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I APRESENTAÇÃO DO TEMA E SUA RELEVÂNCIA

 O tema escolhido é um Complexo Esportivo na região sul da cidade de São Paulo. A razão 

da escolha por um centro esportivo é oferecer um ambiente para uma das atividades mais realiza-

da pelo ser humano que é a atividade física. O tema procura abordar a questão da relação do ser 

humano com seu meio ambiente, especificamente no meio da prática esportiva, uma vez que o 

esporte tem grande função no desenvolvimento físico, mental e social das pessoas. 

 A ideia principal é proporcionar um ambiente esportivo com projeto arquitetônico atraente e 

funcional, onde tanto crianças e adolescentes como adultos e idosos com as mais diversas condi-

ções físicas, possam praticar atividades físicas e esportivas, valorizando a diversidade humana e 

fortalecendo a aceitação das diferenças individuais, enfatizando a importância de pertencer, convi-

ver, cooperar e contribuir para construção de uma vida comunitária mais justa saudável e satisfató-

ria.



II INTRODUÇÃO

 Os espaços destinados a prática de atividades físicas sofreram grandes mudanças des-

de sua iniciação até os dias atuais, demonstrando uma considerável evolução da arquitetura dos 

ambientes envolvidos nos esportes. Tal fato parece estar relacionado com a própria evolução do 

esporte, que tem sua existência iniciada há longo tempo. Na Antiguidade, as práticas esportivas 

voltavam-se para sobrevivência do homem. Depois, eram mais uma preparação para guerras em 

ambas as situações eram praticadas em espaços outdoors rudimentares e sem nenhuma estrutu-

ração.

 

Figura 1: Ruínas da cidade de Olímpia, na Grécia, onde eram realizados os antigos jogos esportivos. 

 

Fonte: FERNANDES (s.d.)

 O avanço do esporte e surgimento de modalidades esportivas levou a ambientes mais estru-

turados e os espaços passaram a ser indoors, surgindo quadras e ginásios. Somente em tempos 

mais recentes que apareceram os centros esportivos e finalmente os complexos bem mais elabo-

rados, como se pode observar em eventos do tipo torneios internacionais, jogos olímpicos, copa do 

mundo de futebol. Atualmente há um destaque da tecnologia e acessibilidade na arquitetura dos 

espaços esportivos. 



Figura 2: Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Foto de fevereiro de 2014.

 

Fonte: PORTAL DA COPA (2014)

 A arquitetura de centros esportivos acessíveis tem um aspecto mais contemporâneo, tendo 

em vista que a organização de esportes para pessoas com deficiências físicas começou a partir de 

programas de reabilitação com ex-soldados e civis que tiveram algum tipo de mutilação durante a 

Segunda Guerra Mundial, quando o esporte passou a ser uma ferramenta vital. Em 1948, houve 

uma competição paralela aos jogos olímpicos para atletas deficientes do hospital em Londres o que 

originou os chamados Jogos Paralímpicos. Começaram a serem criadas modalidades esportivas 

especificas para pessoas com deficiência, e, consequentemente, novos espaços físicos para que 

pudessem ser praticados.

 Figura 3: imagem de uma das primeiras competições paralímpicas, realizada no Hospital Stoke 

Mandeville, no Reino Unido.

 

Fonte: TERRA (2016)

 Nossa sociedade é marcada pelas desigualdades e injustiças sociais. Neste contexto, este 

projeto pretende se constituir em um espaço para integração das diversidades, sejam elas físicas, 

culturais, étnicas, de gênero e sexuais.



III PROBLEMA 

 Pode-se notar através da pesquisa que a maior parte da produção dos espaços construídos 

continua sendo feita a partir dos referenciais chamados “homem padrão” (possuidor de todas as ha-

bilidades físicas, mentais e neurológicas).  A filosofia por trás deste modelo é a de que as pessoas 

devem se adaptar aos ambientes. 

 Consequentemente, as pessoas com deficiência ou dificuldade de mobilidade ficam impos-

sibilitadas de utilizarem estes lugares. Considerando ainda dados que revelam que o Brasil possui 

cerca de 24,5 milhões de pessoas portadoras de alguma deficiência, nota-se que grande parte da 

população não é atendida por local apropriado à prática de atividade física. 

 Poucos locais respeitam corretamente as normas estabelecidas pela ABNT (que dispões de 

normas de acessibilidade), impedindo o uso autônomo destas pessoas.   Apesar da Lei 10.098, de 

19 de dezembro de 2000, que defende a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços 

públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

comunicação, pouco se concretiza de fato. Não é difícil encontrar rampas inadequadas ou ausência 

de rampas; pavimentação do passeio em mau estado, dificultando o trajeto; ausência de sanitários 

adaptados, sem espaço para o giro da cadeira de rodas, sem barras de apoio, entre outros. 

 Conforme a referida lei, as instalações esportivas devem ser enquadradas, apresentando 

acessibilidade, e se empenhando em desenvolver as atividades adaptadas, para que os deficientes 

além de conseguirem utilizar o local (usar os sanitários e se locomover), também possam fazer uso 

dele praticando alguma modalidade esportiva (Colloquium Humanarum, 2017). 

 Embora já tenha tido um avanço com a questão da acessibilidade, há necessidade de mu-

dança de filosofia para uma forma mais humana, onde o ambiente deve se adequar a qualquer tipo 

de pessoa.

