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O trabalho busca mostrar a importância 
de existir espaços para atividade física nas 
cidades contemporâneas, por mais simples 
que sejam. Espaços que incentivem os 
indivíduos a usufruírem da liberdade física e 
serem ativos mesmo que seja em um simples 
caminhar. É possível notar uma falta de 
cuidado com a cidade ao nível do pedestre, 
desde o período moderno, cujas propostas 
humanizadoras não puderam se desenvolver 
a contento seja por limitações intrínsecas 
a elas, seja pelas condições adversas que 
enfrentaram, e autores como Jane Jacobs 
e Jan Gehl já discorrem sobre o assunto.

A região de atuação projetual está 
localizada no centro da cidade de São Paulo, 
território com uma quantidade exagerada 
de estacionamentos e espaços ociosos, os 
quais poderiam comportar outros usos. 
Aproveitar estes espaços vazios de uso e 
subutilizados para dar a oportunidade à 

todos de terem acesso aos espaços esportivos 
propostos criando uma nova vida pública 
para região é um dos objetivos principais 
deste Trabalho Final de Graduação (TFG). 
O projeto que a ele corresponde condensa 
estas intervenções e um centro esportivo. 
Este edifício-sede por sua vez, agrega 
uma área construída maior, possibilitando 
alguns usos que se relacionam à liberdade 
esportiva. Atividades como espaços para 
dança, quadras poliesportivas e uma piscina 
estão inseridos em uma edificação que se 
encontra em um terreno de área não muito 
grande e por isso possui um gabarito que 
se estende verticalmente.

Palavras-chave

equipamentos esportivos
espaços residuais / vazio urbano
caminhar urbano
esporte para todos
o corpo em movimento

Resumo



The work seeks to show the importance 
of existing spaces for physical activity in 
contemporary cities, as simple as they may 
be. Spaces that encourage individuals to 
enjoy physical freedom and be active even 
in a simple walk. It is possible to notice 
a lack of care with the city at the level of 
the pedestrian since the modern period, 
whose humanizing proposals could not 
develop to the satisfaction of either intrinsic 
limitations or the adverse conditions they 
faced, and authors such as Jane Jacobs 
and Jan Gehl are already talking about it. 
The project region is located in downtown 
of São Paulo, territory with an exaggerated 
amount of parking lots and idle spaces, 
which could have other uses. Taking 
advantage of these empty spaces of use 
and underutilized to give the opportunity 
to all to have access to the proposed sports 
spaces creating a new public life for the 

Key-words

sports equipment
empty urban spaces
urban walking
sports for all
the body in motion

Abstract

region is one of the main objectives of 
this Final Graduation Work (TFG). The 
project that corresponds to it condenses 
these interventions and a sports center. 
This main building, adds a larger built area, 
allowing some uses that relate to sports 
freedom. Activities such as dance venues, 
multi-sport courts and a swimming pool 
are inserted in a building that is located 
on not very big area and therefore has a 
jig that extends vertically.
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Introdução

Este é um trabalho que busca compreender 
a importância do esporte junto à uma 
sociedade que sofreu modificações sociais, 
políticas e econômicas ao longo do século 
XX e XXI. Desde as primeiras décadas 
do último século, com a ascensão do 
modernismo até uma mudança de paradigma 
que se tem do corpo humano, que passa a 
ser um objeto “comércio-visual” de enorme 
importância. Após um entendimento junto 
à um contexto geral, é abordado uma análise 
urbana e histórica do território de estudo, 
mostrando a região central da cidade de São 
Paulo e suas condicionantes. Quem viveu e 
atualmente vive, as moradias, o que existe 
na região e como foram as alterações da 
região da República através de uma visão 
pessoal. É preciso deixar claro a relevância 
da prática esportiva, e que ,além disso, é 
uma questão ser ativo.
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Ativo. Esta é uma palavra que podemos 
carregar para outras instâncias. Ser ativo 
junto à sociedade e à cidade. Estar nela, 
e entender que deva ser usufruída pelos 
indivíduos GEHL (2013). O projeto 
busca a reaproximação dos espaços que 
estão subutilizados às pessoas, com um 
potencial de enriquecer a vida daqueles 
que percorrem o território do Centro Novo. 
Como exemplo, podemos verificar uma 
recente proposta da prefeitura chamada 
Centro Aberto (Gestão Urbana, 2014), 
o qual desenvolveu espaços públicos de 
permanência, onde o indivíduo poderia 
se sentar ou deitar, aproveitar o ambiente 
à sua volta, com bancos, decks e parklets. 
Uma atividade, que por mais provisória que 
fosse, se tornou notória e deu mais vida ao 
ambiente do pedestre.

Existe uma diversidade de vida enorme 
residindo neste território, de todos os 
tipos. Com o projeto, busca-se tornar 
alguns espaços livres para esta diversidade, 
composta por empregados e usuários dos 
serviços e moradores. Há uma parcela 
enorme de moradores na região central 
que vivem em cortiços (KOHARA, 2016; 
KOWARICK, 2016). Essas pessoas 

muitas vezes acabam por não se sentirem 
confortáveis de estarem presentes, mesmo 
nos lugares de acesso livre, porque sabem 
que vão ser discriminadas como “pobres 
ou piores”.

Pude presenciar certa vez, na Praça da 
República, alguns indivíduos que estavam se 
entretendo - no que me parecia, no horário 
de descanso - com uma bola e nada mais. 
Estes momentos devem ser incentivados, os 
quais possam criar uma vida urbana pública 
mais rica.

Através de uma proposta que visa ocupar 
espaços subutilizados, busca-se trabalhar 
exatamente a coletividade, a espontaneidade 
que pode ser positiva e benéfica para a 
saúde dos indivíduos. Não apenas física 
como mental. Com esta proposta passo a 
ir de fato ao sentido contrário dos espaços 
de ginástica que serão melhor descritas 
posteriormente.

Entendo que a prática esportiva é muito 
importante uma vez que estimula alguns 
princípios básicos dos indivíduos. O cuidado 
com o próximo, o estímulo ao próprio corpo 
e seu auto-reconhecimento, assim como 
tem a capacidade de prevenção de algumas 

doenças desenvolvidas com o advento das 
grandes cidades (SALDIVA, 2018).

Todo este desenvolvimento e discussão 
acerca da academia e a apropriação deste 
modelo de espaço esportivo deve ser 
debatido. Entendo que deve se buscar 
uma retomada de espaços que incentivem 
os indivíduos de serem e se expressarem 
livremente. Além disso, o sentimento 
de coletividade é importante para o 
desenvolvimento do ser humano, à medida 
que há um entendimento de se trabalhar 
próximo à outros indivíduos. O futebol, 
por exemplo, é um esporte - diferente de 
muitos outros - que ensina não apenas 
a ganhar ou perder, mas também ensina 
a empatar. Não temos essa condição em 
muitas outras atividades esportivas. Ter a 
condição de igualdade é importante não 
apenas no esporte, mas no entendimento 
de uma sociedade com a ética e moralidade 
compreendida de forma ampla.



12

O local

Desde o início do trabalho me chamou a 
atenção uma dualidade, um antagonismo, 
existente na região central da cidade. O 
primeiro ponto é o fato de ser um espaço 
extremamente consolidado, com edificações 
construídas em diferentes épocas do 
século XX, onde a maioria não possui 
recuos laterais, o que dá a impressão de 
um espaço construído ainda maior. Ainda 
assim, é uma região com muitos habitantes, 
residindo desde cortiços até prédios de 
grande relevância histórica e arquitetônica 
(caso do edifício Wilton Paes de Almeida, 
ocupado após seu abandono, que por sua 
vez, desmoronou pela falta de cuidado 
público, em maio deste ano).

O segundo fato é a questão de haver inúmeros 

estacionamentos que funcionam na região. 
É de certa forma compreensível, uma vez 
que os proprietários desses espaços querem 
que haja de algum tipo de retorno para 
seus investimentos. Os estacionamentos 
se tornaram uma alternativa simples e 
barata para que houvesse um mínimo 
de lucratividade nesses espaços. Após 
um levantamento, constei que há 23 
estacionamentos à céu aberto no distrito 
da República. Isso sem contar os inúmeros 
estacionamentos localizados sob edificações 
já existentes. É alarmante este dado, uma 
vez que poderia estar sendo aproveitado 
de maneira mais adequada, principalmente 
para aqueles que residem na região.

“Em resumo, na área da Operação Urbana 
Centro, foram encontrados 94 estacionamentos 
localizados em edifícios com térreo e 3 ou mais 
pavimentos, sendo que a grande maioria (mais 
de 90%) localizada em edifícios ocupados. Isso 
parece indicar que a atividade de estacionamentos 
prefere edifícios com os pavimentos superiores 
ocupados. Ou o uso dos pavimentos superiores 
é também viabilizado pelos estacionamentos?” 
(SILVA;SIGOLO; BIAVA, 2009)

Outro dado trazido por este estudo citado 
é o impressionante número de 16 edifícios 

- garagem localizados no território. São 
edificações antigas em sua maioria, que são 
abandonadas e acabam tendo outros usos 
para suprir os gastos.

Por mais que esse estudo não se refira 
apenas à região da República, mas o Centro 
como um todo, podemos entender que é 
um território que precisa ser compreendido 
e estudado a fundo.

Em adição, uma breve discussão pode ser 
feita acerca destes terrenos e edificações 
desocupadas, que tange a abordagem sobre 
os estacionamentos. A prefeitura de São 
Paulo desenvolveu o programa de IPTU 
progressivo para aqueles imóveis que não 
tem uso algum, buscando um estímulo para 
a ocupação, principalmente habitacional 
nestes edifícios, sendo que foram registrados 
1.098 imóveis ociosos. Como funciona:
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“O que é
Aumento no IPTU cobrado de proprietários 
de imóveis ociosos. Prevista no Plano Diretor 
de 2014, medida visa dificultar a especulação 
imobiliária e incentivar a ocupação das 
propriedades.
Como funciona
1. Terrenos vazios (com mais de 500 m2), 
subutilizados (com construções abaixo do 
permitido) ou imóveis não utilizados (com menos 
de 60% de ocupação) recebem comunicado da 
prefeitura
2. O dono tem um ano para indicar como vai 
ocupar o imóvel
3. Se não fizer isso, proprietário é notificado e, 
após ter recursos cabíveis negados, passa a pagar 
IPTU progressivo
4. Depois de 5 anos, o imóvel pode ser 
desapropriado pela prefeitura”
(Zylberkan, 2018)

A intenção acerca desta progressão é 
interessante, que busca dar um uso para 
estas edificações, no entanto, muitos 
deixam de pagar e veem alternativas que 
economicamente acabam sendo mais 
viáveis.

