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RESUMO
Sabe-se que o tempo livre dos indivíduos é fundamentalmente ocupado com atividades de
lazer e que esse tempo de lazer é na quase totalidade ocupada com atividades exercidas no
âmbito da vida doméstica. Este é, sem dúvida, o principal obstáculo à freqüência a
equipamentos urbanos e turísticos de lazer. A partir desse referencial teórico, que analisou o
lazer, as relações entre as práticas de lazer domésticas e extradomésticas, esta pesquisa coloca
o problema do peso das variáveis, clima, temperatura, dia da semana e do mês na freqüência a
um equipamento de lazer ao ar livre da periferia da cidade de São Paulo. O instrumento básico
da pesquisa foi uma planilha preenchida diariamente pelos técnicos do referido equipamento
que davam conta da quase totalidade dos dados necessários. Os resultados, se não são
conclusivos, apontam, ao menos, para soluções metodológicas a serem adotadas em futuras
pesquisas sobre a atratividade de equipamentos de lazer.
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ABSTRACT
We know that the free time of the individuals is basically busy with activities of leisure and
this time is, in almost of the totality, busy with activities in the scope of the domestic life. This
is, without a doubt, the main obstacle to the frequency in the urban and tourist leisure
equipment. From this theoretical referencial, that analyzed the leisure, the relations between
pratice of leisure domestic and the extradomestic ones, this research places the problem of the
weight of the variables, climate, temperature, day of the week and the month in the frequency
to outdoor equipment of leisure in the periphery of the São Paulo city. The basic instrument
used in the research was a spread sheet filled daily by technician of the related equipment,
having almost of the totality necessary data. The results, if are not conclusive, at least, point to
methodological solutions to be adopted in future research on the leisure equipment
attractiveness.
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