 O fato de São Paulo ser a capital brasileira que possui a menor frequência de adultos que 

praticam atividade física no tempo livre, 32,4%, e a região escolhida para o projeto apresentar 

limitação quanto ao oferecimento de espaços destinados a prática esportiva com alta qualidade, 

motivou a escolha do tema Complexo Esportivo. 



 Outro aspecto a ser considerado é que, de acordo com o portal Brasil Escola (2016), o ho-

mem moderno estava deixando de lado as práticas esportivas, o que muitas vezes leva a um estilo 

de vida sedentário e provoca distúrbios como má alimentação, obesidade, tabagismo, estresse, 

doenças coronarianas, entre outras. Contudo, esse cenário vem mudando cada vez mais, pois a 

população está se conscientizando sobre como a atividade física ajuda a ter uma vida saudável, 

aumentando a procura aos esportes. Portanto, devido à necessidade de espaços esportivos de 

qualidade para a população, o tema escolhido para a elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso, é a implantação de um Complexo Esportivo.



IV JUSTIFICATIVA 

 O movimento está presente em nossas vidas como uma necessidade vital do ser humano, 

tanto em crianças e adolescentes como adultos ou idosos. Desta forma, a atividade física faz par-

te do nosso dia a dia, pois qualquer movimento do corpo que provoque gastos de energia, como 

levantar, sentar, andar e carregar coisas é uma atividade física. Acredita-se que depois da alimen-

tação, a mais antiga forma de atividade humana é a prática esportiva.

Figura 4: Modalidades esportivas

 

Fonte: FOTOSEARCH (s.d.)

 O filósofo Sócrates registra a importância do esporte para a sociedade da época: “Nenhum 

cidadão tem o direito de ser um amador na matéria de adestramento físico, sendo parte de seu 

ofício, como cidadão, manter-se em boas condições, pronto para servir ao Estado sempre que 

preciso. Além disso, que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ter visto a beleza e sem 

ter conhecido a força de que seu corpo é capaz de produzir”. Tanto Aristóteles quanto Hipócrates 

escreveram reconhecendo o valor dos exercícios físicos, chegando até a achar que a educação do 

corpo deveria preceder a do intelecto.



 O esporte e seus heróis - os atletas - fazem parte do dia-a-dia de bilhões de pessoas ao 

redor do planeta. As disputas esportivas têm o poder de colocar países inteiros em compasso de 

espera. O Brasil para para ver os jogos da seleção na Copa do Mundo e o mesmo se repete na 

Argentina, na Inglaterra ou na Itália. 

Figura 5: Encerramento da Copa do Mundo de 2018

  Fonte: Diário Catarinense (2018)

 Nações dos cinco continentes acompanham as transmissões de provas e partidas dos Jo-

gos Olímpicos, mesmo que seus esportistas não tenham qualquer chance de vitória. 

Figura 6: Rio 2016 - Dobradinha no pódio tem militar

Fonte: Folha de Colider (2016) 

 Ao lado do também brasileiro Diego Hypólito, medalha de prata na competição, o ginasta da 

FAB somou a quinta medalha militar alcançada nos Jogos Rio 2016. 



 A longa história do esporte ajuda a entender como um fenômeno surgido há milênios se 

perpetuou no imaginário do homem. A prática de esportes e exercícios físicos vem sendo cada 

vez mais recomendada por especialistas, pois ajuda no desenvolvimento do corpo e da mente. 

O esporte transmite valores, traz melhorias à interação social de seus praticantes e serve como 

instrumento de educação. O incentivo à prática esportiva é de extrema importância para o desen-

volvimento da ordem e disciplina dentro de uma sociedade. Percebe-se que a presença da mesma 

ajuda no combate à violência, melhorando a segurança e a saúde pública.

 Com a população se conscientizando cada vez mais sobre a importância da atividade física 

para se ter uma vida saudável, aumenta a procura aos esportes e consequentemente de locais 

onde possam pratica-los. Portanto, devido à necessidade de espaços esportivos de qualidade para 

a população, é que houve a escolha do tema para a Complexo Esportivo.

 

 O acesso ao esporte e a sua prática deve ser um direito de todos. Então tona-se necessário 

considerar a acessibilidade nos ambientes esportivos para cumprir a missão de igualdade de di-

reitos ao uso dos locais, de modo a ser usufruído por todos, sem restrições, constrangimentos ou 

segregações.

 Acessibilidade na construção é um assunto bastante difundido e discutido, de forma que 

priorizar empreendimentos adaptados aos deficientes é uma preocupação cada vez mais constante 

para construtoras, incorporadoras e profissionais da área de construção.

 Os profissionais da área de construção podem ajudar nesse trabalho de conscientização e 

principalmente, contribuir de maneira positiva, assertiva e exemplar perante a sociedade. Desta for-

ma, será visto muito além de provedor de bens e serviços, mas também como alguém que assume 

um papel social e apoia a inclusão social.

 Patricia Totaro, Arquitetura de Resultados, afirma que “as academias que são acessíveis a 

todos, e divulgam isso, ganham até pontos com os clientes, que se sentem mais conectados com 

a academia, pois se identificam com a iniciativa”. Além disto, quando um projeto novo é concebido 

totalmente acessível, as soluções já estão integradas ao ambiente, evitando a necessidade de 

adaptações futuras que envolveriam um gasto maior.



