dos espaços onde a vida 
pública acontece (ANDRADE, 2015, p. 13). 

 

Considerando essas informações, portanto, reconhecemos, em nosso trabalho, a 

Praia de Camburi como importante espaço público de lazer na cidade de Vitória e, 

por isso, nos interessa perceber como estão distribuídos os equipamentos de lazer 

neste local. 
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4 EQUIPAMENTOS DE LAZER 

 

De acordo Marcellino et al (2006, p. 66) “[...] os equipamentos são compreendidos 

como os objetos que organizam o espaço em função de determinada atividade”. 

Com base nesse entendimento, Sydow (2017) considera como equipamentos os 

[...] os objetos inseridos nos espaços de lazer e que podem ser utilizados 
para práticas e atividades de lazer, como aparelhos para atividades físico-
esportivas, barras, escorrega, gangorra, balanço, quadra poliesportiva, pista 
para caminhada e corrida, quiosques, bancos de descanso, pista de skate, 
ciclovias, quadra poliesportiva, pistas de caminhada, piscinas, videogame, 
televisão, rádio, livros, revistas e Internet.  

Pina (2017, p. 57) define equipamentos como  

[...]um conjunto de instalações associadas, destinadas às práticas e aos 
serviços de lazer, espacialmente distribuídas conforme um projeto 
arquitetônico em um determinado ambiente ou espaço social e geográfico 
escolhido dentro de um território. 

O autor informa, ainda, que o termo equipamento de lazer foi conceituado pela 

primeira vez por Coronio e Muret, na França, em 1962. 

[...] é necessário precisar claramente aquilo que se entende quando se 
aborda a noção de equipamento. Trata-se primeiramente de um elemento 
material, os equipamentos se traduzindo fisicamente por um certo número 
de locais e de instalações construídas (um cinema, um ginásio) ou de 
espaços arranjados (um estádio, um parque urbano) ou até mais ou menos 
deixados em estado natural (uma floresta com área de passeio). Mas não 
se trata apenas disso. Encontra-se, com efeito, com frequência, e 
intimamente associado a esse aspecto material, um elemento humano 
muito importante, se bem que numa primeira abordagem sua presença não 
se impõe com a mesma força que o quadro físico que o abriga e seja desse 
fato mais difícil a descobrir e a perceber. Esse elemento, representado por 
uma instituição, um serviço, uma equipe, um órgão ou mesmo uma 
associação informal, será em numerosos casos a alma do equipamento. 
(CORONIO; MURET, citado por PINA, 2017, p. 58). 

O autor destaca que, no Brasil, Requixa propõe uma classificação dos 

equipamentos, dividindo-os em dois grupos: específicos e não-específicos.  

Os equipamentos específicos, ‘construídos especialmente para o lazer [...]’. 
[...]os equipamentos não específicos são aqueles que, na sua origem, não 
foram construídos para a prática das atividades de lazer. Posteriormente, 
porém, têm sua destinação específica alterada, de forma parcial ou total, 
criando-se espaços para aquelas atividades (REQUIXA citado por PINA, 
2017, p. 80) 

 

Compreendemos, portanto, que esses equipamentos estão diretamente envolvidos 

com os espaços e, de acordo com Marcellino et al (2006), o crescente aumento da 

população nas áreas urbanas e, em contrapartida a falta de acompanhamento de 
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infraestrutura, favoreceu para que ocorresse um desequilíbrio entre locais e 

equipamentos democráticos de lazer.  

Essa situação, atrelada à falta de espaços vazios nas áreas urbanizadas, favoreceu 

o aumento do numero de locais que fazem do lazer uma mercadoria e dos 

equipamentos, um meio de levar ao consumismo, o que elitizou tais locais. À 

população de menor poder aquisitivo e pouca possibilidade de acesso a esse lazer 

consumista, e por conseqüência, aos equipamentos específicos de lazer, restou 

fazer uso de locais e equipamentos de lazer não específicos.  

Os equipamentos específicos são os espaços constituídos especificamente 
para a utilização da população na prática da atividade do lazer. Mesmo com 
a baixa quantidade de equipamentos específicos, a população ainda não 
utiliza dos espaços disponíveis constantemente por algum motivo, seja ele 
por questões financeiras, no caso dos espaços semi-públicos e privados, 
devido ao vandalismo e violência ou até mesmo, pelo espaço não estar 
sendo mais visto como um fato social, onde todos querem utilizar no mesmo 
espaço de tempo o equipamento, mas com a falta de programas de 
otimização desses espaços a população acaba “aposentando-os” 
(SANTANA et.al, 2014). 