“Com a baixa procura, os preços dos aluguéis 
despencaram e, em muitos casos, f icou mais 
vantajoso economicamente manter os prédios 

Imagem 1: Na esquina da rua Aurora x Av. Vieira de Carvalho, um enorme edifício que resiste a
partir de um uso que não o foi destinado originalmente e lhe dá sobrevida.
Fonte: GOOGLE EARTH.
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fechados. Outra alternativa comum foi 
transformá-los em estacionamentos.(...).”Muitos 
proprietários notificados deixam de pagar imposto 
progressivo por apostarem em anistia da dívida 
tributária”, diz Dânia Brajato, pesquisadora 
do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos 
e Regionais da UFABC (Universidade Federal 
do ABC).”
(ZYLBERKAN, 2018)

A discussão é bastante pertinente, ainda 
mais considerando uma região de São Paulo 
com uma quantidade de edificações enorme. 
Trabalhá-las de maneira coerente ao déficit 
habitacional existente auxiliaria e muito a 
questão.

Essas diversas mudanças geram 
possibilidades que se transformaram 
em um interesse pessoal em trabalhar e 
aproveitar alguns desses espaços que ora 
são “cemitérios de carros”, ora não são nada, 
somente espaços vazios.

“Além dos terrenos vazios, existem 
muitos que estão atualmente ocupados 
por edificações deterioradas ou por 
edificações precárias, como coberturas de 
áreas de estacionamentos, e que podem 
ser demolidas.” (SILVA; SIGOLO, 2007)

Pode-se compreender que, por mais que 
tenha havido uma redução de terrenos 
vazios na região central, ainda é um número 
considerável, se olharmos principalmente 
para área dos terrenos (em mil m2). Mostra-
se no distrito trabalhado um número de 
até então 98 lotes deste tipo, com uma 
área média de 374m2, o que viabiliza usos 
diversos, dentre eles, o uso esportivo.

Estes terrenos ociosos possibilitam 
criar espaços próprios propícios a usos 
flexíveis como os esportivos que serão 
implantados. Cada terreno a sua maneira 
e individualidade, confirmando a intenção 
de ser algo que possa ser replicado em outras 
áreas da cidade.

Distritos Centrais

Bela Vista
Belém
Bom Retiro
Brás
Cambuci
Liberdade
Mooca
Pari
República
Santa Cecília
Sé

182,44
686,11
172,11
172,66
199,49
181,26
411,70
134,44
98,48
159,13
66,45

9,7%
16,8%
6,4%
6,7%
6,7%
6,7%
7,2%
8,0%
7,4%
6,2%
6,3%

371
261
481
252
295
359
422
142
208
301
133

492
2629
358
685
676
505
976
947
473
529
500

Área dos
terrenos
(em mil m²)

Em 1991 Em 2004

% do
distrito

nº de
lotes

Área 
média
dos lotes
(em m²)

182,44
686,11
172,11
172,66
199,49
181,26
411,70
134,44
98,48
159,13
66,45

9,7%
16,8%
6,4%
6,7%
6,7%
6,7%
7,2%
8,0%
7,4%
6,2%
6,3%

371
261
481
252
295
359
422
142
208
301
133

492
2.629
358
685
676
505
976
947
473
529
500

Total 11 
distritos 
centrais
Município de 
São Paulo

2.464,26

151.635,46

3.225

247.199

2.394

130.353

583

723

764

613

1.395,33

94.217,83 15,7%25,3%

Área dos
terrenos
(em mil m²)

% do
distrito

nº de
lotes

Área 
média
dos lotes
(em m²)

Tabela 1: Terrenos vazios nos distritos centrais - em 1991 e 2004. Fonte: TPCI 1991 e 2004.



15

A economia por trás do 
estacionamento

O debate sobre os estacionamentos pode 
ser extenso. Speck (2016) discute sobre o 
assunto a partir de um grande estudioso, 
Donald Shoup, considerado a “Jane Jacobs” 
das políticas dos estacionamentos. Para 
entender um pouco melhor o quanto se 
custa para construir e manter, vou me basear 
nos números dados por Speck em seu livro 
“ Cidade Caminhável”.

“A vaga urbana mais barata nos EUA, um pedaço 
de asfalto de uns 2,5 por 5,5m custa cerca de 
quatro mil dólares ou mais para ser criada. (...) 
A vaga mais cara, numa garagem subterrânea, 
pode custar quarenta mil dólares ou mais para 
ser construída. (...) Entre esses dois extremos 
está o estacionamento padrão ao nível do solo 
que, geralmente, pode ser construído por vinte 
ou trinta mil dólares por vaga.” 
(SPECK, 2016, p.111)

Olhando dessa forma, a princípio, para 

mim não fazia sentido. Como uma vaga 
de estacionamento pode ser tão cara, sendo 
que mal pagamos por ela. Como esse valor 
se dilui? Speck continua a discorrer o que 
esclareceu a funcionalidade desse sistema.

“A situação existe nos Estados Unidos, como 
um todo, sobretudo porque a cidade e outros 
patrocinadores mantêm os preços artificialmente 
baixos. (...) Esse número parece absurdo até que 
se considere que a típica vaga americana não 
está numa garagem paga, mas num bolsão de 
condomínio, dentro do terreno de um escritório, 
ou em frente ao Walmart, onde a entrada é 
gratuita.”
(SPECK, 2016, p.112)

A partir de Shoup, Speck esclarece de 
vez a situação, que para mim era de fato, 
incompreensível, e mostra que o valor desses 
estacionamentos está diluído em tudo que 
compramos e usufruímos.

““No início, o empreendedor paga pelo 
estacionamento exigido, mas logo os inquilinos 
o pagarão, depois os clientes e assim por diante, até 
que o preço do estacionamento esteja difundido 
por toda a economia. Quando compramos (...) 
pagamos indiretamente pelo estacionamento, 
porque seu custo está embutido no preço da 
mercadoria, refeição ou ingressos. Sem saber, 

estamos sustentando nossos carros com quase 
toda transação econômica que fazemos (...). ””
(SPECK, 2016, p.112)

É impressionante a maneira com que a 
economia por trás dos estacionamentos 
está enraizada e até mesmo naturalizada. 
Existem algumas medidas previstas desde 
o PDE de 2014 e o Zoneamento de 2016 
(ambas a partir do Estatuto da Cidade) que 
preveem forte tributação e regulamentos 
para impedir a expansão do estacionamento, 
como já descrito anteriormente. Além disso 
existem medidas como a Lei de Fachadas 
que beneficia aqueles que estimulam a 
recuperação dos edifícios na região central, 
uma vez que muitos deles estão tombados.

“concede a “isenção” do IPTU aos proprietários 
ou aos patrocinadores das obras de recuperação 
externa e conservação de imóveis localizado 
num perímetro que praticamente coincide com 
os distritos da Sé e República, onde há forte 
concentração de imóveis tombados.” 
(SILVA;SIGOLO; BIAVA, 2009)

De qualquer forma, a intenção projetual não 
é voltar o olhar para este aspecto econômico, 
e aproveitar estes espaços de outra maneira, 
mas sem dúvida é algo que não pode ser 
simplesmente omitido.
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O esporte no distrito da República

Além disso, é uma região com pouquíssimos 
espaços para a prática esportiva. Recentemente, 
foi inaugurado o SESC 24 de Maio, com um 
programa extenso que percorre seus 13 andares. 
No entanto, a intenção junto ao projeto principal 
era trazer um programa para os esportes 
coletivos. Nas seguintes tabelas, o SESC ainda 
não havia sido contabilizado, porém, podemos 
notar a falta destes equipamentos não apenas na 
República, mas também nos distritos adjacentes.

Os números vistos acima mostram claramente 
a falta de equipamentos esportivos na região, 
não apenas no distrito da República, mas 
também na subprefeitura da Sé. É de fato, um 
tipo de uso que se mostra necessário para uma 
região extremamente consolidada, carente de 
espaços lúdicos, assim como áreas para a prática 
esportiva. Uma região que está deixando de ter 
um caráter essencialmente comercial, que já vem 
se transformando ganharia muito em questões 
de vivência se estimulado as práticas esportivas.

Como fechamento, posso afirmar que a intenção 
desta monografia é entender esses aspectos 
urbanos, interpessoais e como o esporte pode 
ser uma das alternativas para a reocupação do 
território central da cidade.

Unidades 
territoriais

Sé
Bela Vista
Bom Retiro
Cambuci
Consolação
Liberdade
República
Santa Cecília
Sé

4
-
2
1
-
-
-
1
-

2
-
-
1
-
-
-
1
-

9
-
3
2
1
1
0
2
0

Pequeno Médio Grande

Tabela 2: Equipamentos de esporte, lazer, 
recreação municipais por porte.

Município de São Paulo. Prefeituras Regionais e 
Distritos Municipais 2017.

Fonte: Infocidade.

Tabela 3: Centros educacionais e esportivos/CEE 
e Centros de esporte e lazer/CEL.

Município de São Paulo. Prefeituras Regionais e 
Distritos Municipais 2017.

Fonte: Infocidade.

Sé

Bela Vista
Bom Retiro
Cambuci
Consolação
Liberdade
República
Santa Cecília
Sé

Estádio Base Ball Mie Nishi
CEE Rubens Pacce Lordello
Estádio Paulo M. de Carvalho (Pacaembú)
Estádio Jack Marin

CEE Raul Tabajara
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igualitárias eram buscadas. O esporte 
coletivo regrado, pode até ser, uma forma de 
obter a educação das pessoas nesse sentido. 
Da mesma forma que estas regras surgiram 
no esporte, neste mesmo período histórico, 
passou-se a criar métodos de execução mais 
eficientes, “regras”, que tornavam a produção 
industrial mais efetiva, coincidentemente, 
na Inglaterra.

É interessante perceber o quanto os espaços 
esportivos e mesmo o próprio esporte 
influencia no desenvolvimento moral e 
ético. Não precisamos ir longe ao dizer 
que esta ferramenta tem um potencial 
de ensinamento enorme. A conduta 
esportiva moderna compreende o respeito 
ao diferente (adversário), a aceitação da 
derrota e a colaboração em equipe. São 
elementos que moldam um ser humano a 
ser eticamente aceito e que são vistos desde 
o período clássico civilizatório.

“Como na Grécia Antiga, onde a Academia era 
uma local de aprendizagem tanto corporal quanto 
civil (...).”

(MALYSSE, 2002, p. 94)

Esta questão de disputa volta ainda ao 
aspecto da estética. É forte a discussão sobre 
a espetacularização do corpo Baudrillard 
(2000), quando a própria ideia de beleza se 
torna objeto de disputa. Torna-se uma ideia 
produzida e vendida através de serviços 
e produtos, como o próprio modelo de 
academia de ginásticas oferece.

“Ao entrar nessas academias, descobri um 
universo que parecia ser apenas a cópia perfeita 
daquilo que a mídia (...) veiculava. A decoração, 
em primeiro lugar, se parecia com a dos estúdios 
de televisão (Malhação, da TV Globo), com muita 
iluminação e cores destinada a criar atmosferas 
como as da televisão. (...) todas codif icam 
visualmente uma relação antes de tudo funcional 
e estetizante com o corpo”.
(MALYSSE, 2002, p. 95)

O esporte no Brasil

Em nosso país, esta relevância esportiva 
começou a crescer no período do Estado 
Novo, a partir de 1930, aproximadamente. 
Foi um momento com diversas mudanças 
econômicas, sociais, políticas e culturais.