 O ideal seria que todo projeto fosse concebido e executado de acordo com os princípios do 

desenho universal, promovendo a inclusão e a utilização por qualquer indivíduo com autonomia e 

segurança.” (Flávia Pinheiro Tavares Torres, arquiteta, urbanista e assessora técnica especializada 

em acessibilidade do Crea-MG.

 Sergio Yamawaki, membro da Comissão de Acessibilidade do Conselho Regional de En-

genharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), em entrevista publicada ao Jornal Gazeta do Povo, 

explica que “a variação no custo não chega a 5% quando o prédio é projetado para ser acessível, 

e o imóvel tende a valorizar cerca de 15%. A acessibilidade na construção é uma aposta certa, que 

vai trazer um retorno maior do que não tê-la no imóvel”.



V OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

 Para o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso torna-se necessário traçar 

objetivos que guiem a pesquisa e propiciam o desenvolvimento do projeto arquitetônico. 

V.1 Objetivos Gerais

 O objetivo maior deste trabalho é desenvolver uma proposta arquitetônica e paisagística 

multifuncional que atenda às necessidades da população de forma convidativa, com arquitetura 

envolvente e com soluções sustentáveis, oferecendo à população um local de qualidade, destinado 

à prática esportiva e ao lazer. 

 Considerando o conceito de sociedade para todos, este trabalho atua não só como fator 

de qualidade de vida, mas também pretende ressaltar a importância de se projetar as instalações 

esportivas pensando na acessibilidade, para que usuários com deficiências possam utilizar o am-

biente de forma plena e independente. 

 O complexo visa aproximar o esporte da população provendo um espaço com estrutura 

adequada e equipamento com qualidade para práticas esportivas. Adquire uma função social na 

medida em que proporciona maior integração com a comunidade, através do convívio que se tem 

com diversas pessoas. 

 No projeto utilizamos a arquitetura como principal parceiro das pessoas com deficiência 

física para a inclusão social dos mesmos à sociedade, através de um ambiente apropriado para 

prática de esportes.

V.2 Objetivos Específicos

 Alguns objetivos específicos auxiliam neste trabalho, são eles: 

a) Estudar a infraestrutura e as condicionantes físicas e ambientais do terreno onde será im-

plantado o Complexo Esportivo.

b) Conhecer as arquiteturas de centros esportivos e analisar quais modalidades esportivas 

serão implantadas no projeto.

c) Avaliar a Percepção do espaço construído. Analisar a relação entre o espaço construído e 

os diferentes segmentos da população.  



d) Obter conhecimento a respeito da Arquitetura contemporânea, as tecnologias utilizadas e 

itens de acessibilidade. 

e) Analisar a relação entre mobilidade e espaços físicos, considerando as questões relativas a 

acessibilidade.

f) Também verificar a arquitetura de ambientes adaptados, a deficientes físicos como banhei-

ros, vestiários e acessos a demais ambientes, que compõem o centro esportivo.



VI FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

VI.1 O esporte e os espaços para sua prática

 A educação física iniciou com a busca pelo alto rendimento e pela competição. Esse modelo 

resultou na exclusão sistemática de pessoas que não atingiam o desempenho esperado ou não se 

enquadravam no perfil físico buscado. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência fizeram 

parte desse processo de exclusão, com exceção às atividades de educação física adaptada, as 

quais eram voltadas exclusivamente para esse público. Atualmente, estamos acompanhando o 

surgimento da educação física inclusiva que pressupõe a participação de todos em uma mesma 

atividade. Essa proposta, alinhada com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (2006), implica no entendimento das especificidades de cada pessoa e na flexi-

bilização de recursos e regras das atividades físicas. Isso envolve não só alterações nas práticas 

físicas existentes, como também a criação de novas atividades. O desenvolvimento desse novo pa-

radigma pressupõe a eliminação de barreiras e a ressignificação dos objetivos da educação física.

 Seja individual, seja em equipe, os esportes estão entre as principais atividades físicas pra-

ticadas pelo homem moderno. Segundo pesquisa do Ministério do Esporte do Brasil, realizada em 

2013, quase metade dos brasileiros que praticam atividades físicas é adepta de algum esporte.

VI.1.1 Definição de Esporte

 Esporte e atividade física são comumente confundidos, mas a diferença é que o esporte é 

uma atividade física organizada, ou seja, qualquer esporte é atividade física, mas nem toda ativi-

dade física é esporte. Quando falamos em esporte, estamos denominando um tipo específico de 

atividade física que possui características como competição, institucionalização, esforço físico e 

habilidades motoras específicas, padronização de espaços e regras, além da formação dos gru-

pos. Através deste conceito é possível perceber que a importância dos esportes vai muito além da 

queima de calorias e emagrecimento. 

 Os esportes coletivos e individuais auxiliam a formação de conceitos básicos de cidadania 

para as pessoas, como os aspectos afetivos, sociais, cognitivos, culturais e biológicos que muito 

contribuem para questionamento de situações e problemas do dia a dia. Colabora também, no de-

senvolvimento da noção de comprometimento, espírito de equipe, disciplina e tolerância à frustra-



ção. Os esportes coletivos podem facilitar a socialização, ajudando a vencer a timidez e atuando 

como uma ferramenta para aumentar a rede social

 Geralmente, a preocupação com a imagem corporal é o principal estímulo que leva a procu-

rar a prática da atividade física. Porém, esta prática também acaba por adquirir outros hábitos sau-

dáveis (alimentação regrada, evitar fumo e drogas, rotina, etc.), o que contribui para o bem-estar 

geral. 