Santana e Colaboradores citando Bruhns (1997), os autores informam que os 

equipamentos, quanto à sua dimensão física de espaço e suas finalidades, podem 

ser classificados em equipamentos especializados, polivalentes e turísticos.  

Equipamentos especializados ou micro equipamento: são os equipamentos 
destinados a atender uma atividade específica ou um conteúdo cultural 
específico. Têm-se como exemplo as academias de ginásticas, teatros, 
centros esportivos, cinemas, bibliotecas e etc.  
Equipamentos polivalentes: podem ser classificados como equipamentos 
médios ou macro equipamentos. Os equipamentos médios polivalentes são 
destinados a receber uma programação diversificada, atendendo a vários 
interesses socioculturais, que comportam um número de 2.500 pessoas por 
dia e até 5000 em eventos nos fins de semana. Tem como exemplos: 
centros culturais, esportivos, comunitários e etc.  
E os Macro equipamentos são destinados ao atendimento de massa 
contemplando programação diversificada. Exemplos são os parques 
temáticos, reservas ecológicas, parques aquáticos, dentre outros. • 
Equipamentos turísticos: todos aqueles destinados a atividade turística. 
Compreende uma diversificação de ofertas que possam atender as 
necessidades dos turistas. É composto por hotéis, acampamentos, 
pousadas, colônias de férias e etc. (SANTANA, et al, 2014, p. 194). 

 

Santana et al (2014) também informam que os equipamentos não específicos 

correspondem àqueles que foram pensados para outro fim, mas que são utilizados 

para a prática do lazer, como a casa, a rua e a escola.  

De acordo com Marcellino et al (2006), o lar, um equipamento não especifico, se 

tornou o principal local das atividades de lazer devido a diversas questões políticas e 
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econômicas, o que não se restringe somente às classes dominadas, pois as classes 

dominantes mesmo com todo acesso que tem ao lazer e os equipamentos 

específicos, optam pelo lar numa imediata tomada de decisão. 

As consequências das questões políticas e econômicas envolvendo o 
espaço acabam fazendo com que um equipamento não específico de lazer 
– o lar – venha se tornando, já há algum tempo, o principal lugar para tal 
atividade, situação minimizada com o advento do automóvel, que expulsou 
as famílias de suas casas (MARCELLINO et al, 2006, p. 59). 

 

Para Marcellino et al (2006), por uma série de razões, na sociedade contemporânea, 

a casa volta a ser, novamente, e cada vez mais, um lugar de morar, trabalhar e 

brincar. Os autores ainda destacam que mesmo os bares vêm perdendo sua 

característica de espaço de encontro e os tradicionais botequins vão sendo 

substituídos pelas lanchonetes e fast-food. 

As ruas e a maioria das praças das grandes cidades são concebidas, quase 
sempre, unicamente como locais de acesso e passagem. Com o 
crescimento desordenado das cidades, agrava-se o isolamento de seus 
habitantes e a passividade deles diante das decisões que afetam 
diretamente a sua vida diária. É perfeitamente lógica, nesse esquema de 
raciocínio, a falta de espaço para o lazer, quase sempre colocado numa 
falsa hierarquia de necessidades. Nas grandes cidades atuais sobra pouca, 
ou quase nenhuma, oportunidade espacial para a convivência. O vazio que 
fica entre o amontoado de coisas é insuficiente para permitir o exercício 
mais efetivo das relações sociais produtivas em termos humanos. Os 
equipamentos urbanos para o lazer, quando concebidos, quase sempre são 
assumidos pela iniciativa privada, que os encara como uma mercadoria a 
mais para atrair o consumidor. As possibilidades oferecidas em termos de 
lucro são os critérios levados em conta para a construção e a manutenção 
em funcionamento dos equipamentos de lazer (MARCELLINO et al, 2006, 
p.59). 