“No que se refere à cultura, este é o período 
que marca a ascensão do samba e do futebol 
como elementos fundamentais para uma nova 
definição de identidade nacional. (...) O sentido 
nacionalista é um fator intrínseco ao esporte 
e o novo governo vê neste fator um poderoso 
aliado.”(COSTA, 2006, p.112)

O governo queria a população ao seu lado, 
não é a toa que o governo de Getúlio Vargas 
era denominado populista. Durante este 
período houve, por exemplo, a publicação 
de uma revista (não era um veículo oficial) 
que buscava um discurso junto à visão de 
identidade nacional para o Brasil: A revista 
“Nação Armada”, lançada em 1939. Esta 
publicação, escrita majoritariamente por 

Imagem 2: O esporte caminha junto com o desenvolvimento do ser humano, ensinando a ganhar 
e perder assim como aceitar que podemos crescer e aprender tambem pelas situações adversas.
Fonte: JIMERU.
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militares, buscava entender as razões pela 
qual eram pouco difundido os elementos 
formadores de um caráter nacional, que 
poderiam ser potencializadores para um 
país com indivíduos mais patriotas e 
nacionalistas.

“Segundo o espírito do momento, não bastava 
somente detectar tais “enfermidades sociais”, 
era necessário agir para construir esse homem 
nacional. (...) essas preocupações que rondavam 
as mentes dos homens influentes e interessados 
no assunto da nacionalização do país à época; da 
mesma forma, nesse sentido, souberam apontar 
para um dos elementos fulcrais que serviriam à 
criação do novo homem brasileiro: a educação 
física.”
(MONTEIRO, 2006, p. 134)

Podemos notar que começou a se buscar o 
desenvolvimento de corpos preparados para 
defender e proteger a nação. Outra ação que 
comprova esta mudança de caráter social 
foi a obrigatoriedade do desenvolvimento 
de esportes e educação física nas escolas, 
como mostra Monteiro (2006), a partir de 
Almeida (1940, p.109):

“Art.131º A educação física, o ensino cívico e o de 
trabalhos manuais serão obrigatórios em tôdas 
as escolas primárias, normais e secundárias, não 

podendo nenhuma escola de qualquer desses graus 
ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça 
aquela exigência”.

Com esta imposição da prática esportiva 
junto a sociedade brasileira, muitos clubes 
se adequaram a essa política. Um grande 
exemplo é um dos primeiros a se ajustar foi 
o Clube de Regatas Flamengo. Não é por 
acaso que o nome, a camisa e a marca do 
Flamengo é tão difundida nos dias de hoje.

“(...) Flamengo lançou uma série de campanhas 
de cunho nacionalista que tinham a juventude 
com alvo. Como exemplo de tais campanhas, 
pode-se citar um projeto que de educação física e 
moral de crianças sócias do clube. (...) o jornal dos 
Sports e O Globo, em conjunto com o Flamengo 
(...) publicavam, diariamente, um selo. Os selos 
deveriam ser preenchidos com uma frase em 
que se encontrassem as palavras “Flamengo” 
e “Brasil” (...) tais como: “ O Flamengo ensina: 
amar o Brasil sobre todas as coisas”, “Brasil! O 
valor do teu povo construiu um Flamengo”.” 
(COSTA, 2006, p.110)

Campanhas como esta mostram a 
necessidade que se tinha de buscar um valor 
em comum e que o povo se identificasse, 
tivesse como ideia. O futebol se encaixou 
perfeitamente e podemos ver até hoje 

esta identificação dos indivíduos com 
este esporte. Dificilmente um turista, por 
exemplo, se lembra do Brasil sem que se 
faça esta conexão com o futebol.

Ao longo da segunda metade do século 
passado, os eventos esportivos passaram 
a ser cada vez mais elaborados. Além 
disso, a representatividade do Brasil no 
cenário internacional ganhou cada vez 
mais notoriedade não apenas no futebol, 
mas no atletismo, natação e tênis. Pouco se 
fala, por exemplo, da recentemente falecida 
Maria Esther Bueno, considerada a maior 
atleta brasileira da história. A ex-atleta 
chegou a ganhar entre as décadas de 50 
e 60, dezoito Grand Slams, a categoria 
máxima dos torneios de tênis profissional.

O esporte já estava enraizado junto a 
cultura brasileira. Em paralelo às vitórias 
nas Copas de 58, 62 e 70, se desenvolvia 
no país um ritmo musical que, até hoje  é 
muito cantado e homenageado: a Bossa 
Nova. O ritmo entrou em compasso com o 
esporte e muitos compositores aproveitaram 
o amadurecimento do país no futebol, 
principalmente, para celebrá-lo em suas 
músicas.
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“O surgimento de uma nova e sofisticada geração 
de músicos e compositores marcados por esses 
eventos esportivos e musicais, como Jorge Ben, 
Paulinho da Viola, Milton Nascimento, Gilberto 
Gil, Chico Buarque (...), permitiu que muitas de 
suas composições tangenciassem o tema do futebol 
ou assumissem integramente.”
(COELHO, 2006, p. 251)

A história esportiva no Brasil é muito rica, 
mas pouco comentada. Muito em função 
dos acontecimentos junto ao futebol - de 
certa forma até compreensível, pelo grande 
destaque da seleção brasileira ao longo do 
século - que acaba se sobressaindo por 
tudo o que representa, mas, ao mesmo 
tempo já tivemos e temos esportistas com 
grandes realizações. É importante mostrar 
a relevância destes atletas, uma vez que 
são referência e inspiração para os jovens 
que estão começando a conhecer e praticar 
esportes.

Imagem 3: A maior atleta brasileira da história levantando um de seus oito troféus (simples e
duplas) de Wimbledon.
Fonte: WIMBLEDON.
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É possível entender que a caminhada é 
um exercício extremamente corriqueiro. 
Quase tudo que fazemos envolve, por 
mais curta que seja, uma caminhada. No 
entanto, o fato de estar tão presente em 
nossos cotidianos faz com que seja um tanto 
quanto menosprezada, deixando alguns 
cuidados de lado.

Além disto, o desenvolvimento de grandes 
cidades planejadas junto ao período do 
modernismo tratou de maneira muito 
superficial a escala humana na cidade. 
Gehl (2015) já discorre sobre o assunto 
afirmando que desde a segunda metade 
do século passado os espaços públicos em 
geral foram pouco priorizados.

“Por décadas a dimensão humana tem sido 
um tópico do planejamento urbano esquecido e 
tratado a esmo (...).”
(GEHL, 2015, p.3)

“(...) as ideologias dominantes de planejamento 
– em especial, o modernismo - deram baixa 
prioridade ao espaço público, às áreas de pedestres 
e ao papel do espaço urbano como local de encontro 
dos moradores da cidade.” 
(GEHL, 2015, p. 3)

Jane Jacobs (2016) escreve sobre fatos 

comuns e cotidianos que podem ser 
relacionados com diversas cidades ao redor 
do mundo, como o próprio título de seu 
livro já diz. A importância de boas calçadas, 
entender o bairro o qual você convive e a 
relevância que os parques de bairro têm na 
dinâmica dos territórios são alguns pontos 
discutidos. No entanto, é uma grande crítica 
à maneira com que se desenvolveram estas 
cidades e como elas existem no dia-dia, 
mostrando que por mais planejadas que 
sejam, estas cidades acabam tendo suas 
falhas.

“(...) não era dif ícil imaginar esquemas 
“coordenados” de planejamento urbano 
abrangendo um território, e maior a população, 
mais fácil e racionalmente se poderia tratar 
de ambos como problemas de complexidade 
desorganizada (...).”
( JACOBS, 2016, p.488)

Interessante notar que originalmente este 
livro foi escrito justamente enquanto a 
cidade de Brasília surgia no ano de 1961. 
Uma ideia de cidade de grande significado 
para o país, sendo sua capital, mas que 
mundo afora já se estudava alternativas 
mais condizentes ao ser humano e suas 
proporções. 

 A importância 
de um caminhar 
saudável e do 
espaço público

1.2.



25

“Jane Jacobs foi a primeira voz forte a clamar 
por uma mudança incisiva na maneira como 
construímos cidades. (...) as cidades não eram 
mais construídas como conglomerações de 
espaço público e edifícios, mas como construções 
individuais.” (GEHL, 2015, p. 3)

Gehl mostra que os espaços precisavam ser 
repensados e que a forma de se executar 
moderna já estava saturada, na qual o 
automóvel era a chave para se utilizar a 
cidade. Pode se dizer que ainda é. Inúmeras 
cidades ainda dependem muito dos 
transportes individuais e trazem sequelas 
deste tipo de desenvolvimento urbano. 
Algumas cidades buscam se reinventar 
dentro daquilo que já está consolidado 
incentivando alternativas como o uso 
das bicicletas e da própria caminhada 
oferecendo pontos de interesse ao longo 
das calçadas. 

Entendo que seja de certa forma, impossível 
desconsiderar o carro, no entanto, como 
Speck (2016) já menciona, devemos 
“abraçar” os carros na quantidade certa e 
na velocidade ideal. Não vivemos todos 
em Copenhagen, mas podemos seguir um 
caminho o qual o pedestre não seja tratado 
em segundo plano.

Imagem 4: Quais são as prioridades ou melhor, como deveria ser preenchido o espaço público, de
pedestres ou automóveis?
Fonte: LET’S BIKE IT!
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“A pé, a pessoa mergulha num ambiente 
interativo e multissensorial, não se vê isolada 
atrás de um vidro de mão única. A pessoa vê 
e é vista ouve e é ouvida. (...) os pedestres têm 
mais oportunidades de travar diálogo e criar 
empatia com as pessoas por quem passam e com 
quem convivem. Pode ser algo tão fugaz como 
um cumprimento de cabeça ou um sorriso.” 
(RUBINSTEIN, 2018, p. 87)

Outra questão relativa ao caminhar é a 
maneira com que você olha enquanto anda. 
Quando queremos chegar rapidamente a 
um determinado lugar, podemos até olhar, 
mas pouco observamos o percurso. Simmel 
(1973) discute essa desatenção a partir da 
atitude “blasé”. Um aspecto de indiferença 
que acaba se enraizando, por existir tantos 
estímulos no contexto urbano, que “sedam” 
os indivíduos. Além disso, o autor ainda 
explica a desatenção controlada no ambiente 
da cidade como sendo necessária porque 
o sujeito perderia o foco de sua tarefa se 
parasse e devaneasse a cada estímulo do 
ambiente.