Figura 7: “Homem Vitruviano”

 

Fonte: VINCI (1452–1519)

  “Homem Vitruviano” é uma obra de 1490 e que foi primeiramente baseada numa obra mais 

antiga sobre arquitetura do famoso Vitrúvio e que faz menção às proporções divinas perfeitas, 

portanto este homem seria o ideal humano; toda a obra tem proporções baseadas no número ‘phi’ 

(1,618) que os gregos difundiram. Os esportes são empregados com fins terapêuticos recreativos 

ou de rendimento (competitivo).

VI.1.2 História do esporte

 A ligação do ser humano com o esporte sempre existiu desde os povos primitivos, quando 

fugiam de animais predadores, lutavam por áreas e regiões e disputavam domínios no início das 

coletividades daí origina o esporte, com práticas esportivas que não se parecem com as que co-

nhecemos hoje. Em razão disso, são conceituadas como práticas pré-esportivas, muitas dessas 

práticas pré-esportivas do Esporte Antigo desapareceram com o tempo. Outras se transformaram 

em Esportes que continuaram a ser praticados ao longo do tempo.



VI.1.2.1 Era pré-histórica (período do aparecimento dos seres humanos na Terra até cerca de 4000 

anos a.C.)

 Para as sociedades pré-históricas as atividades físicas eram úteis para a sobrevivência do 

homem, como a corrida e a caça. Posteriormente, a prática esportiva mostra-se ligada aos exér-

citos e às guerras. Tinha como meta aprimorar e desenvolver a força física do soldado, vencer 

as batalhas e demonstrar a superioridade de um povo.  Os outros jogos tinham caráter religioso. 

Arqueólogos encontraram monumentos de babilônios, assírios e hebreus com representações de 

jogos com bola, natação, acrobacia e danças. 

Figura 8: Caçadores

 

Fonte: LEDERER (S.d.)

VI.1.2.2 Idade Antiga ou Antiguidade (período de 4000 anos a.C., até 476 da era cristã) 

 É na Grécia Antiga que o esporte passa a ocupar um lugar de destaque na sociedade, dei-

xando o campo militar e passando a dar ênfase na perfeição corporal e simetria, com seus jogos 

e festivais em honra aos deuses. Os gregos foram o primeiro povo europeu a atingir alto grau de 

civilização e a Educação Física está entre as principais heranças deixadas por eles ao mundo mo-

derno.

 

 Com a conquista da Grécia Antiga pelos romanos, em 456 a.C, os jogos olímpicos entram 

em declínio e junto sua proposta de integrar os cidadãos em competições marcadas pela cordiali-



dade.  O esporte romano se caracteriza por disputas mais violentas, refletindo em termos de pro-

pósitos um retrocesso dos ideais gregos. 

Figura 9: Os jogos olímpicos na Grécia antiga

 

Fonte: TURISMO GRÉCIA (S.d.)

VI.1.2.3 A Idade Média (período de 476 a 1453)

 Na Idade Média, com a queda do Império Romano e o crescimento da força do Cristianismo, 

que pregava mais a purificação da alma do que a do corpo, o esporte entrou em uma fase de es-

tagnação, principalmente no Ocidente. A Educação Física, pelo menos na perspectiva adotada na 

Grécia antiga, desapareceu ou era praticada de forma isolada por pequenos grupos.

 Mesmo com a pressão da igreja, houve um renascimento da cultura grega e romana e o 

esporte teve um desenvolvimento significativo durante a idade média. A maioria das modalidades 

que existem hoje se originou e desenvolveu durante a era medieval.

VI.1.2.4 Idade Moderna (período de 1453 até 1789)

 A retomada do esporte se dá lentamente na Idade Moderna. Na fase da Renascença (século 

XVI e XVII), com o surgimento do Humanismo, a Educação Física foi revivida e a importância da 

atividade física redescoberta. As bases dos conceitos modernos de esporte surgem na Europa do 

século XVIII, quando a Educação Física volta a ser sistematizada. No século seguinte, em Oxford 

(Inglaterra), se dá a reforma dos conceitos desportivos, com a definição das regras para os jogos. 

Logo depois, houve a internacionalização deste conceito, quando nasceu definitivamente o esporte 

moderno.



Como a atividade física se tornou aceita como um meio de educação, ela foi trazida para as escolas 

como um sistema de ginástica. Até o Século XIX, porém, tudo o que se entendia como esporte era 

a Educação Física sistematizada. 

VI.1.2.5 Idade Contemporânea (período de 1789 até os dias atuais) 

a) Esporte no Século XIX

 As faculdades lideraram e expandiram as tendências das modalidades esportivas, e as es-

colas de segundo graus rapidamente seguiram seus passos. O esporte universitário ficou tão po-

pular e despertou tanto interesse que se tornou um grande negócio. Enquanto o esporte crescia na 

sua grande popularidade, seu controle passava dos alunos para o corpo docente e a administração. 

Porém, o esporte não se restringiu a faculdades e escolas e se tornou popular em toda parte, como 

as atividades de lazer e projetos de responsabilidade da comunidade. 

 Durante as últimas duas décadas do século dezenove, o esporte tornou-se uma faceta mais 

séria da sociedade, proliferando as regras, aumentando a sistematização dos jogos e iniciando a 

marcação de recordes. 

