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ARQUITETURA SOCIAL E INCLUSIVA: A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS DESTINADOS À CULTURA E AO LAZER EM CIDADES DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar e entender como se dá os espaços 

públicos nas pequenas cidades brasileiras. Para compreender a importância desses 

espaços, houve a necessidade da busca conceitual e histórica dos termos cultura, 

lazer e espaço público, e como se relacionam entre si. Após distinguir o conceito e a 

história de cada termo, houve a necessidade de reconhecer a situação atual do país 

em relação ao espaço público e entender os motivos que levam os municípios, 

através dos seus governantes, a não investirem em espaços adequados que são de 

suma importância para os munícipes exercerem os seus direitos a cultura, ao lazer e 

ao esporte. 

Palavras-chave: Conceito. Igualdade social. Espaço democrático. 

SOCIAL AND INCLUSIVE ARCHITECTURE: THE IMPORTANCE OF PUBLIC 

SPACES FOR CULTURE AND LEISURE IN SMALL CITIES 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze and understand how public spaces in small Brazilian 

cities occur. To understand the importance of these spaces, there was a need for 

conceptual and historical search of the terms culture, leisure and public space and 

how they relate to each other. After distinguishing the concept and history of each 

term, it was necessary to recognize the actual Brazilian situation in relation to the 

public space and to understand the reasons that lead the municipalities, through their 

rulers, not to invest in adequate spaces that are of sum importance for citizens to 

exercise their right to culture, leisure and sports. 

Keywords: Concept. Social equality. Democratic space. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, o espaço público voltado para cultura e lazer se tornou tema 

presente nos mais variáveis estudos e debates sobre arquitetura como instrumento 

de inclusão social. Deste modo, fez-se abundante a quantidade de trabalhos 

acadêmicos que buscam entender esse espaço como meio disseminador de cultura 

e recreação, a fim de promover a igualdade social e repelir o preconceito. Sabendo 

então da existência de uma grande quantidade de estudos e debates voltados 

apenas para os grandes centros, este trabalho em questão busca entender a relação 

do mesmo espaço, só que em pequenos municípios. Desta maneira, esse artigo 

busca por meio de um método indutivo de pesquisa, analisar as pequenas cidades e 

os seus desdobramentos em relação aos espaços públicos destinados a cultura e ao 

lazer.  

Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

responder as problemáticas mais comuns nesses municípios. Assim sendo, para o 

desenvolvimento desse artigo, fez-se necessário compreender os significados e a 

história que os termos cultura, lazer e espaço público acumularam ao longo dos 

tempos, e como eles relacionam entre si. Entendendo o significado de cada termo, 

podemos submergir no conteúdo e responder algumas problemáticas do tema. 

Como exemplos, temos que entender a necessidade de espaços públicos 

adequados destinados à cultura e ao lazer em cidades de pequeno porte, e também 

entendermos a importância da arquitetura do urbanismo como ferramenta mitigadora 

da desigualdade nos espaços públicos. 

 

 2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 2.1. Delineamento conceitual de cultura, lazer e espaços público.  

 

A palavra cultura é descrita por diversos autores como originaria do latim, 

uma das definições mais conhecidas foi exposta por BOSSI (1998), o autor encontra 

a origem da palavra cultura no verbo colo, que tem como significado, “eu moro”, “eu 

ocupo a terra”, “eu trabalho” e “eu cultivo”. Seu particípio passado é cultus, da qual 

era atribuído ao campo já desbravado e plantado por outras gerações (também é 
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acumulativo, além de indicar o ritual feito em honra aos antepassados). E, por fim, o 

particípio futuro de colo é culturus, que tem no sufixo rus a ideia do porvir.  

O termo grego paideia é associado pelo autor com a palavra culturus, que tem 

o significado de trabalho realizado no ser humano desde sua infância. Todavia o 

termo cultura possui uma vasta gama de significados que se aglomeraram ao longo 

do tempo, desde os primórdios nas diferentes línguas, até os usos atuais, sejam eles 

de usos genéricos ou específicos. De acordo com Eagleton (2011, p.9), a “cultura é 

considerada uma das duas ou três palavras mais complexas de nossa língua [...]” 

Mais complexa do que o termo cultura, para o autor, somente o termo “natureza”, 

que é o seu oposto. Sobre a definição do termo cultura FAUSTINO (2006) assevera: 

O autor Adam kuper observa que só os cientistas norte-americanos criaram 
mais de 150 definições para o termo até a primeira metade do século XX. 
Com a afirmativa “a cultura está mais em voga do que nunca”, Kuper (2002) 
mostra que este conceito está se fazendo presente nas mais diversas 
partes do mundo e nos mais variados setores da sociedade. Para este 
autor, cultura tornou-se um termo politicamente correto podendo ser usado 
desde os pesquisadores de mercado em Londres, passando por um 
magnata japonês, pelos habitantes na Nova Guiné até um religioso radical 
do Teerã, como forma de falar sobre identidades coletivas. (FAUSTINO 
2006, p.61). 

 

Através de sua evolução, pode-se analisar a palavra cultura em duas 

dimensões, na antropológica e na sociológica. Na antropologia, o termo cultura é 

uma ferramenta elementar e dela é intrínseca, entretanto, a palavra cultura não é 

sua contemporânea, ela se manifestou antes da sua consolidação como ramo das 

ciências humanas. A primeira definição formal e clara sobre o conceito da palavra 

cultura veio através do antropólogo britânico Tylor: 

"Cultura ou Civilização, tomada em seu mais amplo sentido etnográfico, é 
aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, 
costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem 
na condição de membro da sociedade". (2005, [1871], p.56) 

 
Nessa dimensão, o termo cultura é produzido através das interações sociais 

dos indivíduos que geram formas de sentir e pensar, bem como edificam seus 

valores, dirigem suas personalidades e instituem rotinas. Sendo assim, cada pessoa 

tem ao seu redor a possibilidade de levantar diversos mundos, possuir formas 

diferentes de enxergar problemas e soluções, através do que aprendeu durante a 

vida, sempre buscando relativa estabilidade.  