 

Assim, com base no que foi apresentado e considerando que a disponibilidade de 

equipamentos de lazer pode atuar como um facilitador para a mudança de 

comportamento em relação às vivências de lazer (AUTRAN et al., 2012), realizamos 

a observação da orla de Camburi com o objetivo de identificar os equipamentos de 

lazer presentes naquele espaço, compreendendo que o estudo pode contribuir para 

a discussão sobre manutenção e a preservação de equipamentos, mas também 

sobre a dinamização dos usos, por meio do planejamento e da realização de 

intervenções, naquele espaço. 
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5  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Localizada ao norte da cidade, na Avenida Dante Michelini, a orla da Praia de 

Camburi tem seu ponto de início na ponte de Camburi, que faz divisa com o bairro 

Praia do Canto. Camburi é a única praia da capital que fica na área continental e 

seus seis quilômetros de extensão são completamente urbanizados e arborizados. 

Toda a orla tem boa iluminação e, no início, há um monumento à Iemanjá. Já o mar 

de Camburi, considerado um dos melhores lugares para velejar no Brasil, é 

excelente para praticar windsurf, kitesurf e passear de veleiro. Quiosques para 

comercialização de comida e bebida e deck1 de madeira, com mesinhas para os 

clientes também podem ser encontrados ao longo do calçadão.  Há, ainda, um 

quiosque que serve como sede do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e 

como Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A orla de camburi na parte marítima 

possui dois pies importante para o turismo e pesca sendo o píer de Iemanjá e um 

outro píer que não possui nome específico, e um ponto de escuna. No calçadão tem 

ainda pista específica para corrida, caminhadas, passeios de bicicleta, skate e 

patins. Também possui duas Academia Popular da Pessoa Idosa, e aos domingos e 

feriados, das 7 às 13 horas, dois trechos da avenida Dante Michelini ficam 

interditados para os carros possibilitando aos moradores e turistas maior espaço 

para convivência e lazer (VITÓRIA, 2017). 

De acordo com Sartório (2015), 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 e conta, atualmente, com uma faixa linear de 

calçadão, com ciclovia, jardins, decks de madeira com bancos e quiosques em 

funcionamento. Ele destaca que a área é bastante utilizada, principalmente no 

período noturno, por todos os públicos, de idades diversas, e atividades esportivas 

são desenvolvidas na areia (futebol, vôlei, circuitos, rugby, entre outros). Informa, 

ainda, que o município de Vitória evidencia amplas relações com o mar, na 

perspectiva de que a paisagem marítima está intimamente ligada às pessoas que 

habitam a cidade.  

 

                                                           
1 Deck – Estrutura de madeira com bancos, de superfície plana capaz de suportar peso, similar ao 

pavimento, mas tipicamente construída ao ar livre. 
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O cotidiano de alguns indivíduos citadinos está atrelado à orla por meio do 
lazer relacionado aos banhos de mar, aos jogos na areia, à pesca, às 
caminhadas ao ar livre, aos encontros, à contemplação, entre outros. 
Apesar disso, percebe-se que muito pouco foi feito pelo Poder Público para 
aquilatar essa relação entre o cidadão e o mar (SARTORIO, 2015, p. 15). 

 

Além desse aspecto, consideramos importante destacar que o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), em seu artigo 10, informa que as praias são bens 

públicos, de uso comum do povo, onde o livre e franco acesso a elas e ao mar é 

assegurado em qualquer momento, direção e sentido, com restrição dos trechos 

considerados de interesse nacional (a exemplo de terrenos de marinha) ou incluídos 

em áreas protegidas por legislação específica (BRASIL, 1988). 

Dessa maneira, por reconhecermos a orla de Camburi como importante espaço 

público de lazer na cidade de Vitória, procedemos uma observação a fim de 

identificar os equipamentos de lazer disponíveis no espaço.   

Durante nossa observação, pudemos identificar 36 equipamentos de lazer ao longo 

dos seis km da orla de Camburi. Atendendo aos objetivos do estudo, esses 

equipamentos foram classificados quanto à sua natureza (equipamentos específicos 

e não específicos); quanto à sua forma/condição de gestão (público e privado) e 

quanto às atividades as quais são destinados. Além disso, avaliamos, também, a 

condição/manutenção desses equipamentos e a infraestrutura da orla que dá 

suporte a eles.  