Existem alguns fatores que influenciam em 
como você lida com o caminho. A qualidade 
da calçada, se há um movimento de pessoas 
e a iluminação são alguns destes elementos 
que motivam o indivíduo a andar de uma 
certa maneira. Essas mudanças na sociedade 
e a falta de cuidado com os espaços públicos 
e o espaço para o pedestre auxiliaram em 
uma perda significativa de identidade entre 
os indivíduos e as cidades.

“Mas é possível imaginar uma sociedade em 
que tudo seja padronizado? Desejável ou não, 
é a sociedade que está sendo preparada pelo 
industrialismo, e nada diz que deva ser como 
um formigueiro ou uma colmeia. Ela o será se 
esses objetos tiverem o mesmo significado para 
todos .”
(ARGAN, 2010, p. 271)

Tomemos Brasília, por exemplo. As vias 
possuem uma identificação bastante 
generalizada. Não possuem nomes 
específicos, mas sim, números e letras, que te 
referenciam a partir de eixos. A identidade 
de um espaço se relaciona estritamente 

com o uso que se faz e de que forma este 
é absorvido pelas pessoas. É interessante 
perceber a interpolação do espaço com as 
pessoas, assim como do espaço com o que 
há a sua volta.

“Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. (...), 
mas também, cada lugar, irrecusavelmente 
imerso numa comunhão com o mundo, torna-
se exponencialmente diferente dos demais. (...) 
para aprender essa nova realidade do lugar, não 
basta adotar um tratamento localista, já que o 
mundo se encontra em toda parte. “Desta forma, 
incidir de maneira mais abrangente, para que 
haja um impacto positivo em áreas consideradas 
vulneráveis socialmente.” 
(SANTOS, 2006, p. 314.)

Os espaços consolidados acabaram se 
tornando por sua vez, como próprio Milton 
Santos discorre, cotidiano. Existe uma 
necessidade de que algo seja remodelado ou 
repensado, uma vez que o cotidiano muitas 
vezes congela os acontecimentos. De certa 
forma, o “fato” cotidiano cria repetições, 
desenvolve um aspecto blasé já comentado, 

Imagem 5: Uma grande reflexão acerca de como e para quem fazemos a cidade.
Fonte: JILG, K.
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e por isso, é interessante criar espaços que 
quebrem esta uniformidade, justamente o 
que projeto de utilização de espaços ociosos 
propõe.

“Impõe-se, ao mesmo tempo, a necessidade de, 
revisitando o lugar no mundo atual, encontrar 
os seus novos significados. Uma possibilidade nos 
é dada através da consideração do cotidiano.”
(BUTTIMER, GARCIA, DAMIAN, 
2006, p.315.)

Além disto, podemos entender que muito 
do que já foi um dia para a sociedade 
em certo momento histórico, não 
necessariamente representa o mesmo nos 
dias mais contemporâneos. Como exemplo, 
observe a cidade de São Paulo. O  centro, 
que na primeira metade e início da segunda 
do século XX era frequentado por um certo 
público, com cinemas e bares expoentes, 
foi abandonado pelas classes com poder 
aquisitivo maior e pelas empresas, sendo 
objeto de ocupações e requalificações, numa 
disputa entre a gentrificação e o seu uso 
com função social.

“Impõe-se, ao mesmo tempo, a necessidade de, 
revisitando o lugar no mundo atual, encontrar 
os novos significados.”

(SANTOS, 2006, p.315.)

Falou-se tanto de espaços e de como estes 
devem ser tratados juntos à identidade, mas 
quem interage e cria estes entrelaçamentos 
são os próprios indivíduos. As relações 
interpessoais possuem um enorme valor 
simbólico ao espaço. São estas comunicações 
– palavra esta que, etimologicamente 
significa pôr em comum – que enraízam e 
motivam a criar vínculos.

“Esse processo, no qual entram em jogo diversas 
interpretações do existente, isto é, das situações 
objetivas, resulta de uma verdadeira negociação 
social(...).”
(SANTOS, 2006, p.316.)

“A arquitetura concreta do mundo atual dos atos 
realizados tem três momentos básicos: o Eu-para-
mim mesmo; o outro-paramim; Eu-para-o outro 
(...). É desse modo que se constroem e refazem 
os valores, através de um processo incessante de 
interação.”
(SANTOS, 2006, p.316.)

Manuel Castells (2000), debate sobre as 
relações da urbanidade e seus indivíduos, 
e o caráter que estas relações adquirem 
quando as cidades começam a se tornar 
grandes metrópoles. Segundo o autor, 

quanto maior ela é, maior a diversidade 
de variação individual e maior também a 
diferenciação social. Por sua vez, isto gera 
um afrouxamento dos elos comunitários e 
uma perda de caráter local.

Esta redução de proximidade pode 
refletir em uma redução de sentimento 
de segurança, uma vez que passa a se 
existir certo anonimato, que desperta nos 
indivíduos, dúvidas àqueles que caminham 
ao lado.

“Grande parte desses contatos é absolutamente 
trivial, mas a soma de tudo não é (...). Resulta na 
compreensão da identidade pública das pessoas, 
uma rede de respeito e confiança mútuos e um 
apoio eventual na dif iculdade pessoal ou da 
vizinhança. A inexistência dessa confiança é 
um desastre para a rua.”
( JACOBS, 2014, p.60)
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O espaço esportivo e 
novas tipologias

1.3. Ao longo das primeiras de décadas do 
século XX presou-se um desenvolvimento 
industrial e tecnológico bastante significativo 
para diversas áreas do conhecimento. Os 
aspectos da tecnologia, automação e das 
máquinas mudaram até mesmo a forma de 
desenvolver a arquitetura e o urbanismo, 
com o desenvolvimento de grandes cidades 
(já a partir do início do XIX na Inglaterra) e
malhas urbanas. Le Corbusier, por exemplo, 
já trazia a inovadora “máquina de morar” 
e grandes planos urbanos, mostrando 
diretrizes daquilo que seria um dos 
movimentos mais importantes do século 
XX na arquitetura. No entanto, o excesso 
desta racionalização e uniformidade, este 
olhar para o aspecto macrourbano ao invés 
do micro acabou por prejudicar o cuidado 
com a escala humana e os espaços públicos.

“O planejamento dedicou-se intensamente 
ao ideal de desenvolver um cenário racional 
e simplificado para as atividades necessárias. 
O aumento do tráfego de automóveis tirou de 
cena a vida na cidade ou tornou completamente 
impossível os deslocamentos a pé. As funções 
comerciais e de serviços concentraram-se, 
principalmente, em grandes e fechados centros 
de compras.” 

(GEHL, 2013, p. 26)

A falta de relevância dada aos espaços 
públicos possibilitou a entrada de um nicho, 
que se abre a partir do momento que há 
uma necessidade de se exercitar por parte 
dos indivíduos, mas não há qualidade de 
vida pública que sustente.

“Ideologias dominantes de planejamento 
rejeitaram o espaço urbano e a vida na cidade 
como inoportunos e desnecessários.”
(GEHL, 2015, p.26)

A seguir, serão demonstrados dois exemplos 
de tipologias desenvolvidas na segunda 
metade do século XX, que, sem dúvidas, 
conseguiram aproveitar positivamente desta 
falta de espaços públicos para se justificar: 
Os condomíniosclube e as academias de 
ginástica.



31

Condomínios-Clube

Os chamados condomínios-clube, foram 
uma resposta situada pela demanda que 
existia de haverem espaços livres para 
a prática de exercícios. Um facilitador 
para o desenvolvimento destes conjuntos 
habitacionais na cidade de São Paulo foi a 
mudança na legislação municipal em 1972.

“Diante dos quase 6 milhões de habitantes 
residentes em São Paulo em 1970, o governo 
municipal elaborou, em 1972, uma nova 
legislação de uso e ocupação do solo. Tal legislação 
estabeleceu taxas de ocupação inversamente 
proporcionais aos coeficientes de aproveitamento, 
consolidando a ocupação vertical segundo o 
padrão de torres isoladas em lotes com grande 
porcentagem de área livre.”
(HIRAI, 2009, p. 35)

Imagem 6: Os condomínios acabam se fechando neles mesmo, buscando um refúgio de um medo
que muitas vezes é ilusório.
Fonte: ENGEFIX CONSTRUTORA.
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[1] “El modelo al límite del absurdo es el de Sao Paulo “de los 90” que quedará como una 
de las mayores aberraciones urbanas del siglo XX. Más autovías urbanas equivalen 
a peor circulación y a menos ciudad. Y la presencia de más policía protectora en las 
áreas residenciales y comerciales más demandantes,de clases medias y altas, crea 
más inseguridad en los espacios públicos (...).” (BORJA, 2012 ,p. 18)

movimentadas, das classes média e alta, 
desenvolve uma insegurança nos espaços públicos”
(BORJA, 2012, p. 18)[1]

Se algo acontecer não tem à quem se voltar, 
uma vez que não há este contato, tanto 
físico quanto visual. Borja (2012) discute 
sobre um termo bastante pertinente que 
se refere aos medos urbanos e a repreensão 
preventiva. O autor mostra que desenvolver 
esse “medo ao medo” aumenta o índice 
de violência e não resolve o problema, 
de fato. No Brasil vemos que é muito 
comum redes de televisão mostrarem 
por horas e horas ocorrências de diversos 
tipos. Falam que “bandido bom é bandido 
morto”, por exemplo, e que infelizmente 
muitos indivíduos repetem esse discurso. 
Chegamos em um ponto que até o futuro 
presidente apoia soluções simplistas como 
esta, mas que não resolve absolutamente 
nada.

No entanto, uma pequena parcela de 
habitantes tinha e ainda tem, de fato, 
condições para residir em espaços como 
estes.

“O oferecimento dessas tipologias, em um 
momento de agravamento dos problemas 
relacionados ao trânsito e à escassez de espaços 
livres públicos, foi bem sucedido, gerando uma 
demanda por condomínios-clube - termo pelo 
qual ficaram conhecidos - pela população que 
podia arcar com os custos de tais facilidades.”
 (HIRAI, 2009, p. 35)

É impressionante a quantidade de 
edificações lançadas em um período de 
pouco mais de uma década na cidade de 
São Paulo. Hirai (2008) apurou ainda os 
números deste “boom” ocorrido no final do 
século passado e início deste.

Tais condomínios altos não só ocupam uma 
área tremenda mas também criam uma 
separação física extremamente perceptiva 
e ao mesmo tempo negativa para quem 
está do lado de fora. Ao criar os muros, 
se deixa de haver uma relação externo - 
interno, desenvolvendo um caráter de medo 
e insegurança.