 Na dimensão sociológica, por sua vez, a cultura não é constituída através da 

interação a todo momento, ela ocorre de forma direcionada. Segundo Santos (2006), 
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essa dimensão refere-se especificamente aos princípios e valores, tal como o 

conhecimento e de que forma, se encontram na vida social, em outras palavras, há 

uma intenção explicita de alcançar determinado tipo de público através de um meio 

especifico de expressão. Segundo Botelho (2001), para que esse propósito explícito 

seja realizado, é fundamental um conjunto de fatores que forneça ao ser humano 

totais condições de desenvolvimento e aperfeiçoamento das suas aptidões, além de 

canais que possibilitem expressá-los. Na Sociologia, o termo cultura refere-se a um 

montante diverso nas demandas profissionais, institucionais, políticas e econômicas 

que, consequentemente, traz visibilidade para si. Constata-se que essa dimensão 

sociológica tem como característica gerir todo um circuito organizacional, cuja sua 

complexidade, faz com que ela se torne o foco das políticas culturais, com a 

dimensão antropológica ficando apenas no discurso teórico. Aqui, todas as 

construções privadas do indivíduo são deixadas de lado, sendo abordado, apenas, 

aquelas que, para serem efetivadas, necessitam de sistemas organizados 

socialmente, isto é, um circuito organizacional que por diversos meios estimula a 

circulação, a produção e o consumo dos bens simbólicos. Além do mais, por ser 

socialmente organizado, acaba se tornando mais visível e palpável. Na Sociologia, a 

cultura é própria de determinados grupos sociais, e dependente da sociabilização, 

que possui como instâncias papéis determinantes, tais como: a família, os amigos e 

o ensino. Santos (2006) pondera que:  

 

Cultura está muito associada a estudo, educação, formação escolar. Por 
vezes se fala de cultura para se referir unicamente às manifestações 
artísticas, como o teatro, a música, a pintura, a escultura. Outras vezes, ao 
se falar na cultura da nossa época ela é quase que identificada com os 
meios de comunicação de massa, tais como o rádio, o cinema, a televisão. 
(SANTOS, 2006, p. 21). 

 

Já o termo lazer surge do latim licere/licet, termos criados pela civilização 

romana na antiguidade e significavam “aquilo que é permitido, lícito, o que pode ser 

feito”. Como o próprio significado diz, o lazer não era um direito do cidadão e sim 

necessitava de uma concessão. Segundo Dumazedier (1973), o termo lazer condiz 

com atividades que o indivíduo desenvolve, sem se preocupar com as obrigações 

familiares, profissionais e sociais. Castello (2007) expõe as funções do lazer para o 

indivíduo, classificando-as em três categorias distintas: funções psicossociais, 

funções sociais e funções socioeconômicas:  
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Texto retirado de CASTELLO (2007, p. 06) 

 

Cabe salientar que a etimologia da palavra também destaca que as atividades 

devem ser realizadas no tempo livre, após a jornada de trabalho ou dos afazeres 

habituais, com o objetivo de suprir as necessidades de descanso, proporcionando 

repouso, diversão, recreação e entretenimento. Requixa (1980) revela que o termo 

lazer pode ser descrito como uma ocupação facultativa, onde o ser humano pode 

escolher a atividade a ser praticada a fim de propiciar não só condições de 

desenvolvimento pessoal e social, como também, através da sociabilização, novas 

experiências e vivências inovadoras, de recuperação física e mental. Acerca do 

exposto, Gomes (2003) ressalta que o lazer é uma necessidade humana e também 

uma dimensão da cultura, que é constituída por um campo de práticas sociais 

Funções psicossociais 

Função de descanso: é a principal função do lazer e a mais necessária, pois 
permite a recuperação mental e física. Corresponde a uma liberação psicológica não 
só das obrigações do trabalho, mas também das inúmeras obrigações sociais que 
temos que cumprir. 

Função de diversão: completa a função de descanso dando um caráter mais 
dinâmico. A diversão e o ócio pressupõem a busca do prazer, do bem estar, e o 
encontro de si mesmo. Está diretamente ligada a atividades de recreio e a uma 
dimensão de jogo, que predominantemente são de caráter coletivo, o que favorece 
as relações sociais. 

Função de desenvolvimento: pressupõe uma educação, supondo que o indivíduo 
ainda tenha energia suficiente para dedicar-se a uma atividade intelectual, artística 
ou física após a jornada de trabalho. Implica no maior conhecimento do mundo e até 
de aperfeiçoamento profissional. 

Funções sociais 
Função de socialização: a vida urbana atual causou uma redução das 
comunicações sociais e a solidão nas grandes cidades. O lazer permite recuperar 
esta condição como, por exemplo, nas férias. 

Função simbólica: pode ser um signo de afirmação pessoal ou de pertencimento a 
uma classe. Agrega status e poder aquisitivo convertendo-se em numa afirmação de 
personalidade. 

Função terapêutica: esta função se une às funções psicossociais mencionadas, o 
descanso e a diversão. O lazer contribui na preservação de um bom estado de 
saúde e permite que os membros da sociedade se equilibrem física e 
psiquicamente. 

Funções socioeconômicas 
O aumento do número de pessoas que dispõem de tempo livre é fruto da limitação  
da jornada de trabalho na sociedade atual e dos avanços tecnológicos e medicinais 
que aumentaram a longevidade da população. Gera-se, assim, uma demanda para 
atividades de lazer formando uma nova categoria do setor terciário. Contudo, esta 
função está diretamente ligada ao poder aquisitivo do público, do nível e do tipo de 
consumo.   
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vivenciadas ludicamente pelos seres humanos, e está sempre presente na vida 

cotidiana, em todos os tempos, lugares e contextos. 

 

A partir dessas definições, percebe-se o quanto os termos cultura e lazer são 

difíceis de ser mensurados, visto que ambos possuem significados que constituem 

uma grande diversificação de expressões na sociedade. Em face do exposto, 

verifica-se que para esse objeto de estudo é necessário relacionar a cultura e o lazer 

na vida urbana, ou seja, entender como o Estado pode implementar políticas 

públicas para esses setores, com a oferta de espaços necessários e adequados 

para atividades culturais e recreativas. Para tal, é de extrema importância entender a 

necessidade do espaço na sociedade. Segundo Santos (1992, p.5), “o espaço não 

pode ser formado apenas pelas coisas, pelos objetos geográficos, naturais e 

artificiais, mas também deve ser considerada a sociedade, é no espaço que a vida 

se torna possível”.  

Historicamente, vemos o espaço público originando na Grécia (pólis) com as 

Ágoras, que, por sua vez, eram configurações de praças pública. Nas antigas 

cidades gregas, esses espaços tinham como características serem locais de 

fomento das atividades culturais, assim como de discussões, debates políticos e 

religiosos, como também contemplava o espaço comercial de cada cidade. Hoje, 

são definidos como espaços públicos todos os espaços de livre circulação como: 

ruas e praças, espaços de lazer como: jardins e parques urbanos. Existem espaços 

públicos também que não possuem uma circulação totalmente livre e são 

geralmente caracterizados por serem edificações de cunho educacional, hospitalar 

ou cultural. Sobre espaços públicos Gomes (2002) dispõe: 

 

Fisicamente o espaço público é, antes de mais nada, o lugar, praça, rua, 
shopping, praia, qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos à 
possibilidade de acesso e participação de qualquer tipo de pessoa. Essa 
condição deve ser uma norma respeitada e revivida, a despeito de todas as 
diferenças e discórdias entre os inúmeros segmentos sociais que aí 
circulam e convivem, ou seja, as regras do convívio e do debate devem ser 
absolutamente respeitadas (GOMES. 2002, p 162). 

