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RESUMO 
 
 

CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO RESUMO Hoje em nossa sociedade, podemos 
notar que inúmeras divergências acabam nos levando a buscar diferentes formas para se 
alcançar qualidade de vida. O desenvolvimento tecnológico e industrial acabou diminuindo a 
carga de atividade física necessária para a realização de um trabalho, e na maioria das vezes 
impede a realização frequente de atividades físicas e com isso, fazendo que estes deixem de 
lado uma das maneiras de prevenção de patologias e manutenção da saúde. Com isso, 
reduziu-se também a disponibilidade de locais adequados para a prática de atividades físicas. 
O Brasil é considerado um dos campeões em população com deficiência física. Porém, poucas 
pessoas com deficiência são inseridas no contexto de Condicionamento Físico e musculação. 
Desta forma, destaca-se que, enquanto profissionais de educação física, preocupados em 
auxiliar a disseminar em estilo de vida mais ativo entre as diferentes populações, cabe-nos a 
necessidade de buscar a formação necessária e, a capacidade de auxiliar na diminuição dos 
preconceitos e barreiras que ainda estão erguidas em relação a muitas pessoas, especialmente 
aquelas com deficiência física. Grande parte das pessoas está tendo consciência de que a 
atividade física tem como objetivo de melhorar e aumentar a qualidade de vida, no qual acaba 
se tornando mais importante do que o a estética que nos proporciona ao longo do treinamento. 
Assim, procuram locais que tenham uma estrutura diferenciada, com qualidade, profissionais 
de ponta e tecnologia de última geração, fazendo da atividade física um investimento pessoal. 
As academias têm como frequentadores de diversas idades e faixas de renda, buscando 
melhorar a condição física, combater o stress ou mesmo prevenir doenças (principalmente na 
terceira idade). Com o aumento da expectativa de vida de pessoas com deficiência física e o 
ganho social para sua maior acessibilidade de mobilidade, o processo de reabilitação desviou-
se da preocupação de sobrevivência e tem como o foco a melhoria da qualidade de vida e o 
aumento da independência. O bom condicionamento físico melhora as condições de saúde e 
previne doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes, arteriosclerose e ajuda no 
controle do peso corporal. Exercícios adequados de intensidade moderada, duas a três vezes 
por semana, com uma hora de duração melhoram o condicionamento físico. Um programa 
completo de atividade física consta de: exercícios resistidos (força, flexibilidade, potência) e 
atividades aeróbias (condição cardiorrespiratória). O condicionamento físico consiste em 
manter a flexibilidade e consciência corporal, aumentar a força muscular e aumentar a 
capacidade cardiorrespiratória. O tema principal deste trabalho consiste no desenvolvimento de 
um projeto que contém unidades de Condicionamento Físico e Musculação, com o principal 
objetivo de inclusão social e proporcionar um local onde todos consigam se exercitar, 
quebrando barreiras físicas e psicológicas. Criar este espaço a partir do conhecimento 
adquirido nestes anos de curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo, no qual surgiu o 
momento propicio para o desenvolvimento deste tema tão pouco explorado, podendo assim 
apontar e discutir mudanças sociais decorrentes do fato exposto e analisar as carências físicas, 
psicológicas e sociais da população do século XXI, obtendo como objetivo compor um espaço 
arquitetônico que atenda de maneira adequada e eficiente o público, visando seu conforto, 
entretenimento, socialização, segurança e saúde. 