“O modelo no limite do absurdo é o de São 
Paulo nos anos 90, que continuará sendo uma 
das maiores aberrações urbanas do século XX. O 
maior número de vias rápidas se equiparam a 
uma pior circulação e a  uma menor qualidade 
urbana. A presença de policiais, mais protetores 
tanto nas áreas residenciais e comerciais mais 

[2]“(...); otros que son simplemente conflictos derivados de la convivencia entre 
gente diferente en el espacio público; otros en que la percepción de peligrosidad 
es consecuencia de los miedos con frecuencia extremados por una dosis de 
irracionalidad o de ignorancia de la población y de la manipulación populista 
de las autoridades.” (BORJA, 2012 ,p. 10)

Região

Centro
Sul 1
Sul 2
Norte 1
Norte 2
Oeste
Leste 1
Leste 2
Total

258
1121
630
295
194
1248
659
129
4534

Número de lançamentos residenciais 
verticais entre 1992 e 2007

Tabela 4. Fonte: PMSP, Sempla, Embraesp, 2008.
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“Alguns são simplesmente conflitos derivados 
da coexistência entre pessoas diferentes no 
espaço público; outros, em que a percepção do 
perigo é uma consequência de medos que são 
muitas vezes extremos devido a uma dose de 
irracionalidade ou ignorância da população 
e à manipulação populista das autoridades.”
(BORJA, 2012, p. 10)[2]

O desenvolvimento desta destes 
“condomínios-clube” está cada vez mais 
presente no plano urbano de São Paulo 
e parece estar cada vez mais consolidado. 
É uma proposta que não agrega à vida 
pública e urbana de forma positiva, a qual 
desenvolve uma sensação de medo e receio 
que tende a crescer cada vez mais. Por que 
desenvolver e incentivar políticas públicas 
que pressionem as construtoras a ceder uma 
parcela de sua área para a cidade para uma 
melhor composição urbana?

Imagem 7: Condomínio localizado próximo à região de Santo Amaro, São Paulo. Incrível a metragem quadrada ocupada para tão pouco uso, 
enquanto muitos não conseguem jogar de maneira adequada um simples futebol.
Fonte: CYRELA INCORPORADORA.
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Academias

Outro exemplo concreto que começa a se 
replicar cada vez nas cidades é a academia 
de ginástica. A associação das academias 
com a vida das pessoas é cada vez mais 
próxima. Elas desenvolvem rotinas, regras, 
uma vez que há uma necessidade de lazer e 
exercícios. É possível até remeter de forma 
análoga ao desenvolvimento racional do 
modernismo. Ambos prezam o simplismo 
e a rigidez ao agir. Não há espaço para a 
liberdade e a espontaneidade.

Nos moldes destas academias que existem 
hoje, o senso de colaboração é raso, superficial 
de modo a não ser de fato, um espaço de 
interação. O cuidado com o próprio corpo 

é cada vez maior, assim como a necessidade 
de se haver o corpo “ideal.” Sabino (2002) 
descreve que esta reconstrução corporal 
não é restrita às academias de musculação, 
mas interfere no cotidiano de milhões de 
pessoas, atraídas pela propaganda, na busca 
da construção da “boa forma”.

Pode se dizer que há nestes espaços, 
momentos de socialização, mas até 
que ponto de fato os indivíduos estão 
interessados em criar e desenvolver um elo 
nas academias. A arquitetura destes espaços 
já demonstra isso, e artifícios como uso de 
espelhos apenas comprovam.

“Um dos fatos que nos chamou a atenção foi o uso 
dos espelhos. (...). Embora, a musculação não seja 
uma atividade competitiva, observamos que, 
na verdade, há um tipo de competição presente, 
manifestado pela comparação entre os corpos, 
que serviriam como referências refletidas nos 
espelhos. O espelho parece relacionado a um 
processo de avaliação pessoal, revelando-se como 
um referencial de confirmação de que as pessoas 
estariam mais ou menos inseridas na norma. E 

esse processo de confirmação é acionado a todo o 
momento, pois exige uma vigilância constante 
de que nada possa escapar ao controle.”
 (SALLES, 2009, p.92)

A partir do momento em que o espaço 
destas academias é desenvolvido para 
que o corpo se manifeste de acordo com 
o desejado, se cria um aspecto de rigidez 
que, na verdade repreende. Há de fato uma 
competição entre indivíduos e não uma 
coletividade ou parceria. Isto justificava meu 
trabalho, uma vez que os espaços abertos 
possibilitam uma liberdade corpórea e de 
expressão maior e mais livre.

A partir desta análise descrita, entende-se 
que espaços como os condomínios-clube e 
as academias de ginástica podem minimizar 
a procura por espaços públicos para prática 
esportiva livre. Consequentemente, há um 
desestímulo, tanto dos indivíduos quanto 
das autoridades públicas, de buscarem 
soluções mais agregadoras e positivas para 
a cidade.

Imagem 8: O problema não é estar focado no seu trabalho individual, mas acreditar que 
apenas desta forma se consegue algo. A academia nos mostra um instinto de competição 
entre pessoas e corpos extremamente rígido.
Fonte: GROVE, D. 
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A figura do corpo

1.4. Para auxiliar na compreensão do que foi 
descrito até este ponto, precisamos olhar 
também para a figura do corpo humano. 
É possível notar uma necessidade e 
preocupação excessiva com o aspecto 
estético do corpo trazendo novos 
entendimentos do que é feito com e para 
ele. Consequentemente se desenvolveu este 
fetiche da mercadoria do próprio corpo. 
Os indivíduos carregam em si frustrações 
e a ideologia da espetacularização implica 
em trazer o prazer, o gozo daquilo que 
não nos tange em nossas realidades, uma 
recompensa que alivia o corpo a alma.

“... o mito da felicidade é aquele que encarna 
e recolhe, nas sociedades modernas, o mito da 
Igualdade (...) lastrado desde a Revolução 
Industrial (...) Para ser o veículo do mito 
igualitário, é preciso que a Felicidade seja 
mensurável. Importa que se trate do bem-estar 
mensurável por objectos e signos ...”
(BAUDRILLARD, 2007, p. 47)

Potencializado pelo mercado de cosméticos 
e de itens de saúde, a necessidade de se 
haver um corpo cada vez mais saudável, ou 
sarado (advindo do verbo sarar, não haver 
algum tipo de falha) se tornou cada vez 
mais comum.

As estratégias de gerenciamento do corpo, que 
floresceram no decorrer dos anos 80 (...), o desejo 
de obter uma tensão máxima da pele; o amor pelo 
liso, o polido, o fresco, o esbelto, o jovem, soma-se à 
ansiedade frente a tudo que, na aparência, pareça 
relaxado, franzido, machucado, amarrotado, 
enrugado, pesado, amolecido ou distendido, 
além de uma contestação ativa das marcas do 
envelhecimento no organismo, chegando-se a 
considerar que essas metas obsessivas constituam 
uma negação laboriosa da morte que se aproxima.
(COURTINE, 1995)

Outro aspecto que reside é como vemos 
nosso corpo atualmente. Nele, podemos 
passar a impressão que queremos aos outros 
(BAUDRILLARD, 2007) e a academia 
estimulou o processo de objetificação do 
mesmo. A questão estética passa a ser mais 
importante que a de saúde, transformando 
as academias apenas em espaços que 
moldam e não que libertam.

Além disso, é Interessante entender como 
o corpo passa a ser o lugar da realização 
da funcionalidade. Esta funcionalidade 
migra para o corpo, e segundo Baudrillard 
(2016) é mais um passo na transformação 
do capitalismo. As próprias ideias também 
começam a ser objetos de mercantilização.
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“(...) as estruturas actuais da produção/ consumo 
induzem no sujeito uma dupla prática, conexa 
com a representação desunida do seu corpo: o 
corpo como capital e como feitiço (ou objecto 
de consumo). (...) é necessário que o corpo, 
longe de ser negado ou omitido, se invista (...). 
(BAUDRILLARD, 2007, p.137)

Pode-se dizer que a própria relação das 
pessoas com seus corpos foi alterada. A 
maneira como o corpo precisa estar ou se 
transformar para se encaixar nos moldes da 
sociedade em que se encontra. O esporte 
e a ascensão do modelo de academia de 
ginásticas acentuaram esta questão, por 

exemplo.

“Ora seja em que cultura for, o modo de 
organização da relação ao corpo reflecte o modo 
de organização da relação às coisas e das relações 
sociais.”
(BAUDRILLARD, 2007, p.136)

“Trata-se de aceitar o corpo como uma construção 
cultural: “... o estatuto do corpo é um facto de 
cultura””
(BAUDRILLARD, 2007, p. 136).

É importante ressaltar que o corpo 
torna-se um objeto espetacular, o qual as 
próprias mudanças na sociedade, políticas, 

tecnológicas e econômicas têm como 
referência a figura corpórea. O exercício 
físico e a volta dos esportes olímpicos na era 
moderna deram ênfase a este acontecimento 
e o corpo saudável é cada vez mais elevado 
em um “pedestal”.

Imagem 9: Até que ponto podemos nos submeter 
para encaixarmos na sociedade. Fazemos
isso para sermos únicos ou mais um?
Fonte: Autor desconhecido.
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do desenvolvimento do transporte público 
que vinha surgindo desde a década de 40. 
Os ônibus possibilitaram a ida e vinda de 
lugares cada vez mais distantes, diferente 
do bonde que tinha um uso mais restrito. 
A instalação deste novo transporte se 
mostrou ter um custobenefício maior para a 
Prefeitura. Assim a promoção de habitações 
era feita, atendendo o mercado imobiliário 
que buscava se expandir.

“A degradação f ísica de praças e espaços 
abertos a partir disso foi intensa. Em pouco 
mais de dez anos, uma série de locais, como a 
praça da Bandeira, o parque Dom Pedro II e 
a praça Princesa Isabel, transformaram-se em 
verdadeiras praças-terminais(…) Muitos locais 
públicos do centro, assim, perdiam o caráter de 
serem pontos de encontro e passavam a ser locais 
de passagem” (OLIVEIRA, 2018.)

Imagens 10 e 11: A fonte, projetada no 
inicio dos anos 20 por Nicolina Vaz de 
Assis, foi inaugurada com a própria Praça 
Júlio de Mesquita.  Infelizmente, acabou 
deixando de ser cuidada adequadamente 
e passou por momentos de vandalismo 
e descuido. Atualmente é cercada com 
paredes de vidro, que protegem sua ex-
istência.

Fonte: Autor desconhecido. in <
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Os cortiços

Mesmo não sendo o tópico essencial deste 
trabalho, entende-se que é de extrema 
importância abordar um assunto relevante e 
atual na área estudada, os cortiços. Definido 
por Piccini (1999) como um tipo de moradia 
coletiva e precária, destinada a uma grande 
porcentagem de população de baixa renda, 
tanto no centro quanto mais recentemente 
na periferia.

É um tipo de habitação com características 
extremamente precárias que surgiram no 
final do século XIX, os quais seus moradores 
dedicavam suas vidas ao comércio, serviços 
e à indústria, de mais baixa remuneração. 
Dentre as outras características que 
definem um cortiço, podemos destacar a 
partir da única lei existente sobre cortiços, 
denominada Lei Moura, de 1991: “Ter 
várias funções exercidas no mesmo cômodo; 
ter acesso e uso comum dos espaços não 
edificados e instalações elétrica e sanitária 
e superlotação de pessoas.”.