 

2.1.2. A falta de espaços Públicos adequados destinados a cultura e ao lazer 

em cidades de pequeno porte. 
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Historicamente, os pequenos municípios brasileiros possuem uma morfologia 

repetitiva. Isso se dá pela forte presença da igreja católica no Brasil, que ainda se 

despontavam nas esferas políticas e sociais das cidades colônias, além de serem 

elementares na formação do espaço urbano, isto é, as cidades se desenvolviam no 

entorno do templo católico, que por sua vez eram implantados em uma grande praça 

central. A praça, então, pode ser definida até hoje nas pequenas cidades como o 

principal ponto de encontro e interação da população, pois é nesse espaço que se 

concentra a maioria das atividades. Sobre praças, Leitão (2002) assevera: 

Definidas como espaços abertos de uso comum, elas foram pontos de 
encontro pessoal, local de reuniões públicas, espaços para a realização de 
espetáculos, local para a execução de condenados à morte, espaços 
cívicos destinados a realizações de discursos marcadamente políticos, 
espaços onde se colocavam as estatuas e os monumentos, espaços 
destinados ao lazer e à contemplação, etc. (LEITÃO, 2002, p.21)  

Mesmo a praça sendo crucial no cotidiano das pessoas e tendo seu papel 

fundamental nos municípios brasileiros, ainda há a necessidade de aumento e 

diversificação do espaço público nas pequenas cidades. Esta necessidade fica 

evidente quando se analisa o deslocamento da população que busca outras 

alternativas de cultura e lazer nas grandes cidades. Desse modo, podemos definir, 

em muitos cenários, as cidades de pequeno porte como “cidades para dormir”. Na 

atual realidade nacional, pode-se identificar que o Brasil infelizmente sofre com a 

exacerbada desigualdade na distribuição de equipamentos públicos.  

Uma pesquisa feita em 2009 pelo Munic-IBGE mostra que das 4.976 cidades 

brasileiras com uma população inferior a 50 mil habitantes, apenas 1.943, ou seja 

39% possuíam algum tipo de espaço cultural (BRASIL, 2012, p. 90). Uma outra 

pesquisa feita pelo Institudo de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA) indicou que 

73,2% dos municípios brasileiros não possuem sequer um museu, e apenas cerca 

de 7% possuem cinema. Em relação às bibliotecas públicas e às livrarias, a situação 

não é muito diferente: somente 10,9% possuem duas ou mais bibliotecas, sendo que 

apenas 35,3% possuem livrarias. Segundo Sposito (2013), mesmo com esses dados 

expressivos, não se tem muitas pesquisas voltadas para as pequenas cidades. Tal 

escassez de estudos, resulta em pouco referencial teórico e metodológico aplicáveis 

em cidades menores, gerando assim uma carência de diretrizes urbanas adequadas 

para orientar o desenvolvimento dos municípios de pequeno porte (ENDLICH, 2011).  
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A falta de pesquisas nesse campo é abordada por Melo (2008, p.468), que 

revela a inexistência de interesse em pequenos municípios por parte do governo 

nacional. O autor ainda indica como responsável pela falta de conteúdo, a falta de 

discussões sobre o assunto e também a ausência de políticas especificas para as 

cidades de pequeno porte e justifica expondo o estatuto da cidade, que não 

contempla municípios com menos de 20 mil habitantes.  

Os pequenos municípios, segundo Ferreira (2008), sofrem consequências por 

falta de leis e estudos específicos, pois os mesmos são subordinados, na maioria 

das vezes, aos mesmos modelos administrativos e também ao planejamento urbano 

dos grandes centros, que desconsideram a dinâmica socioespacial individual de 

cada cidade. Sobre o descaso do governo, Macedo (2009) declara: 

Falta (para os governos municipais) uma visão sistêmica que defina uma 
política específica voltada para os espaços livres urbanos, considerando 
seus múltiplos papeis e escalas. Os projetos desenvolvidos especificamente 
para a qualificação de espaços a partir da inserção e valor ainda são 
resultantes, em sua maioria, de ações pontuais, por vezes não resistindo a 
mudanças de gestão e incompatibilidades políticas. (MACEDO, 2009, p.72). 

 
Existe então a necessidade da criação de estudos que contemplem essas 

pequenas cidades, criando medidas proporcionais ao problema, com considerações 

especiais à cultura, à dinâmica e à imagem de cada cidade. Se faz necessário, 

ainda, destacar a ineficiência do poder público em face das áreas públicas 

destinadas à cultura e ao lazer, já que o mesmo é o maior responsável pelo cuidado 

dos espaços, e por vezes não se mostra apto a criar medidas que mitiguem a falta 

do mesmo na cidade. 

Ainda é fato que, em muitas localidades, o problema não diz respeito apenas 

à falta do espaço público em si. Azevedo (2013 p.167) afirma que: “sob o ponto de 

vista material, o espaço público de lazer pode ser entendido como uma área 

geralmente mantida pelo Poder Público, cuja infraestrutura e elementos 

paisagísticos favoreçam a prática de atividades de lazer e recreação”, ou seja, 

envolve também a falta de conservação do espaço, a falta de programação de 

atividades e  também a segurança. 

 

2.1.3.  A arquitetura e o urbanismo como mecanismo de redução da 

desigualdade nos espaços de recreação.  
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Tanto a arquitetura como o urbanismo são fundamentais na resolução dos 

problemas relacionados as desigualdades nos espaços públicos. Eles são dois 

agentes primordiais na luta por mitigar os problemas ligados à falta de estruturas 

que contemplam uma vasta gama de pequenos municípios no país. Ao fazermos 

uma reflexão sobre os problemas desses pequenos centros, vemos a necessidade 

de entender que é indispensável pensar que toda a população tem direito à cidade. 

Para tal efeito, a cidade deve ser estruturada de forma a conceber e distribuir os 

espaços públicos de qualidade da forma mais democrática possível, potencializando 

a identidade da cidade com enfoque na relação entre as pessoas, memórias, 

paisagem, cultura e lazer. Sobre a identidade da cidade, Silva (2000) explana: 

“É na memória dos cidadãos que ampara a identidade da cidade, que está 
contida, de certa forma, a ideia ou sentimentos de inclusão/exclusão. 
Portanto ela é elemento afetivo da pertença, da identidade que faz com que 
seus habitantes percebam na fisionomia urbana sua própria história de vida” 
(SILVA, 2000, p, 474) 
 

O autor Sitte (1992, p.37) revela que “não se pode chamar de cidade um lugar 

onde não existam praças e edifícios públicos”. Deste modo, a criação ou a 

revitalização de espaços públicos tem como objetivo abrigar as práticas sociais 

refletir a cultura e o costume dos munícipes e originar a possibilidade de apropriação 

do espaço por parte da população. Com isso, o espaço público das cidades de 

pequeno porte deve ser pensado de forma a promover em sua totalidade o usufruto 

por parte dos moradores, criando locais de circulação de convívio e conexão dos 

indivíduos, já que são nesses espaços públicos, livres de preconceitos, que se 

produzem os fenômenos que formam a cidade.  

Sobre a democracia nos espaços públicos, podemos salientar que, no 

município, esse espaço é caracterizado por ser uma esfera que não define 

estereótipos, com a utilização aberta para todas as pessoas, independentemente da 

cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza como origem 

nacional ou social, riqueza, ou qualquer outra condição, tornando-o assim um 

ambiente de convivência igualitário que gera uma valorização de diversidades.  

