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RESUMO 
 
 

ROYALE POKER CLUB GREMIO RECREATIVO SOCIAL HOLD’EM O trabalho está sendo 
elaborado a partir de estudos, pesquisas e participações reais para a proposta de um projeto 
de um Clube de Pôquer, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. O clube servirá para os 
amantes de esporte da mente, não só para própria cidade, mas também da região, devido ao 
crescimento significativo do esporte. O maior desafio social do poker é o preconceito que as 
pessoas têm em relação a ele, por ser um jogo de altas probabilidades, elas acabam criando 
sua própria utopia, sendo que não é isso que o jogo proporciona, e nos tempos de hoje isso ja 
mudou consideravelmente, como por exemplo, ele já está classificado como esporte da mente 
junto com o xadrez, damas etc. Se tornou matéria dentro do curso de fundamentos do esporte 
na Universidade de Campinas. O Clube fornecerá tudo o que é necessário para o conforto de 
um jogador profissional e a todos que frequentarem o local, pois sua metodologia é 
diferenciada em relação a outros clubes, os quais focam em apenas nos jogos. O Royale Club 
tem como foco o contexto por traz do Pôquer, os benefícios que ele pode trazer a você, a ação 
de treinar a sua mente e o tempo de resposta a uma situação difícil não somente dentro do 
jogo, mas em sua vida pessoal, e o que sua história tem influenciado aos jogadores. Além 
disso, se o poker for estudado de maneira o qual você busque ser um jogador profissional, no 
caso, tenha um pensamento “high-stakes”, te disciplinará de um modo que irá criar hábitos 
produtivos e mudando o seu jeito de agir no seu cotidiano. O clube foi baseado em estudos e 
visitas de outros lugares do mesmo gênero, e devido a isso, ele se baseia em uma arquitetura 
moderna com uso de estrutura metálica, concreto e vidro. O ambiente foi elaborado em dois 
módulos principais, lazer e área de jogos, sendo eles subdivididos em áreas para torneios, 
cozinha, bar e lounge, escritório e vestiários sendo cada ambiente respeitando o limite do outro 
e colaborando entre si, para criar um ambiente harmonioso. O projeto vem sendo elaborado ao 
qual atraia mais pessoas para conhecer a verdadeira face do poker. E com o forte crescimento 
deste esporte, criar um lugar onde às pessoas da região do Vale do Paraíba e cidades vizinhas 
possam desfrutar de um ambiente confortável e tranquilo, mas ao mesmo tempo consiga testar 
suas habilidades de percepção e raciocínio lógico. Palavras-chave: Universidade Taubaté, 
poker, clube de poker, texas hold’em, Pindamonhangaba.  


