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Resumo Abstract
0 objetivo deste texto
oferecer uma contribuicao teOrica
que podera fundamentar reflexOes
para elaboracao e implantacao de
Polftica e Diretrizes de Aga° para o
Lazer no DE Entendo que estes
subsidios poderao ser
apresentados para profissionais
atuantes nas areas afins do lazer,
visando a definicao do documento
final por meio de processo
participativo. Desta forma,
envolvera representantes dos
diversos segmentos da sociedade
que se disponham a participar de
sua elaboracao.

The purpose of this paper is to
contribute with a theory that may
serve as the bases of thoughts and
comprehension about the
elaboration and implamentation of
polices and directives for activities
which will promote leisure in the
Federal District. I believe that the
ideas presented here may be
submitted for the appreciation of
professionals active in areas
related to leisure, whose
participation may lead to
definitions in a final document.
This will serve to involve
representatives of various
segments of society willing to
participate in the elaboration of this
document.

* Coordenadora da AO° para a Juventude da Secretaria de Turismo, Lazer e Juventude do DF —
Especialista em Lazer.
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MotrivivWncia

Apresentacfio

Pressupostos

A implantageo de uma Politica e
de Diretrizes de Acdo para o Lazer
no Distrito Federal é resposta a uma
antiga reivindicaceo de pessoas e
grupos organizados atuantes no lazer
local. Apresenta-se como o
referencia!, o ideario no qual se
fundamentareo programas, projetos
e atividades que representam a
concretizaceo operacional desta
Politica.

0 planejamento de awes de
lazer pelos diversos Orgeos de
administracao do Governo do
Distrito Federal tern, como
referencia basica, o direito de
cidadania expresso na Constituiceo
da Reptiblica, Thulo II — Capftulo II
— Artigo 69, como direito social e o
que estabelece a Lei Organica do
Distrito Federal, em seus artigos
254 e 255. Corn base nesta
legislaceo, segue-se então os
pressupostos basicos que devereo
nortear esta Politica:

Sua execuceo tern como base o
conhecimento da realidade de cada
comunidade do DF, suas necessidades e aspiracOes, como forma de
viabilizar o estabelecimento de
prioridades que representem a
efetiva satisfacdo das expectativas dos
diversos segmentos que a comptie,
otimizando a interface existente entre
as awes desenvolvidas pelos
diversos Orgeos do GDE
A implementacao da Politica da
Aceo para o Lazer tern, como meta
prioriteria, a melhoria da qualidade
de vida da populace() do DF e, para
tanto, este fundamentada na ace°
conjunta corn os &gabs do Governo
do Distrito Federal, tais como as
Secretarias responsaveis pela
Sairde, Meio Ambiente, Educacao,
Cultura, Promocao Social, dentre
outras, assim como corn outras
instituicOes pUblicas e/ou privadas.

a fundamentacdo nos
principios da livre escolha,
participageo espontanea,
incentivo a criatividade e
busca de ocupaceo prazerosa
do tempo disponivel e o
tratamento sob Otica
interdisciplinar, atendendo
todas as manifestacifies
culturais do lazer, quaffs sejam,
as manifestacties artisticas,
fisico-esportivas, intelectuais,
manuals, sociais e turisticas;
o duplo entendimento das
acOes de lazer, enquanto
veiculo e objeto de
educaceo, propondo acães
de educageo para o lazer e
de educaceo pelo lazer;
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a utilizacâo das metodologias
das estrategias da Acao
Comunitaria, como forma de
viabilizar a descentralizacâo das
awes e a ampliacâo da oferta
de atividades, proporcionando
acesso da populacäo ao
fazer cultural, corn vistas a seu
desenvolvimento pessoal e
social ;
o cen.ario existente hoje no DF
que apresenta major
percentual de urbanizacao, no
que se refere a iluminacäo
pCiblica e ao saneamento
bäsico, e que somado ao
acesso a educacäo e a satkle,
compOem elementos fundamentais para a exploracao
do momento, uma vez que,
corn a conquista de direitos
sociais essenciais para a
sobrevivéncia, a populacao
encontra-se em novo pata ma r
de aspiracOes, tambern
essenciais, favorecendo a
implantacao de outras
politicas sociais;
a diversidade de recursos
naturals do Distrito Federal
que se apresenta como fator
favoravel a pratica de todas
as manifestacOes culturais
do lazer;

a participacao ern atividades
de lazer enquanto instru-

mento de educacâo ambiental e etica;
a interface existente entre a
educacao, a sailde e o lazer,

enquanto elementos bäsicos
para a melhoria da qualidade
de vida da sociedade, uma vez
que fornece os instrumentos
necessarios para uma ampla
e profunda reflexao sobre o
cotidiano do cidadao/cidadä;
o planejamento estrategico
fundamentando a implantacao de awes.

Prioridades
As prioridades estabelecidas
referem-se aos recursos humanos,
as instalacOes, aos equipamentos e
aos eventos/atividades, da seguinte
forma:

Recursos humanos
A execucäo de programas,
projetos e atividades de lazer no DF,
decorrentes da implantacao desta
Politica, levara em conta o
envolvimento de parcerias, tendo
em vista a otimizacao de recursos
humanos, observando-se a atuacdo
de equipes multiproflssionais em
Nä° interdisciplinar.