 Enquanto os atletas amadores cresciam na participação e na variedade, a grande expansão 

foi com o esporte profissional, uma vez que a ênfase era no vencer. O esporte profissional surgiu 

logo após a Guerra Civil com a organização do primeiro time profissional de basquete em 1869 e à 

realização da primeira Olimpíada da Era Moderna em 1896, em Atenas. 

Figura 10: Primeira olimpíada da era moderna em Atenas, 1896

onte: ARTE REF (2016)



 O profissionalismo começou a florescer com outras modalidades como atletismo de pista, 

ciclismo, handebol, vela e boxe. A cobertura de rádio e televisão trouxe o esporte profissional para 

dentro dos lares e ajudou a torná-lo uma parte importante do meio cultural.

 No fim do século XIX, haviam três linhas doutrinárias de atividade física: a ginástica naciona-

lista (alemã), que valoriza aspectos ligados ao patriotismo e à ordem; a ginástica médica (sueca), 

voltada para fins terapêuticos e preventivos; e o movimento do esporte (inglês), que introduz a 

concepção moderna de esporte e impulsiona a restauração do movimento olímpico. 

b) Esporte no século XX

 A primeira metade do século XX é marcada por um desenvolvimento lento do esporte. Duas 

guerras mundiais (1914/1918 e 1939/1945), a revolução comunista de 1917, o crack da Bolsa de 

Nova York em 1929 criam dificuldades para o treinamento de atletas e a realização de competições, 

inclusive com o cancelamento de três edições dos Jogos Olímpicos de1912, 1940 e 1944. Neste 

quadro de relativo marasmo, a Associação Cristã de Moços (ACM) se destaca nos Estados Unidos, 

criando novas modalidades esportivas - como o basquete e o vôlei - ou inovando com as concep-

ções pioneiras de ginástica de conservação.

Figura 11: Jogo de basquete

Fonte: PHELIPPE (2013)

 Na segunda metade do século XX, notadamente entre 1950 e 1990, o esporte é sacudido 

por uma nova realidade, mudando da concepção “o importante é competir” para busca de resulta-

do, dando maior importância ao rendimento. Inicia-se um rápido processo de profissionalização dos



atletas, alçados à condição de estrelas da mídia e heróis nacionais. A corrida em busca de recordes 

e títulos gera preocupação com a exacerbação da competição e alerta os governos para as novas 

responsabilidades do Estado no que se refere às atividades físicas. Os textos destacam a neces-

sidade de garantir à população em geral - e não apenas aos atletas - condições que levem à de-

mocratização do esporte. Consolida-se a ideia de esporte como direito de todos. Grupos até então 

pouco atendidos na questão da atividade física ganham mais atenção. Dois exemplos de tal trans-

formação são a terceira idade e a pessoa portadora de deficiência. Amplia-se o próprio conceito 

de esporte, desmembrado em esporte-participação (lazer) e esporte de rendimento (competição). 

  No caso do esporte de alto rendimento, percebe-se o avanço da lógica mercantilista. Pro-

vas, partidas e torneios são espetáculos; atletas, produtos em exibição. Equipes de futebol, atle-

tismo, vôlei ou basquete funcionam como uma espécie de grande companhia artística, com astros 

(atletas) milionários e shows (partidas ou provas) que mobilizam a mídia e o público. Estimuladas 

pela cobertura das TVs, novas modalidades ganham importância. Os chamados esportes radicais 

(surfe, skate, kite surfe, bicicross, motocross, entre outros) proporcionam imagens de impacto e 

conquistam novos fãs a cada dia. Além disso, multiplicam-se os “esportes-filhotes”, derivações de 

modalidades amplamente difundidas. Vôlei de praia, futsal e beach soccer são alguns exemplos do 

fenômeno. 

Figura 12: Campeonato Superpraia, João Pessoa, 2015

Fonte: GUIA PARAIBANO (2015)

 Conforme Tubino (2010), a história do esporte divide-se em três períodos):  Esporte Antigo: 

até a primeira metade do século XIX; ; Esporte Moderno: de 1820 a 1980 e Esporte Contemporâ-



de 1980 em diante. O conhecimento da evolução e do crescimento do esporte necessita da com-

preensão do seu significado na sociedade como um universo cultural e um meio de educação.

VI.1.3 Esporte no Brasil

 As primeiras atividades físicas no Brasil eram praticadas pelos povos indígenas, são elas: 

arco e flecha, canoagem, natação, corridas, entre vários outros. É notório que na época não eram 

considerados atividades esportivas, visto que sua utilização era pela necessidade e utilitarismo.

Há relatos de que o primeiro esporte moderno praticado em nosso país foi o turfe (corridas de cava-

los), em meados de 1810 na Praia de Botafogo no Rio de Janeiro, organizado pelos comerciantes 

ingleses.

 

 No Brasil Imperial (1822 – 1889) surge a prática da capoeira, atividade trazida pelos africa-

nos. Na segunda metade do século XIX, os alemães trouxeram a ginástica ao nosso país. Em 1955, 

o Tiro com Arco chegou ao Brasil trazido pelo comissário de Voo da Panair do Brasil, Sr. Adolpho 

Porta. Em 1991, foi criada a Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

O remo foi considerado o principal esporte brasileiro na segunda metade do século XIX até o início 

do século XX, surgindo a criação de diversos clubes no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio 

Grande do Sul.