Assim, no que se refere à natureza dos equipamentos, constatamos que 44% dos 

equipamentos são classificados como específicos para a prática do lazer e 56% não 

específicos (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Classificação dos equipamentos de lazer da orla de Camburi quanto a 

natureza 
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Dentre as 36 equipamentos estão classificados como específicos, equipamentos que 

tem sua função voltada especificamente para a pratica do lazer, observamos 16 

equipamentos dentre eles o campo de futebol de areia (01), pista de skate (01), 

ciclovia (01), calçadão (01), academia popular (02), estações do projeto Bike Vitória2 

(07), ponto de escuna (01) e módulos de exercício do Serviço de Orientação ao 

Exercício3(02).  

Entre os 20 equipamentos não específicos, identificamos os quiosques (07), decks 

(08) e as estatuas de Iemanjá e Mauricio (02), o píer de Iemanjá e mais um (02) que 

são frequentados por pescadores e turistas, além da avenida da orla (01) que, aos 

finais de semana, é fechada para o Projeto Rua de Lazer4, sendo utilizada para 

práticas diversas (corridas, caminhadas, ciclismo, patinação, skate, etc.). Além disso, 

identificamos que vários bancos espalhados pela orla são, também, adaptados por 

muitos usuários para práticas diversas. Contudo, em nosso estudo, foram 

contabilizados como parte da infraestrutura da orla. 

Para avaliar a gestão dos equipamentos, considerando que nosso trabalho utilizou 

como técnica de coleta de dados a observação, buscamos localizar pistas e indícios 

que pudessem nos ajudar a identificar a gestão, como logotipos, uniformes, 

cartazes, etc. (Gráfico 2).  

 

                                                           
2 Projeto Bike Vitória – Implementado pela prefeitura de vitória, operando pela empresa Serttel e com 

o apoio da Unimed e Sicoob. As bicicletas compartilhadas do projeto oferecem uma opção de 

transporte sustentável e não poluente. 
3 Projeto SOE – O Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) é um programa da Secretaria Municipal 

de Saúde (SEMUS), implantado em 1990, considerado modelo pela Sociedade Brasileira de Medicina 

do Esporte e reconhecido pelo Ministério da Saúde como iniciativa pioneira e fonte de inspiração para 

a criação do Programa Academia da Saúde em 2011. 
4 Projeto Rua de Lazer - Aos domingos e feriados no período da manhã, trechos de movimentadas 

vias da cidade transformam-se em um espaço livre para a prática de esportes e brincadeiras com o 

projeto Rua de Lazer. Pedestres podem caminhar, correr, pedalar, andar de patins, skate e outros 

equipamentos esportivos. 
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Gráfico 2 - Classificação dos equipamentos de lazer da orla de Camburi quanto à 

gestão 
 

 

 

 

Portanto, no que se refere à gestão, dos 36 equipamentos identificados, 

constatamos que 78% sendo no seu todo 28 equipamentos que são classificados 

como públicos, estando sob gestão da Prefeitura de Vitória, oferecendo atividades 

como o programa SOE (02), pista de skate (01), ciclovia (01), campos de futebol de 

areia (01), academia popular (02), estação de bicicletas da bike vitória (07), calçadão 

(01), a rodovia para atividades aos domingos e feriados (01), píer de Iemanjá e mais 

um (02) e a estátua de Iemanjá e Mauricio (02). 

Foram considerados de gestão privada os quiosques tendo em vista que, no 

momento, estão, em funcionamento por meio de parceria com o poder público, sob a 

gestão dos restaurantes participantes do “Roda de boteco” (07) e o ponto de escuna 

(01) contabilizando 22% se totalizando em 8 equipamentos. 

Contudo, importante destacar que observamos, ao longo de toda extensão da faixa 

de areia da orla, a presença de profissionais atuando em pontos de treinamentos 

funcionais, circuitos, escolinhas de futevôlei, além de utilizarem, também, a estrutura 

do espaço, como os decks e bancos para desenvolverem suas atividades.  

Quanto às atividades as quais os equipamentos são destinados, utilizamos para 

classificação uma adaptação da metodologia proposta por Mendes et al (2013, p. 8) 

que apresenta a seguinte proposta: 
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Cultural – Equipamentos voltados à produção e divulgação da cultura, 
como quiosques, museus, entre outros. Físico-esportivo – Equipamentos 
destinados a diferentes tipos de práticas corporais como caminhadas, 
ciclismo, musculação, entre outros. Gastronômicos – são voltados à 
gastronomia tais como quiosques, bares, barraquinhas, entre outros. 
Infantil – equipamentos voltados ao publico infantil. Ornamentação – 
equipamentos voltados a decoração e embelezamento da Orla, como 
estatuas, decks, entre outros.  

