
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

Complexo Esportivo Morada Nova
CABRAL, Pedro Lucas

FERREIRA, Ana Isabel Oliveira.
1Graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Goiás UNIGOIÁS, Goiânia, Goiás. Rua Professor Lázaro Costa ,456. Cidade Jardim. Goiânia-GO. E-mail: dayanaarqurb@gmail.com;

2Professora mestre do Centro Universitário de Goiás UNIGOIÁS, Goiânia, Goiás. Rua Professor Lázaro Costa ,456. Cidade Jardim. Goiânia-GO. E-mail: ana.ferreira@anhanguera.edu.br; 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO | ARQUITETURA E URBANISMO

2. ABORDAGEM TEMÁTICA

3. PROPOSTA PROJETUAL

Referências Bibliográficas4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esporte é uma manifestação da cultura física no qual abrange a pratica metódica, 
individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico. O 
esporte possui ligações com diversas áreas importante para a humanidade, como saúde, 
educação, turismo etc., o que faz  dele um dos fenômenos sócio culturais mais importantes 
nos dias de hoje.

Muitos são os benéficos que a pratica de esporte traz para as pessoas e para a 
sociedade, principalmente através da perspectiva da redução dos riscos de doenças ao 
longo do tempo e melhoria da qualidade de vida. 

Em Goiânia há um numero reduzido de complexos esportivos bem estruturados para 
que as pessoas possam fazer a pratica de atividades físicas e esportes adequadamente. 
Observando essa problemática no município de Goiânia identificou-se a necessidade de 
criação de um novo complexo esportivo bem estruturado que irá beneficiar toda a capital e 
principalmente aos moradores da região oeste e promover ainda mais a pratica de 
atividades físicas.

A proposta do complexo esportivo morada nova tem por objetivo melhorar a qualidade do 
complexo esportivo já existente na área de intervenção e permitir que assim os moradores 
da região e freqüentadores tenham um melhor acesso a saúde, cultura e lazer através da 
pratica de atividades físicas e esportes. Objetivo este que quando atingido ira trazer para 
os moradores de toda a região varias oportunidades, tornando um local de convivência 
para as pessoas e assim tornando um local que faça parte da identidade do bairro.

O complexo esportivo passara a receber usuários da região, onde deixara de ser apenas 
um local para a pratica de esporte e se tornar um local de convivência, onde as pessoas 
podera interagir entre si e ter acesso ao esporte e atividades físicas.

O novo complexo esportivo será um local de inclusão social, onde pessoas portadoras 
de algum tipo de deficiência podera fazer a pratica de esporte adequadamente.

Promover aulas de esporte, fazendo com que as crianças e adolescente tenham acesso 
a todas as modalidades que será exercida dentro do complexo esportivo.

LEGENDA

01 - Complexo Aquático
02 - Ginásio de Esportes
03 - Quadra de Areia
04 - Academia / Lutas
05 - Campo Futebol
06 - Pista de Caminhada
07 - Banheiros / Adm
08 - Quiosque Campo
09 - Entrada Estacionamento
10 - Estacionamento de Ônibus
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Desta forma, a proposta apresentada, tem como propósito de promover a pratica de 
esportes e atividades físicas para as pessoas, visando todos os benefícios que o 
esporte pode trazer para a vida de cada uma delas.
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