 Também nessa mesma época introduziram no Brasil a natação competitiva, o basquete, o 

tênis, a esgrima, e o futebol. Historiadores relatam que o futebol surgiu no Brasil através dos mari-

nheiros de navios ingleses, holandeses e franceses que na segunda metade do século XIX vinham 

ao nosso país. “Eles jogavam em nossas praias, durante as paradas dos seus navios, iam embora 

e levavam a bola”. (DUARTE, 2003, p. 215). Outros historiadores informam que foi em Jundiaí, em 

1882, que o futebol começou a ser jogado no Brasil, mais precisamente pelos funcionários da São 

Paulo Railway, e na mesma época funcionários da Estrada de Ferro Leopoldina começam a jogar 

o futebol no Rio de Janeiro.



Figura 13: Crianças francesas jogando futebol em zona rural próxima a Paris, 1947

Fonte: HISTÓRIA DIGITAL (2014)

 De acordo com a pesquisa do Ministério do Esporte realizada em 2013, os dez esportes 

mais praticados no Brasil são, em ordem: futebol; caminhada e corrida; voleibol; academia e mus-

culação; natação; futsal; ciclismo; handebol; e basquetebol.

 Institucionalmente falando, a história do esporte brasileiro iniciou em 1937, pela criação, 

através da Lei nº 378 de 13/03/1937, da Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e 

Cultura. No ano de 1970, tal divisão foi transformada no Departamento de Educação Física e Des-

portos do Ministério da Educação e Cultura.

 Em 1978 o departamento transformou-se em Secretaria de Educação Física e Desporto, 

ainda pertencente ao Ministério da Educação. Permaneceu assim até 1989, quando então ocorreu, 

em 1990 a extinção da Secretaria ligada ao Ministério da Educação e criação da Secretaria de 

Desportos da Presidência da República. 

 Em 1992, o vínculo do esporte voltou ao Ministério da Educação, com a Secretaria de Des-

portos. Em 1955 foi criado o Ministério de Estado Extraordinário do Esporte, e à Secretaria de Des-

porto do Ministério da Educação coube a prestação do apoio técnico administrativo.

 No mês de março de 1955, a secretaria transforma-se no Instituto Nacional de Desenvolvi-

mento do Desporto (INDESP), passando a ser subordinado ao Ministério Extraordinário do Esporte.



Em 31 de dezembro de 1988 cria-se o Ministério do Esporte e Turismo através da Medida Provisó-

ria nº 1.794-8. O INDESP passa então a subordinar-se a esse novo Ministério.

 Em 2000 surge a Secretaria Nacional de Esporte, promovendo a extinção do INDESP. Em 

2003, houve a separação do Ministério do Esporte e Turismo, o esporte passa a ter um ministério 

próprio.

VI.1.4 Histórico da educação física inclusiva

 O esporte para pessoas com deficiência teve seu início após a Primeira Guerra Mundial, 

como forma de tratamento de soldados que adquiriram impedimentos permanentes. No final da Se-

gunda Guerra Mundial, houve um novo impulso no seu desenvolvimento, principalmente a partir de 

tratamentos desenvolvidos no Stoke Mandeville Hospital, na Inglaterra. Nessa época, ainda persis-

tia a visão do esporte como auxiliar ao tratamento médico. A partir dos jogos anuais desenvolvidos 

nesse hospital, o movimento ganhou força, culminando com a criação das primeiras Paraolimpía-

das, em 1960, na cidade de Roma. 

 No Brasil, o esporte adaptado foi introduzido no final da década de 1950. A participação bra-

sileira em eventos esportivos internacionais para pessoas com deficiência ganha expressão desde 

então, tendo o país alcançado o sétimo lugar na Paraolimpíada, em 2012, na cidade de Londres.

 Essa evolução do esporte acabou influenciando também o ambiente da escola. Inicialmente, 

os estudantes com deficiência não participavam das aulas de educação física. Eram, muitas vezes, 

dispensados dessa disciplina. Para praticar atividades físicas, esses estudantes precisavam buscar 

alternativas em projetos específicos de educação física, Os projetos de esportes adaptados são 

importantes para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento com deficiência. No entanto, 

a educação física escolar está evoluindo para uma visão inclusiva, que pressupõe o convívio e a 

participação de todos os estudantes nas mesmas atividades. Essa visão se relaciona com as atu-

ais convenções internacionais na área de direitos humanos. A Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, documento elaborado pela ONU e que tem valor de emenda 

constitucional, no Brasil, no parágrafo 5 (alínea d) de seu artigo 30, afirma:



Eliana Lúcia Ferreira, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), comenta essa 

visão:

Os Estados tomarão medidas apropriadas para assegurar que as crianças com de-
ficiência possam, em igualdade de condições com as demais crianças, participar de 
jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar.

Tínhamos uma escola que pensava em uma educação física que não considerava 
o aluno diferenciado. Depois tivemos a educação física adaptada, que permitia que 
esse aluno que tinha habilidades motoras pudesse ser um grande atleta. Mas a es-
cola não é para grandes atletas. A escola é para todos. Temos que perceber que o 
professor de educação física não pode ser mais só professor de quadra. Esse pro-
fessor tem que retomar a discussão dos princípios pedagógicos de cada atividade, e 
isso tem que ser discutido de uma maneira mais intensificada.