O espaço livre do município pode ser definido, então, como o local onde se 

permite a interação de quaisquer tipos de pessoas a todo momento, sendo também 

a ligação entre o ambiente natural e o construído, como local de encontro, e agindo 

também como ferramenta de comunicação social, refletindo assim a diversidade 
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socioespacial da cidade. Ainda sobre a democracia no espaço público, Gomes 

(2002) complementa: 

[...] O espaço público é o lugar das indiferenças, ou seja, onde as afinidades 
sociais, os jogos de prestígio, as diferenças, quaisquer que sejam, devem 
se submeter às regras da civilidade.[...] Trata-se, portanto, essencialmente 
de uma área onde se processa a mistura social. Diferentes segmentos, com 
diferentes expectativas e interesses, nutrem-se da co-presença, 
ultrapassando suas diversidades concretas e transcendendo o 
particularismo, em uma prática recorrente da civilidade e do diálogo. 
(GOMES, 2002, p. 162- 163). 

Deste modo, os espaços e os equipamentos públicos em um município 

devem de alguma forma propiciar momentos de lazer e de recreação, gerando o 

convívio e o bem-estar da população.  

Marcellino (2001) acrescenta que os espaços públicos, além de proporcionar 

uma qualidade de vida favorável para população, contribuem consequentemente 

com a conservação e valorização do patrimônio histórico, ambiental, cultural, social, 

formal e técnico, criando assim ambientação mais aprazível do local onde se habita, 

estabelecendo pontos de referências e formando uma identidade para a cidade. 

Tem-se como resultado, o aumento do potencial turístico do município, maior 

apropriação da cidade por parte dos habitantes e melhora na qualidade de vida dos 

munícipes. A tendência é que a preocupação com o espaço público nas pequenas 

cidades ganhe mais notoriedade e que aos poucos as discussões e debates 

acadêmicos possam fomentar esse tema a fim de promover uma melhor qualidade 

de espaços para a população. 

Gomes (2003) acredita que a conexão entre cultura e lazer, a massificação e 

comercialização de produtos culturais, o crescimento da industria do lazer, o 

questionamento sobre o dever do trabalho na sociedade e o aumento das políticas 

públicas ligadas ao lazer e a cultura sejam a chave para tal valorização. Sobre 

políticas públicas, Faria (2003) complementa dizendo: 

 
As políticas públicas de cultura devem, urgentemente, estimular o debate, 
as experiências e as vivências sobre valores e paradigmas, os 
comportamentos e sociabilidades urbanas, enfim, caminhos da construção 
do desenvolvimento humano e de uma cultura que tenha no seu horizonte o 
direito à vida em todas as suas manifestações (FARIA, 2003, p.35). 

 

É visível então a importância de que, nas pequenas cidades, o estimulo tanto 

no âmbito cultural, como também no recreativo por parte dos órgãos 

governamentais, podem resultar em mudanças visíveis nas cidades pequenas, e 
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que ao serem constantes, os estímulos possuem a capacidade de minorar e se 

distanciarem dos riscos sociais. Por esta razão, o investimento nesses espaços é de 

extrema importância na promoção da cidadania. 

 

 

 

 

3. CONCLUSÃO  

 

O estudo teve como objetivo elucidar sobre a importância dos espaços 

públicos voltados para a cultura e o lazer nas pequenas cidades. Dividido em três 

partes, conteve em seu primeiro tópico a finalidade de entender a história e a 

etimologia das palavras cultura, lazer, e espaço público.  

Após a pesquisa, houve a necessidade de delimitar os termos cultura e lazer, 

visto que, ao longo do tempo, surgiram uma vasta gama de significados difíceis de 

serem mensurados e que, atualmente, constituem uma exacerbada diversificação de 

expressões na sociedade. Desta forma, para o objeto de pesquisa, foram analisados 

os termos cultura e lazer no âmbito sociológico, fazendo uma relação direta com o 

espaço público e sua importância nas cidades de pequeno porte.  

Tendo em mente a importância das esferas culturais e recreativas nos 

pequenos municípios, o segundo tópico buscou trazer dados históricos e 

estatísticos, que demonstram a atual situação dos espaços públicos voltados para 

essas esferas.  

Concluímos então que, nas pequenas cidades, a praça é o espaço público 

onde mais se tem o fomento de atividades culturais, além de ser o local mais 

utilizado pelos munícipes nos momentos de lazer. Isso se dá, através da colonização 

dos municípios, onde a forte presença da Igreja Católica ordenou a urbanização dos 

pequenos centros, que teve como resultante, cidades que se desenvolveram no 

entorno das igrejas. Devido a isso, os pequenos municípios brasileiros produziram 

uma morfologia repetitiva.   

Tendo em vista a importância dos espaços públicos para a interação e 

convívio da população, uma pesquisa apresentou dados alarmantes sobre os 

municípios brasileiros. Feita em 2009 pelo Munic-IBGE, os dados mostram que das 

4.976 cidades brasileiras com uma população inferior a 50 mil habitantes, apenas 
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1.943, ou seja 39% possuíam algum tipo de espaço cultural. Já uma outra pesquisa 

feita pelo Institudo de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicou que, 73,2% dos 

municípios brasileiros não possuem sequer um museu e apenas cerca de 7% 

possuem cinema.  

Em relação às bibliotecas públicas e às livrarias, a situação não é muito 

diferente: somente 10,9% possuem duas ou mais bibliotecas, sendo que apenas 

35,3% possuem livrarias. E é a partir desses dados que podemos identificar o 

quanto o Brasil sofre com a exacerbada desigualdade na distribuição dos 

equipamentos públicos voltados para a cultura e o lazer. 

A arquitetura e o urbanismo são fundamentais na luta contra a desigualdade 

nos espaços, e é no terceiro tópico que vemos tanto a arquitetura como o urbanismo 

sendo apresentados como ferramentas mitigadoras dos problemas sociais. Tais 

ferramentas se tornam indispensáveis ao pensar que toda a população tem direito à 

cidade e que todo o espaço público é democrático.  

Buscando um modelo ideal, concluímo que a cidade deve ser estruturada, de 

forma a conceber e distribuir os espaços públicos de qualidade da forma mais 

democrática possível, potencializando sua identidade, com enfoque na relação entre 

as pessoas, memórias, paisagem, cultura e lazer.  

Como resultado do trabalho de pesquisa apresentado, pode-se concluir que, 

atualmente, são escassos os estudos voltados para os espaços públicos em 

pequenos municípios e que, essa escassez aliada à falta de interesse por parte dos 

governantes, tornam o problema mais preocupante ainda. O fomento de debates e 

discussões sobre o tema, aliado ao interesse dos órgãos públicos, acarretaria em 

mudanças visíveis na sociedade, diminuindo drasticamente os riscos sociais e 

permitindo o impulso da cidadania nessas pequenas cid 
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1. Justificativa:  

Após ampla análise da atual situação do país em relação aos espaços 

públicos destinado a cultura e ao lazer em cidades de pequeno porte, constatou-se 

que a ineficiência do poder público diante da falta de espaços, ou até mesmo da 

precariedade dos existentes, desencadeia uma gama de problemas para a 

população. Dentre inúmeros problemas, o principal exemplo se dá pela grande 

exposição de jovens e adolescentes frente aos riscos sociais, haja vista que os 

mesmos não dispõem de atividades, e muito menos ambientes propícios, onde 

possam amplificar suas habilidades e se desenvolver como indivíduo-social. 

