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Embora o espaço pareça ser um aspecto secundário para o desenvolvimento das atividades nos
contextos do esporte e do lazer, é necessário que seja compreendida a importância da oferta de
espaços apropriados e que haja uma gestão da informação adequada, com condições de atingir toda
a população. A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – FEENA, localizada no município
de Rio Claro – SP, representa um local o qual contem espaços significativos para o
desenvolvimento de vivências esportivas e do contexto do lazer. Contudo, no que se refere à
administração destes espaços, um dos problemas parece ser a gestão satisfatória da informação
acerca de sua estrutura conservação. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi investigar e analisar
as condições referentes à estrutura e conservação dos espaços, com possibilidades de desenvolver
vivências esportivas e do contexto do lazer, no ambiente da Floresta Estadual Edmundo Navarro de
Andrade – FEENA. Para tanto, este estudo foi desenvolvido em três fases, na primeira, foi realizada
uma pesquisa documental, com base nos documentos oficiais constantes no site da Fundação
Florestal e, logo após, um mapeamento dos espaços no ambiente da FEENA. Na segunda fase, foi
realizada a observação destes espaços e o preenchimento do diário de campo, embasado no
Suplemento de Informações Básicas Municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e
por último, na terceira fase, foi realizada a análise dos dados obtidos, por meio da técnica de
Análise de Conteúdo. Foram encontrados 16 espaços, sendo eles: Auditório, Solar Navarro de
Andrade, Jardim das Palmeiras, Museu do Eucalipto, Centro de Convivência, Capela, Lago,
Arboreto, Lanchonete, Parque Infantil, Área Multiuso, Bicicletário, Estacionamento, Trilha da
Saúde, Trilha dos 9 km e Trilha da Coleção de Eucaliptos. Dos 16 espaços encontrados, foram
analisados 14 espaços que se encontravam abertos à população. Itens relativos à estrutura
(iluminação, banheiros, cobertura e bancos/mesas) e à conservação (manutenção e limpeza), quando
presentes, apresentaram, em sua maioria, condições médias. No que tange à estrutura dos espaços,
notou-se que, sobretudo a iluminação e os banheiros, apresentaram-se em pequeno número e mal
distribuídos. Já quanto à conservação, notou-se a escassez de manutenção e limpeza e diversos
itens depredados, demonstrando, assim, tanto uma falha na gestão adequada, quanto uma falta de
sentimento de apropriação deste espaço por parte dos usuários. Com base nos resultados, pode-se
concluir que a FEENA possui diversos espaços com potencial para o desenvolvimento de atividades
nos contextos do esporte e do lazer, entretanto, notam-se dificuldades na gestão da informação,
afetando diretamente a apropriação adequada destes espaços. Dessa forma, o campo de estudos da
gestão de espaços nos contextos do esporte e o lazer carece de novas abordagens, principalmente no
que tange à análise, informação e formas eficientes de gestão de tais espaços.
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