“(...) nenhum tipo de controle ou fiscalização 
é exercido nos cortiços que, como moradia de 
aluguel, estariam protegidos pela União através 
das Leis de Aluguel. Na prática, moradores não 

têm os seus direitos assegurados, visto que se 
instauram ao longo dos anos relações baseadas na 
ilegalidade, sem contratos de locação, com valores 
e reajustes estabelecidos independentemente das 
regras contidas na legislação.”
(PICCINI, 1999, p. 15)

Por mais que já compunha um aspecto 
social bastante intrínseco ao que se conhece 
atualmente da região central, pouco 
acontece de fato para que algo seja alterado 
positivamente as condições das pessoas 
que vivem nesta situação. Kohara (2016) 
desenvolveu análises a partir da influência 
dos cortiços na vida escolar das crianças.

“Conforme a somatória de situações precárias, 
menores são as chances de as crianças terem 
um bom desempenho escolar. As primeiras 
repercussões na vida escolar de tais crianças são 
cansaço excessivo nas aulas, grande quantidade 
de faltas, perda de materiais escolares e não 
realização das tarefas de casa. Essas dificuldades 
vão se acentuando, progressivamente, e o 
aprendizado torna-se penoso, levando-as à 
evasão escolar.”
(KOHARA, 2016, p 145)

Análises como esta mostram certo descaso 
com a moradia popular existente e não 
enxergamos um futuro muito promissor 

àquelas que ainda serão construídas. A falta 
de políticas públicas atreladas a um déficit 
habitacional que é extremamente visível 
torna o problema cada vez mais caótico.

A região central da cidade é um território 
consolidado, tendo em vista sua alta 
densidade construtiva pelos grandes prédios 
erguidos ao longo do século XX. Apesar 
disso, muitas destas construções se mostram 
abandonadas e possivelmente passíveis de 
não resistiram muito tempo mais nestas 
condições. As ocupações nestes prédios 
acabam por sua vez se adequando à esse 
descaso às edificações antigas.

Penso que um início para se alterar esta 
situação - que não é recente - seria trabalhar 
algum tipo de restauração destes edifícios, 
identificando problemas construtivos 
e sociais e voltar estes espaços que já 
existem àqueles que vivem em um estado 
de vulnerabilidade. Um espaço de moradia 
a qual a salubridade está comprometida 
não deveria ser tratado com tanto descaso. 
Kohara, em uma recente visita ao Mackenzie 
afirmou que, infelizmente, em mais de 100 
anos de existência, os cortiços nunca foram 
objeto de uma política pública continuada. 
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O espaço residual, 
vazio e as 
potencialidades 
acerca 

2.2. A discussão sobre terrenos ociosos ou 
espaços residuais é bastante oportuna para a 
situação do trabalho. Para iniciar a discussão, 
buscou-se uma linha de raciocínio a partir 
de Ignasi de Solà-Morales que discorre 
sobre esses espaços em seu ensaio Terrains 
Vagues, que de acordo com Sampaio (2013), 
aborda o tema sob um viés cultural, como 
uma área sem limites claros.

“São suas bordas carentes de uma incorporação 
ef icaz, são ilhas interiores esvaziadas de 
atividade, são olvidos e restos que permanecem 
fora da dinâmica urbana. Convertendo-se em 
áreas simplesmente des-habitadas, in-seguras, 
improdutivas. Em definitiva, lugares estranhos 
ao sistema urbano, exteriores mentais no interior 
físico da cidade que aparecem como contraimagem 
da mesma, tanto no sentido de sua crítica como 
no sentido de sua possível alternativa.”
(SOLÀ-MORALES apud FRACALOSSI, 
2018.)

Ao buscar uma relação com o texto de Solà-
Morales, podemos entender que os vazios 
urbanos usados para o desenvolvimento 
do projeto não são o que o próprio autor 
denomina de “terrains-vagues”, pois estes 
citados têm limites indefinidos.

A partir desta abertura, pode-se iniciar 
um debate que é no mínimo curioso. Os 

espaços e terrenos trabalhados no projeto 
são considerados residuais ou vazios? Qual 
seria a diferença entre as denominações? 
É bastante usual incorporar as duas 
denominações para definir o mesmo item, 
no entanto Sampaio (2013) discorre sobre 
o assunto abordando com clareza.

“Embora seja muito comum relacionar a 
ideia de vazio urbano com a ideia de resíduo 
– sendo que muitas vezes os vazios na cidade 
são diretamente qualif icados como resíduos 
– percebe-se a ausência de problematização 
sobre como os conceitos invocados por estas 
palavras se relacionam. Isso se torna claro a 
partir da constatação de que certos espaços na 
cidade, produzidos por um projeto urbano e/
ou inseridos neste, podem ser qualificados como 
resíduos, mas, não necessariamente, como vazios 
urbanos, ao menos não no sentido em que esta 
expressão é correntemente aplicada. Nesses 
espaços produzidos,  entende-se que o caráter 
de resíduo é preponderante ao de vazio.” 
(SAMPAIO, 2013, p. 19)

Nota-se, portanto, que podemos afirmar que 
os usos projetuais pessoais, esportivos, estão 
sendo trabalhados em “vazios urbanos”. 
Furtado (2016) a partir de Dittmar 
(2006) classifica os vazios urbanos em três 
diferentes tipos:
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“Vazio de uso: remanescentes urbanos, 
formados por espaços abandonados que já 
tiveram um uso e atualmente não tem mais, 
como antigas áreas portuárias, antigas áreas 
industriais, antigas áreas de mineração, etc.

Vazio físico: São áreas ociosas, espaços 
subutilizados, normalmente frutos da 
especulação imobiliária, como espaços não 
parcelados e loteamentos não ocupados.

Vazio físico e de uso: São os espaços residuais 
(...) intersticiais, as “sobras”, produzidos 
pela alteração na dinâmica da cidade, orlas 
rodoviárias, espaços de servidão de linhas de 
alta tensão, orlas de rios (...) etc.”
(FURTADO, 2016, p.22)

Podemos então notar que os espaços 
residuais não necessariamente é um espaço 
sem nenhum tipo de construção. Muitas 
vezes são áreas e obras que por sua vez 
estão obsoletas, sem uso. Um exemplo 
bem notável é aquele tipo de construção 
inacabada, de certa forma até abandonada 
que vemos no caminho próximo ao litoral 
de São Paulo.

Tendo em vista as definições expostas, 
adotarei a segunda definição utilizada, uma 

Imagem 12: Espaços subutilizados que muito provavelmente foram pensados para serem galpões
ou depósitos acabam sendo abandonados e poluindo visualmente o percurso.
Fonte: GOOGLE EARTH.
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vez que os estacionamentos estão ocupando 
áreas vazias fisicamente, mas que pode se 
alterar havendo algum tipo de modificação 
junto à especulação imobiliária.

Ao entendimento fica então de que o 
espaço do “vazio urbano” abre margem 
à potencialidade de se desenvolver um 
novo uso para aquele território. Em 
meu caso particular, dando novos usos à 
estacionamento que estão localizados em 
espaços entre grandes empenas, gerados pela 
grande massa de construção que ali existe. O 
uso esportivo se mostra necessário na região 
e, portanto, o projeto se sustenta junto a 
essas duas frentes: O aproveitamento de 
espaços ociosos visto na segunda definição 
e a necessidade do uso esportivo na região.

Imagem 13: O ato de desmatar uma área tão grande para depois tornar um espaço que não tem
uso prejudicando aquele microclima não agrega à nada. Se, de fato acontece o desmatamento,
que seja colocado algum tipo de uso.
Fonte: GOOGLE EARTH.
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Lazer na cidade de 
São Paulo

2.3. O lazer pode ser entendido como um 
momento lúdico, divertido, trazendo ao 
indivíduo aspectos diferentes à rotina. 
Em São Paulo, existem diferentes tipos de 
espaços que oferecem o lazer para as pessoas, 
no entanto muitos deles acabam por limitar 
a entrada por terem um custo de entrada. 
Passeios como ir ao cinema, restaurantes, 
shoppings (que não necessariamente se 
configura como um lazer), museus e parques 
são algumas destas opções, mas que se 
tornam limitadas por pouco oferecerem 
programas gratuitos, com exceção dos 
parques, principalmente. É exatamente 
neste ponto que meu trabalho busca se 
adentrar. Oferecer espaços que possam 
ampliar a gama de escolhas para espaços 
que possam ser usufruídos livremente para 
todos. Além disso, o espaço aberto, livre 
possibilita uma melhor aeração e insolação, 
o que traz uma maior qualidade para estes 
espaços e para os indivíduos.

“(...) grande parte da população elege os espaços 
livres urbanos como locais de satisfação de suas 
necessidades de lazer diário ou de fim de semana. 
São neles que se desenvolvem os esportes mais 
populares do município, como o futebol, o skate 
e as corridas de rua.”
(HIRAI, 2009, p. 17)

No entanto, de que forma esses espaços 
de lazer, públicos principalmente, podem 
se desenvolver de forma adequada se não 
há de fato políticas públicas que auxiliem 
neste processo.

Em uma das caminhadas que fiz em 
busca de espaços esportivos na cidade, me 
deparei com algo que ao mesmo tempo era 
preocupante assim como bastante criativo.

Logo abaixo do viaduto Júlio de Mesquita 
Filho, um grupo de pessoas improvisou 
um campo de futebol com partes de 
um gramado artificial que haviam sido 
descartados. Dessa forma, aproveitaram o 

Imagem 15: Pode-se entender, a partir da análise feita ante-
riormente, que este é um espaço vazio fisíco e de uso. Um re-
manescente da construção do viaduto que “abriu” esta área para 
o nada, mas que para alguns gerou uma grande possibilidade.

Imagem 14: A arte da improvisação é impressionante. Aprove-
itar elementos que para alguns estão em desuso e para outros 
é o necessário. Não é o ideal, mas, uma vez que a cidade carece 
de espaços para a prática esportiva, seus habitantes descobrem 
novas formas de usufruí-la.

Fonte: Acervo pessoal.Fonte: Acervo pessoal.
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espaço sob o viaduto e o que se via eram 
crianças se divertindo naquele território 
que em primeira instância não havia sido 
projetado para isso. O espaço residual do 
viaduto foi ocupado por uma atividade 
que além de ser proveitosa, tem benefícios 
imensos para a saúde, o local apenas não 
era o mais adequado.

Pode se trazer também o exemplo recente 
mais notório dos últimos meses que 
mostrou que não são necessários grandes 
equipamentos e estruturas para criar espaços 
de lazer na cidade: A abertura da Avenida 
Paulista aos domingos.

“Teatro infantil, circo ou biblioteca itinerante? 
Orquestra sinfônica, bloco de carnaval, grupo de 
rock ou cantor de brega? Bicicleta, patins, skate 
ou patinete? Caminhar, correr, pular corda ou 
jogar frescobol? Ou será melhor estender uma 
canga pra se bronzear?“
(ROLNIK, 2018.)