Pesquisas indicam que fomentar a cultura, o esporte e o lazer de forma democrática, 

reestruturando os espaços públicos e criando políticas públicas para tal, sem dúvida 

alguma é o caminho certo, para afastar crianças e adolescentes do vício do álcool e 

das drogas, além de promover uma população mais saudável e consciente. Diante 

desse atual cenário em que se encontra as pequenas cidades, foi definido como 

objeto de estudo um Núcleo de apoio cultural e recreativo na cidade de 

Mandaguaçu-PR.  

 

 2.1 Área de intervenção: Mandaguaçu-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica Mandaguaçu-PR 

Cidade: Mandaguaçu - PR Densidade: 67,29 hab./km² 

Área: 294,010 km² Altitude: 580 m 

População: 19 784 hab. (IBGE/2010) Clima: Subtropical 
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Mandaguaçu é uma pequena cidade da região norte do Paraná, e assim como a 

maioria das cidades fundadas na mesma região, o município é uma resultante da 

colonização realizada pela companhia de melhoramentos do norte do Paraná. Ao 

analisar os dados estatísticos do IBGE, vemos que o município de Mandaguaçu 

conta com uma área de 294,010 km2, e possui uma população com pouco mais de 

20 mil habitantes. O município possui uma estreita ligação com a cidade de Maringá 

e no sentido territorial essa ligação se dá pela BR-376, onde aproximadamente 20 

km separam os centros de ambos os municípios. Pela proximidade e um custo de 

vida mais baixo, muitas pessoas que migram para Maringá em busca de trabalho, 

acabam encontrando em Mandaguaçu uma alternativa mais em conta para se 

estabelecer. Em face disto o número populacional da cidade aumenta ano a ano, 

porém em paralelo a isso os equipamentos públicos não atingem um 

desenvolvimento proporcional ao crescimento do número de habitantes. Dada a 

pequena quantidade de equipamentos públicos, a população de Mandaguaçu 

encontra no município de Maringá a solução para a falta de espaços públicos, Deste 

modo tornando-o o pequeno município, por vezes, apenas uma “cidade para dormir”.     

 

2.1 .2 Área de intervenção: O terreno 

Mapa de situação da área de intervenção 
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Ficha Técnica Parque Lagoa dourada 

 

O Terreno escolhido para a intervenção, é o lote que abrange todo o parque Lagoa 

dourada em Mandaguaçu-PR, esse parque que outrora era apenas um fundo de 

vale e que, atualmente se apresenta como o principal ponto de lazer do município, 

conta com uma área aproximada de 50.000 m2 possuindo ótima localização e 

estando situado região central da cidade. Além da boa localização o espaço conta 

com o grande fluxo de pessoas em horários específicos do dia, durante o início do 

dia e o fim de tarde, o parque atinge o maior número de usuários. A população se 

apropria do espaço principalmente para praticar exercícios e fazer caminhadas, 

durante o final de semana o fluxo de usuários também aumenta, com o público 

sendo formado na maior parte, por famílias e grupos de jovens, que utilizam os 

poucos equipamentos urbanos existentes e as poucas áreas sombreadas do parque. 

 

2.1.2 Acessos do parque 

 

Atualmente o Parque conta com 4 acessos, sendo dois deles caracterizados por 

serem locados na região com o maior fluxo de pessoas. Logo podemos dividir em 

duas categorias os acessos para o Parque Lagoa Dourada: Primário e Secundário. 

Os acessos primários são próximos aos equipamentos urbanos mais novos, da 

lagoa e das pistas de caminhada. Mesmo os acessos primários não sendo tão 

atraentes, são os que mais recebem cuidado e atenção por parte dos mantenedores 

do parque. 

Em contrapartida, vemos os acessos Secundários, caracterizado por não serem 

nenhum pouco convidativos, pela falta de cuidados, pelo baixo fluxo de usuários e 

por estarem em uma região onde o parque não possui atrativos para a população. 

Nome: Parque Lagoa dourada Acessos: 4 

Área:  Aprox. 50,000 m2 Tráfego de veículos: Leve 

Entorno: Predominantemente Residencial Potencial: Subutilizado 
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Mapa de acessos do parque 
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2.1.3 Equipamentos públicos do parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa equipamentos públicos do parque lagoa dourada 
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2.1.4 Levantamento fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCC | ARQUITETURA E URBANISMO | CENTRO DE APOIO CULTURAL E RECREATIVO DE MANDAGUAÇU-PR 

26 

ALISSON BATISTA | 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCC | ARQUITETURA E URBANISMO | CENTRO DE APOIO CULTURAL E RECREATIVO DE MANDAGUAÇU-PR 

27 

ALISSON BATISTA | 2018 

2.1.5 Dimensionamento e topografia: levantamento Planialtimétrico 

Visto que o terreno para a implantação da edificação possui grande declividade 

devido a sua composição ser a de fundo de vale, houve a necessidade de analisar a 

melhor forma de implantar a nova edificação. Para tanto foi coletado 264 pontos em 

um levantamento planialtimétrico com o objetivo de melhor entender a morfologia do 

terreno. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Massa da topografia  S/ESCALA 
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TOPOGRAFIA S/ ESCALA 

N
 

  

N 



TCC | ARQUITETURA E URBANISMO | CENTRO DE APOIO CULTURAL E RECREATIVO DE MANDAGUAÇU-PR 

29 

ALISSON BATISTA | 2018 



TCC | ARQUITETURA E URBANISMO | CENTRO DE APOIO CULTURAL E RECREATIVO DE MANDAGUAÇU-PR 

30 

ALISSON BATISTA | 2018 

3. CORRELATOS 

3.1 SESC POMPEIA 

Ficha técnica: 

Arquitetos: Lina Bo Bardi 

Localização: R. Clélia, 93 - Barra Funda, São Paulo - SP, Brasil 

Área: 23.571 m2 

Ano do projeto: 1986 

FONTE: https://www.google.com.br/maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FONTE: Acervo pessoal 

https://www.archdaily.com.br/br/office/lina-bo-bardi
https://www.archdaily.com.br/br/search/projects/country/brasil
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A unidade mais famosa da rede, o SESC Pompeia é uma referência de 

espaço integrado, programa e uso. É uma instituição privada que não possui fins 

lucrativos, sendo mantido por empresários com o intuito de oferecer serviços 

culturais e de lazer para seus funcionários e familiares. O local é aberto à 

comunidade sendo alguns espaços restritos apenas para aos associados. Sua 

implantação se dá em uma antiga fábrica de tambores, saliente-se que a escolha do 

local se deu devido a uma dificuldade em encontrar terrenos vagos com 

proximidades ao sistema de transporte público. Sendo assim o terreno escolhido 

possui proximidade com a estação da barra funda e água branca.  

