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RESUMO 

A importância de haver disponível para a comunidade Centros de Cultura e Lazer é inquestionável, 
sendo assim, o presente estudo, sabendo da falta de espaços para a cultura e entretenimento da 
população siqueirense, tem como objetivo geral organizar a criação de um Centro de Cultura e Lazer 
no município de Siqueira Campos/PR. Como objetivos específicos pretende realizar uma revisão 
bibliográfica realçando os dados referentes à arquitetura institucional assim como da cultura 
propriamente dita. Destacar-se-á também as origens e importância dos Centros Culturais para o lazer 
e entretenimento da população. E mais, almeja-se ainda contextualizar o município de Siqueira 
Campos/PR, realizando um estudo empírico da criação de um Centro de Lazer, elaborando os 
procedimentos para o desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico, bem como propor uma edificação 
com espaços atraentes a partir de formas, disposições e composições arquitetônicas singulares.O 
projeto tem ainda como pretensão o desenvolvimento de uma área livre como uma praça, favorecendo 
a convivência da população, incentivando crianças e adolescentes a estarem unidas, afastando-as do 
risco social, no período em que não estão em atividades escolares, evitando o envolvimento com 
marginalidade, drogas e prostituição. Para tanto, o estudo será desenvolvido através de uma revisão 
teórica sobre questões pertinentes à temática de lazer e cultura, além de um estudo empírico 
relacionado às etapas de desenvolvimento projetual, desde a análise de estudos de casos à 
elaboração do programa arquitetônico.A abordagem do estudo é qualitativa, combinando pesquisa 
exploratória, descritiva, de campo e estudo de caso. Deste modo, o trabalho está dividido em três 
etapas: a primeira refere-se ao embasamento teórico através da pesquisa bibliográfica; a segunda 
parte equivale a um estudo empírico e a terceira aos procedimentos e desenvolvimento do anteprojeto 
arquitetônico. 
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ABSTRACT 
The importance of having available for community culture and leisure centers is unquestioned, so this 
study, knowing the lack of spaces for culture and entertainment of the siqueirense population, aims to 
organize general creating a culture and leisure centre in the municipality of Siqueira Campos/PR. As 
specific objectives intends to carry out a literature review highlighting the data concerning the 
institutional architecture and the culture itself. It will also highlight the origins and importance of Cultural 
Centers for leisure and entertainment. And more, crave even the context of municipality of Siqueira 
Campos/PR, conducting an empirical study of the creation of a leisure centre, developing the procedures 
for the development of the architectural preliminary project, as well as propose a building with attractive 
spaces from forms, arrangements and architectural compositions. The project has as yet claim the 
development of an open area such as a square, favouring the coexistence of the population by 
encouraging children and adolescents to be together, away from the social risk in the period in which 
they are not in school, avoid involvement with delinquency, drugs and prostitution. To this end, the study 
will be developed through a theoretical review on issues relevant to the subject of leisure and culture, in 
addition to an empirical study related to the stages of design development, since the analysis of case 
studies for the preparation of the architectural programme. Approach the study is qualitative, exploratory, 
descriptive research, combining and case study. In this way, the work is divided into three phases: the 
first refers to the theoretical basis through bibliographical research; the second part is equivalent to an 
empirical study and third procedures and development of the architectural preliminary project. 
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INTRODUÇÃO 

Tornou-se notório o fato de o Brasil ser um país com uma enorme diversidade 

de pessoas, cada uma com suas crenças, raças, línguas, hábitos, costumes e 

principalmente cultura diversificada. Levando em consideração tal constatação é 

preciso que atividades culturais e de lazer sejam criadas, cada vez mais, se tornando 

ferramentas essenciais para a educação e integração social da população de forma 

geral, e das crianças e adolescentes em especial. 

Sem dúvidas, as atividades culturais são de suma importância e designam 

como enriquecedoras constantes para o desenvolvimento da sociedade, sendo áreas 

de grande influência na formação dos indivíduos, tornando-se assim, parte da vida e 

do cotidiano. 

Também, é sabido que o município de Siqueira Campos/PR não dispõe de 

equipamentos urbanos, entretenimento, lazer e cultura, e isso, infelizmente, traga 

todos que vivem na cidade ou passam por ela, uma insatisfação muito grande. Daí a 

necessidade da criação de um local com uma infraestrutura propícia a atender essas 

crianças, jovens e sociedade de maneira geral. Um espaço com o funcionamento em 

tempo integral, oferecendo espetáculos noturnos e atividades em oficinas/cursos ao 

longo do dia, além do serviço de restaurante e lanchonete que funcionariam durante 

toda a semana no período de atendimento e à noite, servindo também como atrativo 

para levar a população ao local. 

Partindo desse pressuposto é que surgiu a ideia de que a melhor forma de 

transformar as pessoas é transformando o espaço onde elas vivem, sendo assim, o 

trabalho tem como pretensão a criação de um Centro de Cultura e Lazer resultando 

num projeto que possa trazer de forma direta e atraente, o verdadeiro sentido de 

educação, cultura, entretenimento e lazer com a pretensão de ser um agitador cultural. 

O projeto tem ainda como pretensão o desenvolvimento de uma área livre como 

uma praça, favorecendo a convivência da população, incentivando crianças e 

adolescentes a estarem unidas, afastando-as do risco social, no período em que não 

estão em atividades escolares, evitando o envolvimento com marginalidade, drogas e 

prostituição. 