 

É preciso destacar que alguns equipamentos aparecem em duas classificações por 

considerarmos que são destinados a mais de uma atividade. Assim, quanto às 

atividades, os equipamentos apresentam a seguinte classificação (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Atividades realizadas nos equipamentos da Orla de Camburi 
 

 

 

A pesquisa revela que, na orla de Camburi, dentre os 36 equipamentos, dezesseis 

são destinados a atividades físico-esportivas, dez à ornamentação, dez destinados 

às atividades culturais e sete às atividades gastronômicas. Voltados para o público 

infantil identificamos, apenas, a oferta de três pontos do projeto Bike Vitória. 

Conforme Mendes et al 2013, a ênfase em equipamentos de caráter físico-esportivo 

pode advir de certa tradição no campo das políticas públicas de lazer focada em 

ações de construção de equipamentos considerados como tipos-ideais para a 

cidade ou a população. Além disso, destacam que a predominância de 

equipamentos relacionados ao lazer ativo (caminhar, andar de bicicleta, praticar 
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ginástica, etc.) tem relação com os preceitos da vida ativa disseminados como uma 

forma de oposição aos males provenientes de uma vida sedentária. 

Dentre os equipamentos destinados à ornamentação, incluímos os Decks, que 

podem indicar uma preocupação do poder público em ofertar um espaço bonito e 

que ofereça bem-estar na cidade, e as estátuas (Iemanjá e Maurício de Oliveira) que 

podem estimular o turismo no local, atraindo visitantes. 

Consideramos os sete quiosques como equipamentos destinados às atividades 

culturais e gastronômicas e reconhecemos que constituem importantes pontos da 

orla. Contudo, no horário em que realizamos as observações (matutino), eles não 

estavam abertos, o que nos impediu de avaliar as atividades realizadas e os pies e o 

ponto de escuna como culturais. Os bicicletários também se repetem três das sete 

bases em torno da orla como infantil por conter bicicletas específicas para crianças. 

Além dos equipamentos de lazer, há, também, por toda orla, uma infraestrutura 

muito bem distribuída, contendo lixeiras, bancos, placas, chuveiros, pontos de 

ônibus, estacionamentos, decks e banheiros. Porém, os banheiros são de uso dos 

clientes dos quiosques, estando disponíveis para uso apenas nos horários de 

funcionamento dos quiosques. Toda essa infraestrutura dá suporte aos 

equipamentos de lazer disponíveis, além de possibilitar a acessibilidade aos 

mesmos. 

Gráfico 4 - Infraestrutura física e material da Orla de 

Camburi.
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Em toda extensão da orla existe um paisagismo distribuído de forma sistemática, 

constituído, em sua maior parte, por arvores (castanheiras e palmeiras), um pouco 

de grama e uma pequena parcela de restinga. A arborização existente foi implantada 

pela prefeitura durante a reforma recente da orla, período em que toda estrutura foi 

remontada para proporcionar melhores espaços de lazer aos frequentadores. 

O trabalho de paisagismo realizado permite que os frequentadores desfrutem da 

sombra que as árvores proporcionam e algumas estão estrategicamente localizadas 

próximas aos bancos, decks e pergolados5, uniformemente distribuídos pela orla. 

Devido a essas mudanças em toda estrutura, ao aumento do calçadão e da faixa de 

areia, a restinga (vegetação nativa e típica das praias) teve grande 

comprometimento, o pouco que restou é bem preservado e sinalizado pela 

prefeitura. 

Foi possível observar, durante a análise, que existe um número maior de árvores, 

grama e restinga a partir do quiosque 5 (K5) em direção ao fim da orla no sentido do 

bairro Jardim Camburi. Curiosamente, nesse sentido, os empreendimentos, 

quiosques e restaurantes diminuem, dando a entender que ali foram mantidas mais 

árvores para compor a paisagem. A conservação nessa área também é satisfatória e 

há mais interação dos frequentadores com a natureza, seja para a prática esportiva 

e/ou para descanso, contemplação da natureza. 

Em relação à faixa de areia, toda a extensão é limpa, com pouca presença de lixo 

devido a distribuição de lixeiras nessa área. 