VI.1.5 Modalidades de Educação Física

 Dentro do contexto da educação física voltada aos estudantes com deficiência, nota-se duas 

modalidades: a educação física adaptada, propriamente dita, e a educação física inclusiva. A prá-

tica das duas modalidades requer a promoção da acessibilidade. Um ambiente acessível, que 

oferece iguais oportunidades de uso, proporciona a inclusão social e a valorização das diferenças, 

estimula o desenvolvimento de habilidades e valoriza as competências individuais.

VI.1.5.1 Educação física adaptada

 Na modalidade educação física adaptada, os estudantes com deficiência praticam ativida-

des físicas separadamente de seus colegas. Ou seja, não participam das mesmas atividades que 

os demais estudantes.

Figura 14: No Unasp, campus Hortolândia (SP), alunos da educação básica aprendem nas aulas de educação sobre 
esportes adaptados para deficientes físicos

Fonte: FONSECA (2016)



 A educação física adaptada tem como objetivo o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psi-

comotor dos estudantes com deficiência. No início, essa modalidade baseava-se na prática dos 

esportes adaptados, cuja origem são os esportes convencionais. 

 Nesse sentido, foram criadas adaptações para alguns esportes, pensadas a partir de cada 

tipo de deficiência. Para as pessoas cegas, por exemplo, um dos esportes criados foi o “futebol de 

cinco”. Nessa atividade, as principais alterações são: o uso de bola com guizo e a participação de 

goleiros e chamadores sem deficiência visual, que têm o papel de orientar os outros jogadores.

  Como outro exemplo, podemos citar o basquete em cadeira de rodas, praticada por pessoas 

com alguma deficiência físico-motora. Nesse esporte, as cadeiras são adaptadas e padronizadas, 

conforme previsto na regra. A cada dois toques na cadeira, o jogador deve quicar, passar ou arre-

messar a bola.

 Atualmente, existem várias outras atividades também pensadas exclusivamente para estu-

dantes com deficiência e que integram a área da educação física adaptada.]

VI.1.5.2 Educação física inclusiva

 Na educação física inclusiva, todos participam das mesmas atividades propostas. Para isso, 

cabe ao professor planejar as aulas de acordo com as especificidades dos estudantes de cada 

turma.

Figura 15: Educação física a alunos com deficiência

Fonte: PADILHA (2017)



 A Educação física inclusiva tem como objetivo o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psico-

motor não só dos estudantes com deficiência, mas de todos os estudantes. O convívio é um fator 

fundamental para que esse objetivo seja atingido. De acordo com José Guedes, diretor do Centro 

de Atendimento Educacional Especializado Pró-labor, situado em Goiânia (GO):

A educação física tem primeiro que romper com o paradigma da educação física 
esportivista, seletista. É uma raiz que nós trazemos desde o regime militar. A edu-
cação da pessoa com deficiência não se enquadra nesse perfil. Automaticamente, 
está fora. A pessoa acima do peso não se enquadra nesse perfil. A pessoa que não 
tem uma habilidade motora não se encaixa nesse perfil. Então você exclui uma série 
de pessoas. A aula de educação física inclusiva não vai ser um espaço de formação 
de atletas ou de equipes para disputar competições escolares. A educação física é 
um componente curricular onde, obrigatoriamente, todos os meus educandos devem 
desenvolver determinadas habilidades, inclusive habilidades motoras ou esportivas. 
Então, a aula de voleibol não vai ser para o mais alto ou o mais forte. Na aula de 
voleibol, todos meus alunos têm que praticar, vivenciar e sentir o voleibol. A aula 
de futebol, da mesma forma, não deve separar homens e mulheres. Todos têm que 
participar, independentemente da sua condição.

 Carmem Suzana Makhoul, assessora da Gerência de Educação Especial de Goiás, reforça 

a visão da educação física como cultura corporal: “Uma educação física, na perspectiva inclusiva, 

procuraria trabalhar conhecimentos da cultura corporal e não o desenvolvimento das aptidões físi-

cas ou das habilidades motoras.”

 Essa modalidade dialoga com questões de direitos humanos, sendo orientada pela equipa-

ração de oportunidades e respeito às diferenças. Além disso, compartilha a visão contemporânea 

de educação física que rompe com o foco no esporte competitivo. O horizonte da educação física 

inclusiva é, portanto, a educação física para todos.

VI.1.5.3 Modalidades esportivas no mundo e no Brasil

 São vários os esportes praticados em todo o mundo e novidades sempre surgem nessa 

área. No Brasil, as mais comuns são: Natação, Atletismo, Basquete em cadeiras de roda, Volei-

bol sentados, Futebol de cinco, Futebol de Paralisados Cerebrais, Tênis, Tênis de mesa e Bocha. 

“Todos os esportes têm uma série de adaptações e regras específicas. Além disso, existem dentro 

das mesmas modalidades classificações funcionais, para dar condição de igualdade e competitivi-

dade”, explica Ademir. Esportes mais comuns por tipo de deficiência:

a) Pessoas com deficiência visual: atletismo, ciclismo, futebol, judô, natação, goalball, hipismo, 

halterofilismo e esportes de inverno.



b) Pessoas com deficiência auditiva: atletismo, basquetebol, ciclismo, futebol, handebol, na-

tação, vôlei, natação, e muitas outras (quase as mesmas das pessoas sem deficiência, pois não 

existem grandes limitações dos deficientes auditivos).

c) Pessoas com deficiência física: atletismo, arco e flecha, basquetebol em cadeira de rodas, 

bocha, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol para amputados e paralisados cerebrais, 

halterofilismo, hipismo, iatismo, natação, rugby, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, voleibol 

sentado e para amputados e modalidades de inverno.