O estudo tem como objetivo geral organizar a criação de um Centro de Cultura 

e Lazer no município de Siqueira Campos/PR. Como objetivos específicos pretende 

realizar uma revisão bibliográfica realçando os dados referentes à arquitetura 
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institucional assim como da cultura propriamente dita. Destacar-se-á as origens e 

importância dos Centros Culturais para o lazer e entretenimento da população.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Estudo será realizado mediante contextualização do município de Siqueira 

Campos/PR, realizado através de um estudo empírico para a criação de um Centro 

de Lazer, elaborando os procedimentos para o desenvolvimento do anteprojeto 

arquitetônico, bem como propor uma edificação com espaços atraentes a partir de 

formas, disposições e composições arquitetônicas singulares. 

Para tanto, será desenvolvido uma revisão teórica sobre questões pertinentes 

à temática de lazer e cultura, além de um estudo empírico relacionado às etapas de 

desenvolvimento projetual, desde a análise de estudos de casos à elaboração do 

programa arquitetônico. 

A abordagem do estudo é qualitativa, combinando pesquisa exploratória, 

descritiva, de campo e estudo de caso. Deste modo, o trabalho está dividido em três 

etapas: a primeira refere-se ao embasamento teórico através da pesquisa 

bibliográfica; a segunda parte equivale a um estudo empírico e a terceira aos 

procedimentos e desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico. 

Dentre as referências projetuais estão os Arquitetos Santiago Calatrava e 

Oscar Niemeyer, dando ênfase à obra de Santiago Calatrava que abriga o Museu de 

Arte de Milwaukee (Figura 01) e à Obra de Oscar Niemeyer que abriga o Museu de 

Arte Contemporânea de Niterói (Figura 02). 

 

Figura 01. Museu de Arte de Milwaukee 

                                                                 
Fonte: Disponível em www.calatrava.com, 2016. 
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Figura 02. MAC (rampa de acesso). 

                                  
                                   Fonte: Disponível em www.macniteroi.com.br, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  Diante dos estudos, como resultado final deste artigo, foi possível a realização 

de Referências Projetuais e Estudo de Caso, que servirão de embasamento ao Centro 

de Cultura e Lazer proposto. Sendo possível calcular também um programa de 

necessidades, que atenda às necessidades do projeto. 

Tendo como bases projetuais, características encontradas nas Obras de 

Santiago Calatrava e Oscar Niemeyer, com seus reais conhecimento em edifícios 

públicos, que será fundamental para o desenvolvimento deste trabalho.  

Sendo Santiago Calatrava um Arquiteto que usa atributos como leveza, 

tecnologia, flexibilidades e inspiração em seres da natureza, usando técnicas 

simples e elegantes com o Aço e o Vidro dando-lhe curvas e formas orgânicas  

criando uma síntese de luz, espaço, material, forma e estrutura, preceitos esses, 

que serão essenciais como embasamento para concepção do projeto proposto. 

Pode-se concluir ainda com o vasto conhecimento de Niemeyer em edifícios 

públicos, que seu conhecimento técnico, garantia leveza arquitetônica marcante em 

suas obras, que hoje são referência em todo mundo.  

Assim sendo, este estilo arquitetônico servirá sem dúvidas como base para 

o projeto proposto, seguindo as características como curvas livres, estrutura como 

forma, fachada livre de estrutura e integração do externo e interno através da 

transparência, características essas importantes para se acrescentar ao Centro de 

Cultura e Lazer proposto. 
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Para a escolha dos edifícios, que serviram de estudos de caso, partiu-se da 

premissa que os estudos de caso se caracterizam por serem realizados através de 

visitas in loco, cujo objetivo principal, é compreender melhor as relações espaciais 

ligadas ao edifício, sua inserção no contexto urbano, materiais e técnicas aplicadas, 

bem como o programa flexível e diversificado de cultural e lazer, analisando o 

espaço e funcionamento arquitetônico, diretamente, com registro fotográfico, 

enfatizando que não foi possível ter acesso à alguns ambientes destas edificações. 

Nesse sentido, foram realizados 02 estudos diretos: no Portão Cultural, Antigo 

Centro Cultural Portão (Figura 03), na cidade de Curitiba/PR e no Centro Cultual 

Tom Jobim (Figura 04-05) no Município de Ourinhos/SP. 

 

Figura 03. Portão Cultural      

      

Fonte: Arquivo Pessoal, 2016 

Figura 04.  Centro Cultural Tom Jobim.                          Figura 5. Centro Cultural Tom Jobim. 

                      
Fonte: Arquivo Pessoal, 2016.                                           Fonte: Arquivo Pessoal, 2016.          
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CONCLUSÕES 

Muito se fala em lazer, turismo, espaços públicos para as pessoas usufruírem, 

mas tem-se que reconhecer que há poucos lugares para os indivíduos permanecerem 

fora de seu horário de trabalho, e em muitos deles é preciso pagar para entrar.  

Os espaços públicos de lazer na cidade podem ser considerados como um dos 

ambientes nos quais ocorre o convívio com o estranho, com o diferente, a 

sociabilidade, confrontos, tensões, vivências no tempo e espaço de lazer, este último 

podendo ser considerado além de um direito social, como uma ligação entre a vida 

cotidiana e a cultura local, elementos fundamentais para a construção da identidade 

e do exercício da cidadania.  

Dessa forma, sintetiza-se que a utilização dos espaços públicos de lazer na 

cidade esbarram em questões objetivas (dentre elas manutenção, acessibilidade, 

acesso) e subjetivas (violência, medo, falta de pertencimento), o que leva muitas 

vezes ao esvaziamento desses espaços.  
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