Há uma riqueza e diversidade de usos 
enorme ao longo da Avenida, o que 
possibilita ao pedestre escolher o que 
mais lhe interessa. Além disso, desenvolve 
e estimula o hábito da caminhada por 
consequência ao percorrer a extensão deste 

Imagem 16: Deixar os bambolês livres para ser usados da maneira que quiserem. Não é uma 
atividade comum, mas pode ser utilizado de distintas maneiras, como alvos ou com o próprio 
corpo, por exemplo.
Fonte: Acervo pessoal.
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Imagem 17: A ocupação em frente ao 
Parque Trianon cria um movimento com 
pequenas e variadas tendas
para o comércio.
Fonte: Acervo pessoal.

espaço em busca daquilo que deseja usufruir.

Esta gama de acontecimentos que se 
realizam aos domingos mostra que há uma 
necessidade dos indivíduos por espaços para 
o lazer, cultura e esporte. Estas ocupações 
na Avenida são um respiro, mas que de fato, 
não solucionam o problema.

“o que essa experiência deixa claro é que não 
precisamos de certo tipo de urbanismo que, 
em nome de criar espaços públicos e áreas 
de lazer, promove uma superexploração do 
espaço, exigindo muitos recursos para sua 
implementação e manutenção.”
(ROLNIK, 2018.) 

O projeto proposto neste TFG busca a 
relação do pedestre com o espaço público e a 
atividade física. Trazer alternativas possíveis 
em um território central, com um fácil 
acesso que poderia incentivar este senso 
de coletividade que em muitos momentos 
se nota na Paulista.

A prática de exercícios físicos ao longo 
da Avenida é bastante notória. Desde o 
“átrio” do Shopping Center 3, próximo à 
estação Consolação do metrô até quase 
o cruzamento com a Avenida Brigadeiro 

Luís Antônio é possível se ver grupos de 
pessoas com faixa etária variada praticando 
diferentes tipos exercícios.

Por que não, oferecer um espaço público 
adequado, que possa ser utilizado 
diariamente? Oferecer de maneira simples, 
gratuita algo que já é buscado aos domingos.



Imagem 18: Shows de dança e música 
ao ar livre acontecem ao  longo de toda a 
paulista, de rock, samba ao brega e gospel.

Imagem 19: Aproveitar a escadaria do 
prédio da Gazeta para um show de in-
strumentos de corda, por quê não?

Imagem 20: A diversidade é, sem dúvidas 
fascinante! Nesta imagem, em um único 
registro, a ciclovia, pessoas caminhando e 
correndo e uma cesta de basquete impro-
visada nos mostra a riqueza de atividades 
possíveis.

Fonte: Acervo pessoal.

Fonte: Acervo pessoal.

Fonte: Acervo pessoal.
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Caminhadas 
e percepções 
territoriais

3.1. A relação com a música do Caetano Veloso 
ocorreu através de uma feliz coincidência, 
que se encaixou perfeitamente no contexto 
de trabalho. O território em análise engloba 
a Avenida São João, a qual separa duas das 
intervenções na Avenida Vieira de Carvalho 
aos outros espaços trabalhados. Até este 
ponto, nada demais foi dito, no entanto, o 
segundo elemento que amarra a situação 
é o fator sensitivo do espaço.

Após algumas discussões, com professores 
e colegas, puder notar que era de extrema 
importância ter minhas próprias impressões 
do local trabalhado. Ouvir, sentir, 
experimentar, estar à deriva (DERRIDA, 
2004) dos acontecimentos daquele espaço 
que nunca fez parte da minha rotina. Sair da 
zona de conforto faz você notar elementos 
que muitas vezes passam despercebidos 
naqueles em que você já está habituado. 
São estas nuances que busco a partir destas 
caminhadas que fiz e a partir dela entender 
melhor o território estudado.

Em minhas primeiras caminhadas 
percorri distintos percursos em diferentes 
horários, tendo em vista que buscava uma 
heterogeneidade de acontecimentos.

As duas primeiras que fiz, às 9:30 e 
13:00 respectivamente já me mostraram 
elementos bastante interessantes. Ao 
caminhar na Rua Vitória em direção 
à Avenida Rio Branco pude notar algo 
que existe em São Paulo, mas que pouco 
se fala: Imigrantes negros, os quais 
falavam francês, então pude imaginar 
que poderiam ser haitianos. E fez sentido 
tendo em vista que há poucos anos, houve 
um terrível terremoto que devastou o país, 
obrigando muitos a se mudarem, para que 
pudessem sobreviver. Estabeleceram-se 
em uma região de fácil acesso, tentando 
recomeçar a vida, após passarem por uma 
enorme tragédia.

Relutei em me aproximar e iniciar uma 
conversa, talvez com um certo preconceito 
de não saber a reação do grupo ou por 

Imagem 21: Neste mapa, podemos ver os percursos feitos, além dos terrenos utilizados, tanto
para algumas das intervenções quanto para o projeto principal.
Fonte: Acervo pessoal.
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estarem falando outra língua, mas foi 
interessante criar essa pequena história. 
Pude perceber também uma família de 
ciganas que estavam localizadas no encontro 
da Rua Conselheiro Nébias e a Rua Aurora. 
A vestimenta era bastante característica e 
de fato elas se orgulham de mostrar que é 
um dos elementos identitários dos ciganos.

Além das pessoas que convivem na região, 
pude notar que os bares são bastante 
frequentados, muito em função do 
aspecto comercial que a região possui. De 
botecos simples até os mais requintados, o 
movimento é considerável. É notável que 
o público que se adentrava em uma era 
de certa forma até específico. O horário 
de almoço me mostrou bem isso ao longo 
dos trechos caminhados. O Bar Léo, 
assim como o Le Casserole recebe um 
público mais específico. A vestimenta dos 
usuários, geralmente social mostra bem a 
distinção aos outros espaços reservados para 
alimentação que existem neste território.

Estas primeiras análises me mostraram 
um pouco do que é ser um espectador 
e estar à mercê do que ocorre em um 
território desconhecido. Tentar entender 

o funcionamento com um grande 
distanciamento apenas auxilia na superfície 
da coisa. Este contato mais próximo nos 
mostra muito mais do que análises a partir 
de uma plataforma eletrônica.
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Visita ao Parque Municipal 
Benemérito José Brás

Para auxiliar meu entendimento sobre 
transformações em espaços subutilizados 
e me aproximar da realidade, tive a 
oportunidade de conversar com a vice-
presidente da ONG Amigos da Praça, 
Márcia Sakurata. Ela teve participação 
direta no processo de organização de 
um movimento que reivindicava um 
espaço público de lazer adequado para os 
moradores da região na qual se localiza o 
Parque Municipal Benemérito José Brás. 
Encontramos-nos nas catracas da estação 
Brás da linha 3 - vermelha do Metrô e 
deste ponto em diante ela me contou um 
pouco sobre sua participação no processo 
de criação e desenvolvimento da ONG e 
seus projetos.

Imagem 22: Nesta foto podemos notar o parque ao centro de uma região que está iniciando sua
verticalização, após muitas décadas de ocupação majoritariamente industrial, com galpões e vilas
operárias.
Fonte: GOOGLE EARTH.
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Imagem 24: Grupo de dança se reúne três vezes por semana para 
praticar Maracatu, uma dança de origem afro-brasileira, típica 
do Estado do Pernambuco.

Imagem 23: Quadra localizada neste parque após a movimentação 
da ONG para um tratamento da área. Ao lado é possível ver a 
edificação a qual está localizada a administração.

Fonte: Acervo pessoal.Fonte: Acervo pessoal.
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Todo este processo se iniciou com a 
desapropriação de casas, no Brás, pelo 
Metrô, para a construção da estação liberou 
uma grande área na região na década de 
1970. Junto a estes terrenos existem duas 
escolas, sendo que uma delas, a creche, 
foi construída em um terreno doado pelo 
Metrô.

Em 2000, Márcia e um grupo de mulheres se 
movimentaram para que houvesse reuniões 
com o objetivo de encontrar alguém ou 
algum órgão que pudesse se interessar pelo 
local e passasse a cuidar dele. Os pais de 
alunos, que precisavam cruzar a área para 
levar os filhos às escolas, estavam muito 
preocupados com a ocorrência de suicídios 
no entorno. Os responsáveis pelas reuniões 
entraram em contato com o vereador do 
bairro e foram motivadas a se organizar 
em uma ONG que ao ser fundada recebeu 
o nome de “Amigos da Praça”, no ano de 
2004.

Ao constatarem que a área tinha potencial 
para um parque por apresentar 25.000 
metros quadrados, entraram em contato 
com empresas da região que pudessem 
patrocinar a construção do parque. Não 

houve interesse, pois, as empresas achavam 
que o local não tinha visibilidade.

Houve até uma tentativa pífia da prefeitura 
que decidiu cimentar a área para instalar 
os camelôs da Praça da Concórdia em 
uma tentativa de organizálos, mas eles não 
quiseram uma vez que não havia movimento. 
Não houve nenhum tipo de pesquisa 
ou verificação tanto junto aos camelôs 
quanto às poucas pessoas que transitavam 
no local. Foi um gasto de recursos para 
a pavimentação e posteriormente para a 
remoção deste cimento. Vendo esta falta 
de uso no espaço, Márcia criou com alguns 
amigos um grupo de ginástica, que motivou 
o uso do espaço por outras pessoas e assim, 
o espaço passou a ser um pouco mais bem 
cuidado.

As reuniões com o vereador permitiram que 
se tomasse conhecimento do fato de que 
a área pertencia a diferentes proprietários: 
Metrô, COHAB, CDHU. O passo seguinte 
foi conseguir que tudo passasse para a 
Secretaria do Verde e

Meio Ambiente. Infelizmente, houve 
uma redução da área inicial, pois o Metrô 
tomou uma parte para aumentar sua área 



de estacionamento, que já existia no local. 
Após diversas conversas, uma arquiteta 
passou a coordenar o projeto de acordo 
com a demanda dos participantes da ONG 
“Amigos da Praça” e os moradores da região.

Após onze anos de muito entrave, discussões 
e debates, o Parque Municipal Benemérito 
José Brás foi inaugurado em 8 de janeiro de 
2011, na gestão do prefeito Gilberto Kassab. 
O espaço tem duas quadras de futebol e 
uma quadra de basquete, no entanto andar 
de bicicleta não é permitido. Na vizinhança, 
há três prédios da CDHU e a localização 
dos portões da praça foi definida para 
facilitar o trânsito dos estudantes.

A ONG “Amigos da Praça” completa 
14 anos em 2018, sendo que o espaço 
conquistou o status de “Ponto de Cultura” 
no governo do Haddad, e ganhou a locação 
de um imóvel ao lado da Praça para as 
reuniões e oficinas. Infelizmente, a gestão do 
prefeito João Doria não levou essa iniciativa 
adiante e cancelou o pagamento de aluguéis 
para os “Pontos de Cultura”. Existe ainda 
no local uma falta de cuidado com as podas 
de árvores e com o gramado. Apesar disso, 
o local ainda é bastante utilizado e conta 
muito com o apoio dos moradores para se 
sustentar. 