 

FONTE: Acervo pessoal 

Seguindo a premissa de integração e apropriação vemos um espaço que já 

era utilizado pela população mesmo antes da requalificação da área, a ideia de Lina 

Bo Bardi foi de manter os aspectos e aprimorá-los para uma melhor dissolução das 

condicionantes, para isso Lina realizou um amplo estudo do local e da apropriação 

das pessoas, com objetivo de entender a necessidade do espaço. O partido se deu 

através da arquitetura existente, além da forte apropriação dos usuários que já 

usufruíam da antiga fábrica, foi destacado então o que seria importante para aquele 

espaço e para aquelas pessoas, sendo a tecnologia construtiva pensada de forma a 

não descaracterizar o espaço. 
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FONTE: Acervo pessoal 

Setorização e fluxo 

 

 

FONTE: http://www.polianamachado.com/Doc/tcc1.pdf 
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O SESC pode ser dividido em 3 setores distintos:  

1. Amarelo: Áreas dedicadas a serviços do Sesc, sendo possível apenas a entrada 

de funcionários.  

2. Vermelho: Locais de acesso privado que são as áreas apenas para associados.  

3. Roxo: Locais de uso público, onde todos têm acesso livre.  

A ideia de Lina foi de distribuir os espaços criando um “caminho” para o 

usuário, o objetivo era de “forçar” o usuário a passar pelos espaços culturais para 

chegar ao restaurante e as áreas esportivas, pois assim fomentaria a utilização dos 

espaços culturais, visto que o mesmo não possui o mesmo apelo que outras áreas. 

 

 

FONTE: http://www.polianamachado.com/Doc/tcc1.pdf 

 

O setor vertical do complexo é o único setor que foi construido do zero, nele 

fica situado a área esportiva, sua verticalização se deu pela limitação de espaço no 

terreno. Esse setor é dividido em duas torres,a primeira torre possui 4 pavimentos e 

é nela que ocorre as atividades esportivas,  já a segunda  possui 11 pavimentos e é 

composta por setores de apoio, como por exemplo: vestiários, depósitos e salas de 

exercicio.  As torres são conectadas através de passarelas horizontais, com a 

circulação vertical centrada apenas na torre de apoio. 
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Programa de necessidades:  

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.polianamachado.com/Doc/tcc1.pdf 

 

Ánalise de correlato 

Visitando o Sesc Pompéia, percebe-se a pluralidade das atividades e a 

integração que o espaço proporciona. Lina ao pensar o projeto foi muito feliz ao 

analisar as características do local e a comunidade que era usuária do espaço, pois 

proporcionou através da disposição de ambientes, a oportunidade do usuário 

conhecer todos os setores edificados. Outro ponto importante é a disponibilidade de 

diversas atividades em diferentes horários do dia, o que faz com que o ambiente 

seja mais atrativo através da maior rotatividade de atividades 
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3.2  PARQUE DO IBIRAPUERA 

Ficha técnica 

Localização: Moema, São Paulo 

Tipo: Público 

Área: 158 há 

Inauguração: 21 de agosto de 1954 (64 anos) 

Nº de visitas anuais: 14 milhões (2017) 

Administração: Departamento de Parques e Áreas Verdes do Município de São 

Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://www.google.com.br/maps 

 

O parque do Ibirapuera está situado no centro de São Paulo e foi fundado em 

1954 durante a comemoração dos 400 anos da cidade. O idealizador do projeto foi 

Ciccilo Matarazzo em conjunto com a comissão organizadora do quarto centenário 

de São Paulo, o objetivo era criar um espaço que refletisse o tamanho de São Paulo 

e que pudesse abrigar as comemorações do evento. Os responsáveis pelos projetos 

foram Oscar Niemeyer junto com sua equipe, já o projeto paisagístico ficou sob a 

responsabilidade do paisagista Otavio Augusto Teixeira Mendes. 

Niemeyer e sua equipe estabeleceram como ponto de partida, a criação de 

edificações que seriam implantados no entorno de um grande lago, esses espaços 
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seriam conectados por uma grande marquise. A princípio a marquise foi pensada 

com o objetivo de conectar os edifícios, entretanto, após a sua construção se 

revelou como um grande espaço público destinado ao desenvolvimento de 

atividades culturais e esportivas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: Acervo pessoal 

 

No projeto paisagístico observa-se que Teixeira Mendes teve grande 

preocupação com o todo, seu trabalho se dá de forma a entender os equipamentos 

implantados no parque de forma a complementar e não sobrepor na paisagem do 

parque. O paisagismo conta com caminhos que variam, sendo mais largos em 

determinados locais e por vezes são estreitos em outros pontos, tudo com o intuito 

de evidenciar os edifícios, e buscando ao máximo manter a permeabilidade visual. A 

água aparece como outro elemento de destaque, está presente em vários pontos do 

parque. Além do apelo estético conquistado por sua presença, o seu uso traz 

diversas vantagens em conforto e sensação térmica. No geral fica nítido a harmonia 

que o paisagismo possui com as edificações. 

 

FONTE: Acervo pessoal 
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Fazem parte das construções da época da inauguração do conjunto 

arquitetônico do Parque Ibirapuera: 

• O Pavilhão Ciccillo Matarazzo, popularmente chamado de Pavilhão da 

Bienal, atual sede da Bienal de São Paulo;  

• O Pavilhão Japonês, área na beira do lago com jardim cuidado até hoje pela 

comunidade japonesa; 

• O Pavilhão Manuel da Nóbrega, sede da Prefeitura até 1992 e que hoje 

abriga o Museu Afro Brasil;  

• A Oca, Pavilhão Lucas Nogueira Garcez - antiga sede do Museu da 

Aeronáutica e do Museu do Folclore;  

• O Palácio dos Estados - antigo Pavilhão Eng. Armando de Arruda 

Pereira, antiga sede da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação 

do Município de São Paulo. Atualmente comporta o Pavilhão das Culturas 

Brasileiras;  

• O Palácio da Agricultura - até 2009, era a sede do Departamento Estadual 

de Trânsito do estado de São Paulo. Foi construído inicialmente para abrigar a 

Secretaria da Agricultura. Hoje, abriga o acervo do Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade de São Paulo e encontra-se fora do perímetro 

do parque;  

• A Grande Marquise - local onde está situado o Museu de Arte Moderna de 

São Paulo (MAM);  

• O Ginásio de Esportes, o Velódromo (o primeiro existente no país) e o 

conjunto de lagos;  

• O Obelisco do Ibirapuera, símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932;  