Motriv ilkin cia
Para sua consecucao prop6e-se
estabelecimento de piano de
capacitacao e reciclagem de
recursos humanos que levem em
conta:
a sensibilizacão e conscientizacao de todos os membros
das equipes envolvidas nas
atividades oferecidas;
o treinamento e reciclagem
dos profissionais que irao
gerenciar as ac6es;
a formacao e a capacitacao
de monitores e agentes
socio-recreativos voluntarios
que atuarao como multiplicadores das acOes junto as
comunidades.
Instalaciies e equipamentos
A manutencao e a recuperacao
das instalacOes e equipamentos
existentes se dara mediante acao
conjunta corn a comunidade e corn
Orgaos publicos e privados atuantes
no local, visando a dinamizacao
destes, bem como a otimizacao dos
recursos fisicos e materials
existentes em cada comunidade.
Para tanto, preve-se o estabelecimento de parcerias corn
instituicOes mantenedoras de
equipamentos de lazer da comunidade, como forma de viabilizar sua

utilizacao pelos moradores da
regiao, bem como a implantacao e
manutencao de pracas e parques,
o estudo de espagos alternativos
para a execucao de atividades e a
otimizacao de areas palicas viaveis
para o desenvolvimento de acOes.
Nas instalacOes e equipamentos
destinados ao esporte e ao lazer,
deverão ser observados todos os
criterios para que nä° se apresentem
barreiras arquitetOnicas para as
pessoas portadoras de necessidades
especiais.
A implantacao de novos
equipamentos de lazer nas cidades
do Distrito Federal ocorrera apOs a
realizacao de ampla pesquisa junto
a cada comunidade, como forma de
mapear suas expectativas. A analise
dos dados levantados sera efetuada,
tambem, por equipes multiprofissionais, em trabalho interdisciplinar,
possibilitando mais amplo entendimento dos anseios daquela
comunidade.
Eventos /atividades
A prioridade, quanto aos eventos/
atividades desenvolvidas, dar-se-6
pelo entendimento da necessidade de
implantacao de processo de
planejamento estrategico e participativo das acOes, visando ampliar a
oferta de servicos qualitativa e
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quantitativamente, como forma de
viabilizar o acesso de cada cidadao/
cidada a atividade que Ihe desperta
major interesse e lhe traz major
satisfacao e beneficio.
Para que se concretize a
participacäo efetiva da populacao
em awes de lazer, faz-se necessaria
a oferta de atividades de canker:
permanente, tais como
escolinhas" de iniciacao e
de aperfeicoamento que se
apresentam como a base
para o desenvolvimento de
atividades;
if

de apoio, que darao
sustentacao e incentivo as
atividades permanentes e se
traduzem nas oficinas e
cursos de curta duracao, nos
pequenos tomeios, campeonatos, jogos, mostras, festivals
e concursos;
de impacto e eventos
especiais, que mobilizam
grande parcela da sociedade
e se apresentam como
experiéncia Mica, seja como
climax de um processo,
enquanto jogo, seja como
forma de comemoracao,
esbanjamento, purificacao e
renovacao, enquanto festa.

Diretrizes
0 planejamento, execucâo e
avaliacao dos programas e projetos
que concretizarao os preceitos delta
Politica e o desenvolvimento das
awes dela decorrentes deverao levar
em conta o entendimento da acao
interdisciplinar, como forma de
viabilizar a diversificacao da oferta
de atividades.
Faz-se necessaria a atuacao
conjunta com os Orgaos
responsaveis pela satide, cultura,
promocao social, educacao e meio
ambiente, bem como o estabelecimento de parcerias com a iniciativa
privada e com grupos organizados da
sociedade, corn vistas a ampliacao da
oferta de atividades com qualidade
para todo o Distrito Federal.

Estratggias de
implantacfio
Propor programas, projetos e
atividades que contemplem os
pressupostos e as prioridades
estabelecidos nesta Politica.
Estabelecer acao integrada
com os diversos Orgaos do
GDF atuantes em atividades
afins, visando a otimizacao
de recursos, corn destaque

Motriviv`R'ncia
aos recursos humanos,
propiciando o intercambio e
enriquecimento profissional
por meio de trocas de
experiencias.
Reconhecer e estimular a
organizacdo comunitaria,
visando o estabelecimento de
parcerias, como forma de
viabilizar a ampliageo da oferta
das atividades, atendendo as
expectativas de cada
segmento da sociedade.
Criar sistema de capacitageo
de voluntarios e profissionais
para atuarem nas awes de
lazer oferecidas.
Estabelecer criterios de
aquisiceo e distribuiceo de
materiais e equipamentos de
lazer, de modo a atender as
diversas RegiOes Administrativas do DF.
Promover o espetaculo
esportivo, em parceria corn
o setor privado, garantindo
o acesso para o conjunto da
sociedade.
Explorar as atividades de lazer
turistico no DF e Entorno,
privilegiando o Ecoturismo e
o turismo rural, abrangendose a populaces ° em geral e,
mais especificamente, os
jovens e suas

Realizar invented° dos
equipamentos e dos espacos
alternativos existentes e
mapear eventos e atividades
executadas em cada regiao,
objetivo
corn
de
disponibilizar a informageo e
subsidiar o planejamento de
novas awes.
Implementar as manifestacOes culturais existentes, que
sejam de interesse prioriterio
da comunidade.
Estabelecer ace° conjunta
corn os diversos Orgeos aqui
atuantes, corn objetivo de
incrementar " o ambiente do
lazer", utilizando-se dos
beneffcios da maior urbanizaceo do DF.
Estimular a produce. ° de
materiais especfficos para a
pratica de atividades de lazer
por pequenos empreendedores particulares ou
cooperativados, em parcerias
que visem maior eficiencia e
o escoamento de suas
producäes.
Promover, em todo o Distrito
Federal, debates e reflexties
sobre a pratica do lazer,
como forma de fomentar a
participageo em atividades e
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a socializacao do saber
16dico;
Incentivar a pesquisa e a
producao do conhecimento
nas areas que envolvem as
atividades de lazer, em
parceria com as Faculdades
e corn outras instituicOes
atuantes no ambito do DF.
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