Imagem 25: Junto com Márcia Sakurata, uma das grandes 
responsáveis para que este parque recebesse as mudanças 
necessárias.
Fonte: Acervo pessoal.
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Pigalle Duperré

4.1. Um grupo de arquitetos e designers chamado 
Ill Studio desenvolveu em 2017 uma quadra 
em meio à todo um quarteirão consolidado 
de Paris, denominada Pigalle Duperré. É 
de certa maneira bastante simples, mas 
que chama bastante atenção pelas cores 
utilizadas para a pintura deste espaço. São 
cores bastante vivas e quentes que convidam 
e estimulam àqueles que praticam o esporte, 
trazendo uma heterogeneidade para um 
quarteirão como outro qualquer da cidade.

Ill-Studio

Área: 480.0 m2

Paris - 2017

Imagem 26
Fonte: MICHELINI, S.



Imagem 27
Fonte: MICHELINI, S.



Imagem 28
Fonte: ARGYROGLO, M.
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Football Playground

4.2. Esta intervenção temporária faz parte de 
uma iniciativa pública de buscar novas 
formas de se aproveitar o espaço público. 
É um convite para praticar esportes de 
maneira divertida e lúdica, propondo para 
os turistas e moradores locais olhar para a 
cidade de uma novo jeito.

Guinée et Potin Architects

Área – 60m²

Nantes – 2014

Imagem 29
Fonte: ARGYROGLO, M.
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Projeto Centro 
Aberto

4.3.

Prefeitura de São Paulo

Área: Várias

São Paulo - 2014

O projeto Centro Aberto - que têm sede 
justamente no Centro de São Paulo - 
não busca construir novos espaços, mas, 
sobretudo transformar as estruturas 
preexistentes, permitindo atividades de 
celebração. Os projetos buscam a ativação 
do espaço público através da renovação de 
suas formas de uso.

Imagem 30
Fonte: Gestão Urbana



Imagem 31
Fonte: Gestão Urbana

Fonte: Gestão Urbana
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Imagem 32

Imagem 33

Fonte: MOZ, Z.

Fonte: MOZ, Z.



Quadra La Doce

4.4.

Guinée et Potin Architects

Área – 60m²

Nantes – 2014

O desenvolvimento deste espaço se 
desenvolveu a partir de uma ação da 
ONG love.fútbol com a equipe esportiva 
Manchester City. Juntos, recuperam e 
restauram quadras esportivas em desuso 
em áreas de vulnerabilidade social, sendo 
assim buscando recuperar também estas 
comunidades e os espaços públicos, que tem 
como cidade piloto a Cidade do México.

Imagem 34
Fonte: MOZ, Z.

Fonte: MOZ, Z.
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Edifício Poliesportivo 

4.5.

Batlle i Roig Arquitectes

Área: 4300m²

Barcelona - 2005

O projeto me chamou a atenção por 
alguns detalhes bastante interessantes, que 
foram aplicados na arquitetura principal 
desenvolvida no TFG. A existência da 
quadra já no pavimento térreo, mostrando ao 
pedestre que ali se desenvolvem atividades 
esportivas. O segundo elemento é a presença 

do mezanino que acompanha o pé direito 
duplo das áreas esportivas internas.O 
projeto como um todo é belíssimo, com 
elementos junto a fachada que quebram 
a incidência solar direta, outro aspecto 
aplicado junto ao projeto principal.
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Imagem 35

Imagem 36

Fonte: HEVIA, J.

Fonte: HEVIA, J.







“As atividades sociais incluem uma extensa 
gama de atividades diversas. Há muitos contatos 
passivos de ver e ouvir: observar as pessoas e o que 
está acontecendo. Essa modesta e despretensiosa 
forma de contato é a atividade social urbana 
mais difundida em qualquer lugar.” (GEHL, 
2015, p. 22)

A partir deste entendimento, podemos fazer 
uma analogia junto ao que foi discutido no 
primeiro capítulo. Este projeto não está 
sendo desenvolvido para se criar alguns 
espaços de caráter apenas esportivo e nada 
mais. Junto a essas intervenções, existe um 
caráter receptivo e inclusivo, um signo ali 

presente, de maneira implícita. Ser um 
espaço o qual as pessoas que ali estão 
possam usufruir e ocupar da maneira que 
seja interessante, com caráter de liberdade 
pessoal, corporal e mental.

A decisão de desenvolver um projeto 
com um viés esportivo nasceu porque 
entendo que o esporte pode ser um grande 
potencializador, um catalisador

humano. Envolve diferentes pessoas – que 
muitas vezes não se conhecem - e não se 
restringe a ser algo que possa ser praticado 
em um só lugar.

Imagem 38: Elevação de uma possível in-
tervenção esportiva.
Fonte: Acervo pessoal.
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A edificação sede

Além destas pequenas intervenções, o 
trabalho contempla também um centro 
esportivo, o qual possibilita existir uma 
edificação com usos esportivos, voltados, 
principalmente para as atividades coletivas.

A escolha do terreno para este projeto 
ocorreu a partir de algumas caminhadas 
já descritas anteriormente que foram 
feitas no local. A partir destas caminhadas, 
desenvolveu-se um mapa, que facilitou a 
escolha. Neste mapa foi indicado o percurso 
feito e as regiões onde me senti mais ou 
menos receptivo no território, sendo 
naturalmente indicado com a cor vermelha 
até a paleta de cor verde, a qual me sentia 

Imagem 39: Este é um mapa pouco usual, mas que traz impressões pessoais do local. A partir 
de uma caminhada no entorno foi possível identificar onde a caminhada foi mais calma, mais 
espassada e onde foi mais apressada e menos proveitosa. Este é um indicador pessoal, mas que 
fez entender onde há uma maior necessidade de um equipamento o qual possa reinventar o local.
Fonte: Acervo pessoal.
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tranquilo no local.

A região a norte da Avenida São João, entre 
as ruas Vitória e Conselheiro Nébias se 
destacou negativamente, o que me fez 
entender que ali seria um local de boa 
instalação do projeto principal, que poderia 
gerar um movimento mais interessante 
para aquele espaço, assim como uma nova 
dinâmica.

Dentre as premissas de implantação, destaco 
a intenção de mostrar ao pedestre que 
está se adentrando de que ali se encontra 
um espaço esportivo. A inserção de uma 
quadra esportiva rebaixada a um metro 
do nível térreo para ganhar altura de pé 
direito reforça a intenção. Há também um 
espaço livre para a prática de qualquer tipo 
de esporte, exercício que desejarem.

A circulação representa uma das 
fachadas principais e está inserida de 
forma independente, o que possível seu 
fechamento, sem que haja algum tipo de 
interrupção de uso no nível térreo. Além 
disso, sua estrutura está alinhada aos eixos 
da edificação, mas não há nenhum tipo de 
dependência estrutural.

Imagem 42: Corte ampliado das duas 
fachadas e a compreensão de pé-direito 
entre ambas.
Fonte: Acervo pessoal.4m







82

Imagem 45: Elevação 2.
Fonte: Acervo pessoal.

10m
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Imagem 46: Corte BB.
Fonte: Acervo pessoal.

10m
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Imagem 47: Corte AA.
Fonte: Acervo pessoal.

10m
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Imagem 48: Elevação 1.
Fonte: Acervo pessoal.

10m
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Imagem 49: Perspectiva interna. Imagem 50: Perspectiva externa.
Fonte: Acervo pessoal. Fonte: Acervo pessoal.
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A discussão geral do trabalho voltada ao 
espectro do esporte e os espaços direcionados 
à ele, a meu ver é de suma importância. Não 
apenas em relação à qualidade urbana que 
pode ser gerada com estas novas dinâmicas, 
mas o que ela provoca aos indivíduos. 
O sentido de coletividade, aspecto de 
convivência urbana e relação com o espaço 
público se sobressaem e pode criar de fato 
um vínculo entre os cidadãos e a cidade, o 
que Jane Jacobs (2007) tanto reitera.

Outro ponto que me chama a atenção, 
relacionado diretamente ao esporte e 
atividade física é a importância da figura 
do corpo humano na relação comercial da 
sociedade. De fato, vende-se a necessidade 
de se haver o corpo ideal, produto de uma 
série de expectativas que se espera vestido 
de uma ou outra maneira e que deve se 
ajustar com a sociedade à qual este corpo 
está inserido.

Consideações finais
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O âmbito da estética passar a ser prioritária 
frente à prática esportiva fez com que as 
academias tivessem um enorme retorno 
financeiro.

Uma crítica pessoal surge junto à atual 
conjuntura política, logo após ser eleito o 
novo presidente da república. Foi anunciado 
o fim do ministério dos esportes,

transformando-o em uma secretária. Muitos 
dizem que é necessário cortar gastos, mas 
será que o âmbito esportivo deve mesmo ser 
colocados em segundo ou terceiro plano? 
Para que se tenha uma ideia, segundo a 
OMS, a cada dólar investido em esportes, 
três são economizados em saúde para os 
órgãos públicos.Os investimentos voltados à 
esse segmento são de fato mal administrados, 
mas não deveriam ser deixados de lado. A 
meu ver, os Jogos Olímpicos de 2016 vieram 
em um momento inoportuno. Outro grande 
evento esportivo já havia sido realizado 2 
anos antes.

Muitos se incomodam de que o Brasil não 
tem resultados convincentes em esportes 
além do futebol, mas não entendem e não 
olham para o problema de fato. Ao invés 
de realizar grandes eventos, porque não 

investir na formação de atletas? Diversas 
confederações esportivas nacionais como de 
judô, tênis, basquete e ginástica olímpica, 
que possuem muitos atletas e acabam por 
os “abandonar” por não haver infraestrutura 
apropriada e suficiente.

Além disso, é necessário incidir 
principalmente em territórios que de fatos 
carecem deste tipo de investimento. Muitos 
atletas vêm de condições extremamente 
precárias e que esbarram com o esporte 
para não se “desencontrarem” na vida. 
É fundamental desenvolver condições 
melhores para que um número maior de 
crianças e jovens possam experienciar o 
esporte e conhecer sua amplitude. O esporte 
pode ser um agente social poderoso e 
deixálo de lado não me parece a atitude 
mais adequada.

Como conclusão, este trabalho busca 
mostrar a relevância social e espacial que 
o esporte exerce. Nestas poucas páginas, 
tentei demonstrar esta importância e 
expor algo que para mim é tão marcante 
até hoje. Espero, por fim, como futuro 
arquiteto, poder desenvolver e transformar 
espaços assim como estes demonstrados 

anteriormente fazendo do esporte um 
agente positivo - como foi para mim - na 
vida das pessoas.
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