• O Monumento às Bandeiras, monumento em homenagem 

aos bandeirantes esculpido por Victor Brecheret.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavilh%C3%A3o_Ciccillo_Matarazzo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bienal_Internacional_de_Arte_de_S%C3%A3o_Paulo
http://www.parqueibirapuera.org/equipamentos-parque-ibirapuera/pavilhao-japones/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pavilh%C3%A3o_Manuel_da_N%C3%B3brega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Afro_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_Aeron%C3%A1utica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_Aeron%C3%A1utica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Museu_do_Folclore&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavilh%C3%A3o_Eng._Armando_de_Arruda_Pereira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavilh%C3%A3o_Eng._Armando_de_Arruda_Pereira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Companhia_de_Processamento_de_Dados_de_S%C3%A3o_Paulo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Companhia_de_Processamento_de_Dados_de_S%C3%A3o_Paulo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Estadual_de_Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Estadual_de_Tr%C3%A2nsito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Contempor%C3%A2nea_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Contempor%C3%A2nea_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_Marquise&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Moderna_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Moderna_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1sio_do_Ibirapuera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obelisco_do_Ibirapuera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Constitucionalista_de_1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_%C3%A0s_Bandeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Brecheret
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Ánalise do correlato 

Ao analisarmos o parque do ibirapuera vemos a importância do espaço 

público destinado a cultura e ao lazer. Atualmente o parque se tornou um dos 

espaços mais importantes da cidade, pois conta com um alto índice de apropriação 

da população, que usufrui de equipamentos públicos, tais como ciclovia, quadras 

iluminadas, campos de futebol, pistas de atletismo, aparelhos de ginástica, 

playground e bicicletário, fora isso o espaço proporciona várias atividades culturais. 

 

4. Estudos primários  

4.1 CROQUIS 
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5.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES E FLUXOGRAMA 
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5.4 CONCEITO E PARTIDO 

O Local escolhido para a implantação do núcleo de apoio cultural e recreativo de 

Mandaguaçu-PR foi o parque lagoa dourada, vulgo Lagoão. A escolha se deu não 

só por sua boa localização, como também pelo fato do local já garantir certa 

apropriação por parte dos munícipes. O local é ocupado basicamente para 

piqueniques nos fins de semanas e principalmente para exercícios (caminhadas e 

corridas). Todavia essa apropriação contempla parcialmente o terreno, visto que 

metade do parque não possui grandes atrativos para a população, bem como os 

atrativos existentes não recebem o devido cuidado por parte da administração 

pública. 

 A partir dessa análise do terreno, surgiu o conceito de potencialização, buscando 

não só explorar o espaço existente como parque, como também um estimulador de 

atividades culturais e recreativas para município. Deste modo o núcleo de apoio 

cultural e recreativo de Mandaguaçu-PR, visa elevar a qualidade espacial do terreno, 

recebendo novos usuários e fomentando outras atividades culturais, esportivas e de 

lazer. Para alcançar o objetivo foi utilizado como partido arquitetônico a própria 

morfologia do local. A locação da edificação ficou na parte mais degradada do 

parque com o objetivo da homogeneização por completo do espaço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Após ampla análise da atual situação do país em relação aos 
espaços públicos destinados a cultura e ao lazer em cidades de 
pequeno porte, constatou-se que a ineficiência do poder público 
diante da falta de espaços, ou até mesmo da precariedade dos 
existentes, desencadeia uma gama de problemas para a população. 
Dentre inúmeros problemas, o principal exemplo se dá pela grande 
exposição de jovens e adolescentes frente aos riscos sociais, haja 
vista que os mesmos não dispõem de atividades, e muito menos 
ambientes propícios, onde possam amplificar suas habilidades e se 
desenvolver como indivíduo-social. 
Pesquisas indicam que fomentar a cultura, o esporte e o lazer de 
forma democrática, reestruturando os espaços públicos e criando 
políticas públicas para tal, sem dúvida alguma é o caminho certo, 
para afastar as crianças e os adolescentes do vício do álcool e das 
drogas, e promover uma população mais saudável e consciente. 
Diante desse atual cenário em que se encontra as pequenas 
cidades, foi definido como objeto de estudo um Núcleo de apoio 
cultural e recreativo para a cidade de Mandaguaçu, localizado no 
Norte do Paraná, à 15 km da cidade de Maringá-PR. 

    A partir dessa análise do terreno, surgiu o conceito de 
potencialização, buscando não só explorar o espaço existente como 
parque, como também um estimulador de atividades culturais e 
recreativas para município. Deste modo o núcleo de apoio cultural e 
recreativo de Mandaguaçu-PR, visa elevar a qualidade espacial do 
terreno, recebendo novos usuários e fomentando outras atividades 
culturais, esportivas e de lazer. Para alcançar o objetivo foi utilizado 
como partido arquitetônico a própria morfologia do local. A locação 
da edificação ficou na parte mais degradada do parque com o 
objetivo da homogeneização por completo do espaço público.

NÚCLEO DE APOIO CULTURAL 
E RECREATIVO DE MANDAGUAÇU-PR

Justificativa

Conceito x Partido
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O Local escolhido para a implantação do núcleo de apoio cultural e 
recreativo de Mandaguaçu-PR foi o parque lagoa dourada, vulgo 
Lagoão. A escolha se deu não só por sua boa localização (região 
central, com todo entorno residencial) como também pelo fato do 
local já garantir certa apropriação por parte dos munícipes. 
O local é ocupado basicamente para piqueniques nos fins de 
semanas e principalmente para exercícios (caminhadas e corridas). 
Todavia essa apropriação contempla parcialmente o terreno, visto 
que metade do parque não possui grandes atrativos para a 
população, bem como os atrativos existentes não recebem o devido 
cuidado por parte da administração do município.

ue

Mandaguaçu-PR

Implantação geral

Sustentabilidade

Em 2015, a ONU estabeleceu os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, que podem ser entendidos como o manual para que a 
nossa sociedade consiga se perpetuar num planeta com recursos 
finitos. A construção sustentável é um dos pontos chave desta agenda 
estipulada até 2030 e se relaciona diretamente com 9 dos 17 objetivos: 
boa saúde e bem-estar; energia acessível e limpa; emprego digno e 
crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; cidades e 
comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; combate 
às alterações climáticas; vida sobre a terra; e parcerias em prol das 
metas. 

 Pensar na eficiência do provimento de água e energia, gestão de 
resíduos e emissões, restauração da biodiversidade e uso consciente 
de materiais para construção foi uma parte quase que obrigatória na 
concepção desse estudo. com isso a conclusão foi uma edificação que 
além do seu uso funcional, se  inter-conecta com a natureza e se 
inspiram nela..
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Na elaboração desse estudo, foi proposto algumas medidas para que a edificação fosse o mais 
sustentável possível, sendo este um ponto chave da proposta, elaborar medidas que pudessem 
ter um baixo custo foi de extrema relevância para o estudo, já que se trata de um pequeno 
município na região norte do paraná. A primeira medida a ser tomada foi a locação da 
edificação no lote, com a maior face voltada para o norte, e locada a fim de ter maior 
permeabilidade visual do espaço e também menor movimentação de terra.

Mesmo sendo a edificação o objeto de estudo, foi necessário remodelar alguns pontos do 
parque, tais como: criação de novos passeios acompanhando as curvas de nível, melhorar 
Arborização com a plantação de novas espécies, praças de ligação entre o parque e a 
edificação, e a reforma de equipamentos públicos abandonados pelo poder público.

