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Introdução: O esporte está fortemente ligado à competição, alto rendimento e
performance de atletas, mas pouco relacionado à função social de formação e
educação de indivíduos. Nesse contexto, o tema escolhido envolve um Centro
Esportivo para a Sociedade Recreativa e Cultural Estrela, situado no município de
Treze Tílias/SC. A ideia principal busca incentivar e valorizar o esporte, oferecendo um
local onde os indivíduos possam manter uma vida saudável através da prática
regular de atividades físicas, em um ambiente integrado e fisicamente ativo.
Objetivo: Afim de buscar complementar a ausência de lazer e educação esportiva,
o estudo tem por objetivo propor uma solução arquitetônico para o Centro Esportivo,
visando a atender às necessidades da população em geral, estimulando a interação
e a inclusão social, além de promover entretenimento. Método: O estudo teórico
caracteriza-se por ser uma pesquisa exploratória quali-quantitativa. Para tal, foram
realizados estudos através de pesquisas bibliográficas, análises de projetos nacionais
e internacionais e levantamento da área de intervenção. Cabe enfatizar que a
coleta de informações se faz necessária para melhor compreensão do assunto aqui
estudado, afim de contribuir com a delimitação da demanda, seja ela relacionada
a capacidade de usuários, bem como aos espaços arquitetônicos. Resultados:
Através desta pesquisa foram elaborados o programa de necessidades, o quadro de
áreas, o organograma, o fluxograma e o estudo de mancha, os quais sintetizam as
reflexões a partir da demanda identificada. O local em estudo abrange uma área
total de aproximadamente 27.900 metros quadrados, com topografia pouco irregular
e dispõe de elementos de infraestrutura necessários para implantação do projeto.
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Conclusão: Com base nas informações coletadas, concluiu-se que o esporte
influencia de forma positiva na qualidade de vida e possibilita uma maior inclusão
social dos indivíduos. Por isso, é que a implantação de um centro esportivo no
município de Treze Tílias, pode solucionar a carência identificada, contribuindo e
permitindo aos munícipes os benefícios que o esporte traz. Dessa forma, o conceito
pensado para o projeto foi o de integrar à população através do esporte, levandoos a um melhor convívio social, sempre respeitando as diferenças de cada um.
Representado a partir do símbolo das olimpíadas, o qual é composto por cinco arcos
entrelaçados, que simbolizam a união dos continentes que participam da
competição. Por fim, pela necessidade identificada e elencada no estudo, é
oportuno salientar a viabilidade da proposta na área atual, já que atualmente ela é
explorada com essa mesma finalidade, além de ser uma área ampla que oferece
potencialidades para ser melhor utilizada.
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