Curso: Tecnologia em Gestão Desportiva e do Lazer
Disciplina: Lazer e Urbanismo
Pré-Requsito(s): Não há

Carga-Horária: 80h/a
Número de
4 créditos
créditos

EMENTA
A formação e o desenvolvimento das cidades. A produção do espaço urbano. Urbanismo e lazer. Concepções de
espaços e equipamentos de lazer. O lazer nas cidades contemporâneas. Tipos de espaços e equipamentos de
lazer.
PROGRAMA
Objetivos
 Compreender como se deu o processo de formação e desenvolvimento das cidades;
 Relacionar o espaço urbano e seu processo histórico de produção e a interação dos diversos agentes que
contribuem para esta reprodução e a inserção dos equipamentos de lazer nesse processo.
 Identificar as tipologias e características referentes a espaços e equipamentos de lazer;
 Conhecer a contribuição da arquitetura e do urbanismo como ferramentas para o planejamento dos espaços e
equipamentos de lazer nas cidades;
 Entender o lazer no espaço urbano contemporâneo, refletindo sobre a realidade local e regional;
 Produzir novos discursos e práticas sobre os espaços destinados ao lazer nas cidades, a partir das observações e
reflexões realizadas.
Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formação e desenvolvimento das cidades;
O urbanismo como proposta de solução para as cidades;
A produção da cidade contemporânea;
O urbanismo e o lazer;
O lazer na cidade: espaços e equipamentos de lazer no espaço urbano;
Equipamentos de lazer: finalidades, tipologias, materiais, acessibilidade e requisitos necessários;
Metodologia para planejamento de espaços e equipamentos de lazer: diagnóstico e desenvolvimento de
projetos;
8. Aspectos ligados à implantação de espaços e equipamentos de lazer: apropriação, manutenção e usos;
9. O lazer na cidade: Brasil, Rio Grande do Norte e Natal.
Bibliografia Básica
LIMA, Dália; MAIA, Lerson; OLIVEIRA, Marcus (Orgs.). Políticas públicas de lazer e suas múltiplas interfaces no
cotidiano urbano. Natal: Editora do CEFET/RN, 2007.
LIMA, Dália. Nos caminhos do lazer: a infraestrutura urbana e o espaço do lazer norte-rio-grandense. Edição
independente, 2002.
MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.). Políticas públicas de lazer. Campinas, SP: Editora Alínea, 2008.
Bibliografia Complementar
CAMARGO Luiz Octávio de Lima. O que é Lazer. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008.
CHOAY, Françoise. O Urbanismo: utopias e realidades: uma antologia. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.
LEITE, Rogério Proença. Contra-usos da cidade: lugares e espaços públicos na experiência urbana
contemporânea. Campinas, SP: UNICAMP, 2007.
MAIA, Lerson; MENDES, Isabel; OLIVEIRA, Marcus (Orgs.). Poder público, terceiro setor e controle social:
interfaces de construção de políticas de esporte e lazer. Natal: Editora do CEFET/RN, 2007.
VELOSO, Maia; ELALI, Gleice A.. Qualidade de vida urbana em Natal: mitos e realidades. Natal, RN: EDUFRN,
2006.

CRONOGRAMA DE AULAS*
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CONTEÚDO
Apresentação da disciplina: ementa, objetivos e dinâmica
Surgimento das cidades
Desenvolvimento das cidades
Não houve aula - manifestação
Urbanismo como solução para cidades
Surgimento do urbanismo como solução para cidades
Urbanismo como solução para cidades: propostas (cont.)
Urbanismo no século XX: modernismo e dias de hoje
Propostas urbanísitcas
Urbanismo no Brasil
Urbanismo em Natal
Os agentes produtores do espaço urbano
Os agentes produtores do espaço urbano
Urbanismo contemporâneo
Atividade em grupo
As cidades do bem viver
Atividade de revisão para avaliação do 1 bimestre
O lazer no planejamento urbano na cidade contemporânea
Avaliação escrita individual
O lazer no espaço urbano da cidade contemporânea
O lazer no planejamento urbano
O lazer no planejamento urbano
Planejamento dos espaços de lazer
Conceitos e tipos de equipamentos de lazer
Projetando espaços e equipamentos de lazer
O lazer em Natal
O lazer em Natal
O lazer na cidade do Natal

METODOLOGIA
Aula expositiva
Aula expositiva
Aula expositiva
Exercício
Dinâmica
Aula expositiva
Aula expositiva
Aula expositiva
Dinâmica
Aula expositiva
Aula expositiva
Exibição de filme
Exibição de filme
Aula expositiva
Estudo dirigido
Prof. Sandoval Villaverde
Aula expositiva
Estudo dirigido
Valor: 70 pts
Leitura e discussão de texto
Aula expositiva
Estudo dirigido em grupo
Aula expositiva - texto de Jane Jacobs
Aula expositiva
Aula expositiva
Aula de campo - local a definir
Aula de campo - local a definir
Aula expositiva

29
30
31
32
33

Espaços de lazer no Brasil
Espaços de lazer no Brasil
Os espaços de lazer no RN
Os espaços de lazer no mundo
Avaliação escrita individual

Pesquisa sobre espaços de lazer no Brasil
- SÁBADO LETIVO
Aula expositiva
Aula expositiva
Aula expositiva
Valor: 50 pts

34
35
36
37
38
39
40

Orientação para pesquisa de campo: espaços de lazer na região
metropolitana de Natal
Realização de pesquisa de campo
Realização de pesquisa de campo
Realização de pesquisa de campo
O lazer na cidade do Natal
O lazer na cidade do Natal
Prova final - individual

Aula expositiva
Pesquisa de campo
Pesquisa de campo
Pesquisa de campo - SÁBADO LETIVO
Apresentação das pesquisas - 40 pts.
Apresentação das pesquisas dos grupos
Valor: 100 pts

* O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES, QUE SERÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE AOS ALUNOS.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 O material das aulas está disponível no link: http://docente.ifrn.edu.br/andreacosta
 O contato com a professora poderá ser feito pelo Sistema Q-Acadêmico ou pelo email: andrea.costa@ifrn.edu.br
 A avaliação do aluno será feita de forma contínua, ou seja, ao longo do semestre
serão realizadas diversas atividades durante as aulas, em grupo ou individuais, sobre
os assuntos trabalhados. A nota de cada bimestre será dada pela soma das notas
dessas atividades.
 A reposição das atividades será feita apenas nos casos previstos nas normas do IFRN.
Nos demais casos, o aluno que faltar a uma atividade, ficará com nota zero.
 Quanto à frequência, terá duas presenças o aluno que estiver em sala no começo da
aula. Caso chegue atrasado, o aluno receberá apenas 1 presença, bem como se sair
mais cedo, durante o decorrer da aula.