Quanto à condição e manutenção, pode-se observar que, em toda orla, existem 

decks e pergolados em madeira que estão em razoável estado de conservação, 

sobretudo, se considerarmos o local em que se encontram, expostos a maresia, sol, 

chuva e todos os eventos climáticos possíveis. Com exceção do desgaste pelos 

fatores clima/tempo, poucos desses decks foram observados danificados. Nessas 

áreas onde se encontram os decks, o piso é em madeira e, em dois ou três pontos, 

existem peças soltas. Observamos, também, alguns bancos com pichações. Durante 

a análise não observamos a presença de funcionários realizando manutenção 

nesses pontos. 

                                                           
5 Pergolado - uma espécie de galeria (pérgula, ou pérgola), construída em locais abertos, servindo 

mesmo como varanda. Trata-se de uma estrutura decorativa, um tipo de construção bastante popular. 
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Existem dois pontos de academia popular ao longo da Orla, com equipamentos em 

excelentes estados de conservação. Próximo à academia popular, existe também o 

SOE, que tem uma adesão alta da população. Esses equipamentos aparentam boas 

condições. Além desses, há uma pista de skate com razoável estado de 

conservação que permite aos praticantes exercerem manobras e circular por ela. O 

calçadão, juntamente com a ciclovia, são pontos com conservação e sinalização em 

bom estado.  

Dos equipamentos e áreas privadas, temos os quiosques que estão em boas 

condições, com exceção de um que não está ocupado, este está bem depredado e 

pichado. 

Analisamos, também, a conservação das bicicletas Programa Bike Vitória, e todas, 

juntamente com as estações, estavam bem conservadas e os espaços sinalizados 

de forma satisfatória. 

De forma geral, os equipamentos de lazer da orla de Camburi estão em boas 

condições de uso, visto a sua extensão. O que carece é a manutenção da 

infraestrutura da orla como pintura para cobrir as pichações, consertos de bancos 

danificados, limpeza da vegetação nos pontos de acesso à praia, verificação das 

estruturas de madeiras “decks”, entre outras, que deveria ser realizada de forma 

efetiva, pois nos dias de análise a única ”manutenção” realizada foi a limpeza do 

calçadão e da areia. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo os dados observados, fica evidente que a Orla de Camburi é um ponto 

popular procurado pelos habitantes de Vitória para a prática de lazer, além de ser 

um cartão postal muito atraente para o turismo. O espaço é constituído por 

equipamentos de lazer específicos, como academias populares, bicicletários, 

ciclovias, pista de skate e bases de atividades físicas, e por equipamentos de lazer 

não específicos, como uma parte da avenida que é fechada aos domingos para 

prática de atividades e quiosques, atraindo, assim, grande publico de todas as 

idades e gêneros. 

Alguns equipamentos não específicos são adaptados pelos usuários para a prática 

de atividades, como os bancos para treinamentos funcionais e yoga, a avenida 

utilizada aos domingos para atividades com bicicletas, patins, skates, entre outros. 

Alguns equipamentos específicos foram adaptados para outras práticas como a pista 

de skate para manobras com bicicletas. 

As condições dos equipamentos de lazer específicos, de maneira geral, podem ser 

consideradas boas. Contudo, observamos algumas pichações, marcas de 

vandalismos, matos altos nos pontos de acessibilidade e defeitos advindos do tempo 

e maresia como madeiras soltas, chuveiros pingando, o que evidencia a 

necessidade de uma manutenção realizada com maior frequência. Durante a 

análise, como citado anteriormente, verificamos a presença de funcionários da 

prefeitura em apenas um dia, realizando a limpeza da ciclovia e do calçadão. Os 

quiosques, por serem usados por restaurantes (privado). 

Durante a análise percebemos, também, algumas práticas de atividades de lazer por 

toda a extensão da Orla de Camburi como caminhadas, corridas, ciclismo, futevôlei, 

frescobol com rede, treinos funcionais, circuitos, práticas de alongamento, yoga e 

atividades com preparador físico. Há espaços para atividades que, durante os dias e 

horários da análise não foram identificadas, como skate e patinação. 

A maioria dos equipamentos estão sob a gestão pública e verificamos que alguns 

deles são utilizados de forma privada, como os decks para a prática de atividades 

funcionais, academias populares para ação de preparadores físicos, entre outras 

atividades. 
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Do exposto ao longo do trabalho, é importante destacar que a orla da Praia de 

Camburi se constitui como importante espaço de lazer na cidade. Contudo, 

considerando a sua extensão, verificamos uma oferta escassa de equipamentos de 

lazer, o que pode comprometer o acesso e usufruto do cidadão e a garantia de seu 

direito ao lazer. 

