
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

São vários os benefícios que provém de rotinas que visam as práticas esportivas,

culturais e de lazer, considerando que isso faz parte da vida das pessoas desde a

antiguidade. Essas atividades representam um direito de todo cidadão estipulado na

Constituição Brasileira do Art. 217. Contudo, existe uma certa carência na oferta de

equipamentos que produzem incentivos culturais e esportivos gratuitos nos bairros que

apresentam maior vulnerabilidade social, e mesmo quando existem, apresentam

certa deficiência. Portanto, este trabalho objetiva apresentar proposta para implantação

de um equipamento público, o Centro Esportivo, Cultural e Lazer Comunitário, no

Bairro Estrela Dalva, localizado na Região Noroeste, considerada parte periférica da

cidade de Goiânia. Com a devida qualidade capaz de proporcionar a população um

local adequado para que possam ter acesso ao esporte à cultura e ao lazer.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA

Segundo a ONU (2016), “No Brasil, o direito ao esporte, ao lazer, à prática desportiva e

ao acesso a equipamentos comunitários, socializadores e inclusivos, considerando os

mais diversos aspectos educacionais, sociais e culturais, é lei”. Por isso a importância

de um equipamento público, na expectativa de não negligenciar os direitos da

população, dando a ela, a possibilidade de acesso ao esporte, cultura e lazer em todas

as suas formas de manifestações, podendo escolher na sua esfera de variedades, à

que melhor beneficia o seu interesse. Segundo Feix (2009, p. 49), “A importância da

comunidade em interagir nos espaços públicos de lazer, com utilização plena e

democrática, é fundamental. Isso possibilita melhor qualidade de vida, a busca do

prazer, dos relacionamentos, da saúde, das aprendizagens, da prática esportiva e da

recreação”.

3. PROPOSTA PROJETUAL’
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebendo a grande importância do esporte, cultura e lazer para se obter melhoria na

qualidade de vida para todo e qualquer cidadão, conclui- se a viabilidade da

implantação do Centro Esportivo, Cultural e Lazer, com a finalidade de propor um

equipamento público de qualidade. Implantado na região Noroeste de Goiânia, onde a

população sofre com as consequências da segregação sócio espacial e déficit de seus

equipamentos. Com o propósito de valorizar e impulsionar a população para a busca da

qualidade de vida por meio dessas atividades aqui relacionadas.
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