
RESULTADOS
Constatamos uma fragilidade de ações realizadas no
município, no âmbito do esporte como lazer para este
público, sendo apenas o programa fomentado pelo governo
federal, Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC)
direcionado ao lazer.
As atividades oferecidas pelo PELC, que são aulas de:
ginástica, musculação, esportes (tênis de mesa, basquetebol,
street ball, voleibol, futebol de areia, futsal, futebol,
badminton), teatro, artesanato, violão, salão de beleza e
dança.
Os recursos financeiros destinados aos setores de esporte e
lazer nos municípios não são suficientes para a realização das
ações. O projeto prevê repasses financeiros do governo
Federal, ficando este responsável por 60% do valor total
(R$300.000.00), e os demais 40%, ficam a cargo do município.
O município também fica responsável pelos espaços nos
quais acontecerão as atividades desenvolvidas no projeto de
espaços de lazer para a juventude.

MAPA DE AÇÕES DE ESPORTE E LAZER PARA A 
JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS*

INTRODUÇÃO
A referente pesquisa apresenta juventude e
esporte/lazer no município de Novo
Hamburgo/RS, visando pesquisar sobre os
espaços de lazer utilizados pela juventude, nos
seus momentos de lazer, através das ações
ofertados pelo poder público deste município.
Entendemos juventude um momento no qual o
indivíduo amplia suas responsabilidades e passa
a responder por si mesmo sobre as diversas
relações sociais que o cercam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que, a única ação que contempla jovens entre 18 e 29 anos é o PELC. O município disponibiliza baixo investimento
em políticas públicas no âmbito do esporte como lazer, ocasionando uma escassez de locais para a prática do lazer recreativo,
resultando pouco atendimento aos jovens, sem existir uma previsão para serem alcançadas as metas propostas.
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METODOLOGIA
Utilizamos como metodologia deste artigo o
instrumento da coleta de dados quantitativos,
obtidos por meio de questionário aplicado aos
gestores do município de Novo Hamburgo/RS, com
questões semi-estruturadas referente aos
projetos/ações desenvolvidos no mesmo para a
juventude, no âmbito do esporte como lazer.

OBJETIVO
Mapear as ações de esporte e lazer para a juventude no município

de Novo Hamburgo – RS.

Contato: sanfeliceg@feevale.br