Além disso, verificamos, também, que há uma predominância de equipamentos 

voltados para a atividade física e poucos relacionados às atividades culturais, por 

exemplo. Ao considerarmos a localização da orla, a possibilidade de acesso de 

moradores do entorno por meio da oferta de transporte público e a existência de 

uma rede hoteleira no entorno, acreditamos que o investimento nessas atividades 

poderia atrair mais moradores e turistas visto a grandeza desse espaço público que 

está voltado ao lazer. 

Os banheiros ao longo da Orla estão fechados fora do horário de funcionamento dos 

quiosques e sua utilização só se dá por meio de consumo nesses espaços ou, 

então, com o pagamento de uma taxa. Isso nos faz indagar sobre como um espaço 

público de lazer que não oferece acesso a banheiros, sobretudo, se considerarmos 

que os quiosques têm uma parceria com a Prefeitura, por meio da participação no 

programa “Roda de Boteco”.  

Além disso, também observamos que não são oferecidos pontos de água potável 

para os seus usuários, mesmo considerando que a maior parte  dos equipamentos 

está voltada para a pratica de atividade física. 

Espaços públicos de lazer que oferecem qualidade visual, com boa cobertura 

vegetal, equipamentos em boas condições de uso, limpeza, iluminação adequada se 

tornam esteticamente atraentes. Além disso, a variedade de equipamentos e 

atividades culturais oferecidas pode contribuir para que os moradores se apropriem 

desses espaços (SYDOW, 2017).  

Assim, concluímos que é necessário que a gestão pública reconheça a importância 

dos espaços públicos de lazer na cidade a fim de consolidar uma política que 

proporcione o uso dos espaços e equipamentos de lazer como 

lugares/possibilidades de convívio e divertimento no espaço urbano.  
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É nítida a necessidade de estudos mais aprofundados quando aos equipamentos na 

Orla de Camburi em Vitória que devido a sua extensão e localização se difere e se 

destaca de todas as outras praias da grande Vitória. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Ficha de Observações 

Pesquisa:  

Responsável:  

Observação efetuada em ______________________, em ___/___/___/.  

1. Anotações Gerais 

1.1 Dia da semana:  

1.2. Horário:  

1.3. Condições climáticas:  

1.4. Outras observações:  

2.Uso Original: 

2.1. Descrever o espaço em detalhes:  

3. Uso Adaptado:  

3.1. Atividade (descrição detalhada):  

4. (quando houver) Adaptações já feitas  

4.1. nas Instalações:  

4.2. no Material:  

5. (quando houver) Depredações  

5.1. nas Instalações:  

5.2. no Material:  

6. (quando houver) Riscos  

6.1. para os praticantes:  

(  ) Acidente. 

(  ) Postura inadequada. 
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(  ) Exercícios executados de maneira errada. 

(  ) Utilização de equipamentos inadequadamente. 

7. (quando houver) Profissionais existentes no local  

7.1. tipo de profissional:  

(  ) Personal treiner    

(  ) Preparador físico   

 

7.2. ações desenvolvidas:  

(  ) Funcional    

(  ) Assistência particular    

(  ) Orientador 

 

9. Outras observações: (utilize quantas folhas forem necessárias, numerando as 

observações por item) 
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ANEXO 2 – Fotos 

Foto 1 – Ciclovia aonde notasse a vegetação invadindo. 

 
 

Foto 2 – Área de Serviço de Orientação ao Exercício (SOE). 
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Foto 3 – Bicicletário Programa Bike Vitória. 
 

 
 

Foto 4 – Calçadão e Decks. 
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Foto 5 – Depredação dos Quiosques não utilizados, local com presença de 
moradores de rua. 
 

 
 

Foto 6 – Calçadão com irregularidades perigosas. 
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Foto 7 – Ponto de acessibilidade com pichação e invadido pela vegetação. 
 

 
 

Foto 8 – Pista de Skate  
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Foto 9 – Estatua de Iemanjá 
 

 
 

Foto 10 – Estatua Mauricio de Oliveira 
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Foto 11 – Decks 
 

 
 

Foto 12 – Orla de Camburi Vitória – ES 
 

 
 

 