Para a edificação em si, o foco se deu na  do prédio, sustentabilidade Os materiais construtivos 
foram escolhidos com base em critérios de ciclo de vida e . A predominância do aço ecoeficiência
traz vantagens em relação ao impacto ambiental global das edificações, considerando o tempo 
de vida útil da estrutura. A grande capacidade de  e  e a menor taxa de reutilização reciclagem
energia incorporada no material, se comparadas com sistemas convencionais, também possui 
vantagens expressivas. A estrutura pré fabricada deixa a obra mais ágil e possibilita a redução 
de geração de resíduos. 

Além da estrutura metálica, a edificação conta também com diversos materiais reciclados, como: 
cobertura fabricada com resíduos de tubos de pasta de dente; Placas de vedação feita com 
plásticos reciclados; Tinta orgânica a base de terra e vidro reciclado. tais materiais e medidas 
melhoram a qualidade espacial, alem de ter um custo mais baixo em relação a mão de obra.
 

Portão A Acesso principal

Arquibancada 
ecológica

Campo society

Passarela / mirante

Praça de ligação

Núcleo de apoio 
cultural e esportivo

Acesso de serviço

Estacionamento escama
63 vagas

Residências existentes 

Portão C
Acesso secundário

Concha Ácustica

Passeios

ATI / Quiosque 
/ Parque Infantil

Estacionamento escama
63 vagas

Escadas e 
rampas de acesso

Escadas e 
rampas de acesso

Campo areia

Portão B

Portão C

Ponte / Mirante

Proposta implantação

Situação atual

Espécies para arborização:

PARQUE LAGOA DOURADA
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cobertura 

brise ventilado

pista de skate

brise metálico

rampas 

brise ventilado

estrutura 
metálica

stell frame
stell deck

brise metálico

Perspectiva explodida
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PILAR METÁLICO 200x350 PERFIL "I"

VIGA METÁLICA 200x350 PERFIL "I"

CONEXÃO POR PARAFUSOS

VIGA METÁLICA 200x350 PERFIL "I"
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16.Arquibancada 
ecológica

17.Tinta ecológica
 à base de terra

18.Telha feita com residuos 
de tubos de creme dental

15.Vedação: 
placa ecológica

19.Vidro reciclado1.Cobertura com materiais claros e reflexivos.
2.Ventilação dos ambientes.
3.Paisagismo sustentável.
4.Sistema de irrigação automatizado
5.Irrigação com água de reuso.
6.Captação e reuso das águas pluviais em cisterna.
7.Ventilação cruzada nos ambientes.
8.Pé direito alto com forros soundscaps.
9.Metais sanitários eficientes/economizadores.
10.Utilização de madeiras certificadas (decks / equipamentos publicos).
11.Materiais com baixas emissões de covs.
12.Elevada permeabilidade do solo.
13.Esquadrias de alta performance  (sem pontes térmicas).
14.Construção limpa.

Estratégias sustentáveis

Esquema de brise modular ventilado 2x2
S/escala

Malha metálica

Vidro fosco reciclado

Vidro translúcido reciclado

Esquema da estrutura metálica
S/ escala

Detalhe esquemático dos conectores
S/ escala



PLANTA TÉRREO - SETOR ESPORTIVO - NÍVEL +550

1. ALMOXARIFADO................................................29,16M²
2. DEP. MATERIAIS ESPORTIVOS....................14,63M²
3. ADM. ESPORTIVA............................................30,65M²
4. VESTIÁRIO MASCULINO.................................49,63M²
5. VESTIÁRIO FEMININO....................................49,63M²
6. VESTIÁRIO PNE MASCULINO.........................8,67M²
7. VESTIÁRIO PNE FEMININO.............................8,67M²
8. ELEVADOR...........................................................2,67M²
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9. DML........................................................................3,78M²
10. HALL ...............................................................234,63M²
11. RECEPÇÃO........................................................15,02M²
12. CIRCULAÇÃO.....................................................12,16M²
13. ACADEMIA........................................................154,14M²
14. SALA MULTIUSO..............................................70,73M²
15. PISTA DE SKATE..........................................787,49M² 
16. CIRCULAÇÃO EXTERNA..............................276,18M²
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O setor esportivo tem ligação direta com o parque, com a praça e com os campos, a pista de skate foi mantida, e 
a edificação se deu no seu entorno, as rampas também servem como mirante em dias de eventos e competições.  



PLANTA 2 PAV. - SETOR DE ENSINO - NÍVEL +555
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Passarela

A
A

A
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DD
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17. ALMOXARIFADO................................................17,55M²
18. COPA...................................................................25,68M²
19. SALA FUNCIONÁRIOS.....................................24,75M²
20. LAVABO................................................................2,91M²
21. ADMINISTRAÇÃO..............................................35,03M²
22. DIRETORIA..........................................................14,30M²
23. DML........................................................................4,58M²
24. OFICINA DE PINTURA......................................71,73M²
25. OFICINA DE TEATRO.......................................71,64M²
26. OFICINA MULTIUSO...................................  ....95,14M²
27. SALA INDIVIDUAL DE MÚSICA........................6,75M²

28. SALA DUPLA DE MUSICA................................9,90M²
29. BANHEIRO PNE MASCULINO.........................5,35M²
30. BANHEIRO PNE FEMININO.............................5,35M²
31. BANHEIRO MASCULINO...................................16,26M² 
32. BANHEIRO FEMININO......................................16,26M²
33. ELEVADOR...........................................................2,97M² 
34. CIRCULAÇÃO ...................................................22,94M²
35. HALL...................................................................140,50M²
36. CIRCULAÇÃO EXTERNA................................276,14M² 
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o segundo pavimento conta com toda parte de ensino, e é nesse setor onde ocorre a maioria das  oficinas 
relacionadas ao teatro, dança, musica, pintura, entre outras atividades culturais.



 

46. ADMINISTRAÇÃO............................................14,65M² 

47. CAFÉ...................................................................54,91M² 

48. CIRCULAÇÃO....................................................8,72M² 

49. HALL...................................................................163,98M² 

50. PRAÇA................................................................1080,00M² 

51. DML......................................................................5,59M² 

52. ELEVADOR........................................................2,97M²
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PLANTA 3 PAV. - SETOR CULTURAL - NÍVEL +560
 

38. BIBLIOTECA....................................................173,50M² 

39. SALA MULTIUSO............................................25,68M² 

40. SALA HISTÓRICA...........................................38,96M² 

41. BANHEIRO PNE MASCULINO.....................5,35M² 

42. BANHEIRO PNE FEMININO........................5,35M² 

43. BANHEIRO MASCULINO..............................16,26M² 

44. BANHEIRO FEMININO..................................16,26M²

45. ALMOXARIFADO.............................................16,65M²  
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Ligado por uma passarela que vai do acesso principal até a edificação, o terceiro pavimento é onde está inserido 
o setor cultural do edifício, ele conta com uma pequena biblioteca; café; sala multiuso; e um pequeno museu 
contando a história da cidade, temos também nesse pavimento uma grande praça multi-uso, para servir a 
população. este pavimento tem como principal objetivo fazer a ligação da cidade com o edifício.    


