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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

2. ABORDAGEM TEMÁTICA

Há evidências científicas de que cultivar relacionamentos faz bem para a saúde. A
sociabilidade constitui o ser humano do início ao fim de sua vida. Relacionar-se com outras
pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A solidão
adoece. O encontro enriquece. A vida em grupo possibilita crescimento, aponta
oportunidades, consola nos momentos difíceis.
O principal objetivo é a elaboração de um projeto que possa levar ao Bairro Vila Alpes em
Goiânia:
• Lazer público
• Entretenimento
•Movimento e integração
•Atividades para todas as idades
•Educação e atividades esportivas gratuitas
• Convivência que engloba toda população levando alegria, disposição e saúde mental

A relação do lazer tem que estar em contato com o espaço urbano, com o crescimento da
cidade e da população, ocorreu uma serie de desvantagens no espaço público, ocorreu
desníveis na ocupação do solo onde os equipamentos urbanos estão mais deslocados para
as regiões centrais, tais como shoppings, bares, centros culturais. Isso se agrava ainda mais
quando cada vez mais, as camadas menos favoráveis vêm sendo atendida.
A importância da existência destes espaços para a interação as pessoas com o meio social, é
imprescindível, pois esses espaços muitas vezes são insuficientes e insatisfatórios, o que
dificulta que todas as pessoas, independente de sua classe social, usufruam dos espaços de
diversão adequados.
Os centros de convívio promovem momentos de lazer, aprendizado, descontração e uma
variedade de consequências positivas que contribuem com o corpo e a mente de cada um,
produzindo, elaborando e disseminado práticas esportivas e culturais. No entanto, nem
sempre as pessoas tiveram esse acesso a esse tipo de equipamento social.
Com a construção desses espaços na socialização dos bairros. As pessoas tendem a deixar a
comodidade dos seus lares e passar a buscar esses espaços de convívio. Com isso parte a
normativa da separação de classe, quem tem dinheiro tende até uma melhoria no lazer com
ida em shoppings, teatros, cinemas. Construções de condomínios com equipamentos de lazer
também gera essa separação. Com a dinâmica da construção desses espaços sociais,
abrange não só a melhoria da qualidade de vida das pessoas que se encontram na região,
como também gera uma aproximação de pessoas que não teriam como interagir se não fosse
por esses espaços.

3. PROPOSTA PROJETUAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

FIGURA 05:
PLAYGROUND

Diante dos métodos de pesquisas acerca do tema escolhido, compreendeu-se a necessidade
de revitalização e implantação de um centro de Convívio Social no Bairro Vila Alpes como
descrito nesta monografia, tendo em vista a total falta de um espaço de lazer para esse bairro.
A proposta trás em primeiro lugar uma melhora tanto na qualidade de vida da sua população
como a melhoria do bairro como um lugar para que outras pessoas possam procura para
recrear-se.
Portanto essa proposta não só tem a busca pela elevação das atividades no bairro como
passa também a fazer as pessoas a pensar na conscientização do meio ambiente e como
elas podem mudar a maneira de ver a cidade e a natureza.
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