VI.1.6 Recursos e regras

 Recursos são estruturas e suportes necessários para o desenvolvimento das atividades que 

compõem a educação física, tais como: equipamentos, infraestrutura espacial, equipe de apoio e 

intérpretes. Já as regras podem ser definidas como um conjunto de diretrizes, normas e procedi-

mentos que definem os objetivos, as permissões e as restrições de uma atividade.

Um professor de educação física, ao avaliar os estudantes com quem vai trabalhar, pode precisar 

flexibilizar tanto as regras quanto os recursos que utilizará. Nesse sentido, podemos pensar num 

contínuo que vai desde nenhuma ou pouca alteração até uma transformação intensa das regras e 

recursos originais, conforme ilustra a matriz abaixo:

 Em certos casos, é possível que a turma de estudantes não necessite de nenhum recurso 

adicional ou modificação nas regras. Em outros, o professor pode manter as regras da atividade, 

mas precisa diversificar bastante os recursos. Como exemplo, podemos citar um professor que 

queira trabalhar os conceitos e fundamentos do vôlei e tenha na turma um estudante surdo. Diante 

dessa circunstância, é necessária a participação de um intérprete de Libras capaz de eliminar a 

barreira da comunicação. Há, portanto, uma preservação das regras associada a uma flexibilização 

dos recursos. 

 É possível, também, que o professor modifique bastante as regras do jogo, sem alterar subs-

tancialmente os recursos ou, dependendo das especificidades da turma, redefina tanto as regras 

quanto os recursos. Num caso extremo, ele pode inventar um novo jogo ou atividade.

VI.1.7 Benefícios da prática esportiva

 Praticar atividade física tanto por competitividade quanto por diversão pode trazer ao indiví-



indivíduo benefícios físicos, psicológicos e sociais.

VI.1.7.1 Físicos

 O esporte melhora as seguintes condições físicas: força, agilidade, velocidade, ritmo, equi-

líbrio, postura, força muscular, coordenação motora, resistência física, ossos (construção e manu-

tenção da massa óssea); colesterol (aumentam os níveis de HDL o “bom colesterol” no sangue, 

fator associado à redução dos riscos de doenças cardíacas), condição cardiovascular; condições 

organo-funcional (aparelhos circulatório, respiratório, digestório, reprodutor e excretor); sono (fa-

cilita pegar no sono, dormir profundamente e acordar restabelecido); capacidade mental (reflexos 

mais rápidos, maior nível de concentração e memória mais apurada), regula a taxa de açúcar no 

sangue, reduzindo o risco de diabetes, evita sedentarismo e obesidade. Enfim melhora o condicio-

namento físico como um todo.

VI.1.7.2 Psíquicos

 A prática regular de exercícios melhora a autoconfiança e autoestima, aumentando o otimis-

mo e a segurança para alcançarem seus objetivos, reduz a agressividade, estimula à independên-

cia e autonomia, propicia experiência com as possibilidades, potencialidades e limitações, vivencia 

situações de sucesso e de frustração, motiva para atividades futuras, desenvolve a capacidade de 

resolução de problemas, melhora o humor, entre outros. 

 Pessoas com depressão branda ou moderada, que praticam exercícios experimentam uma 

variação positiva do humor. A atividade física libera os hormônios acumulados durante os momen-

tos de stress. Também funciona como uma espécie de tranquilizante natural – depois do exercício 

a pessoa experimenta uma sensação de serenidade.

VI.1.7.3 Sociais

 No aspecto social, o esporte proporciona a oportunidade de sociabilização entre pessoas 

com e sem deficiências, além de torná-lo mais independente no seu dia a dia. Promove a integra-

ção social, ajudando a vencer timidez e aumentando o círculo social.

 No esporte aprende-se a ter respeito, companheirismo, solidariedade para com os próximos. 

Ajuda na criação de cidadão com qualidades que são levadas para toda vida dentro e fora do es-

porte.



VI.1.7.4 Benefícios para a Terceira Idade

Figura 16: Ginástica para terceira idade

 

Fonte: DEPOSITPHOTOS (S.d.)

 Quando se trata da terceira idade, os resultados não são diferentes, pelo contrário se fazem 

mais evidentes, pois afetam diretamente a sensação de “estar bem” consigo mesmo. Para eles, 

que já passaram por todas as etapas exigidas pela sociedade, e cumpriram seu papel dentro de 

suas possibilidades, nesse cenário, ao alcançar a maturidade o corpo e a mente precisam continuar 

sendo estimulados a novos desafios e é exatamente nesse ponto que a prática de esporte desem-

penha um papel fundamental para a melhor qualidade de vida dos idosos.” (SALVIOLI, 2011, s/p).

 O esporte aumenta o convívio e interação social do idoso, pois se encontram em lugares 

diferentes e conhecem novas pessoas; auxiliando a amenizar o sentimento de solidão que muitos 

sentem.

 A prática esportiva evidência que a capacidade de aprendizagem e desenvolvimento conti-

nua ao longo da vida e que o idoso pode adquirir novas experiências, vivenciar práticas diversas, 

desenvolver capacidades físicas, melhorar a qualidade de movimento e, com isso, auxilia na pre-

venção de doenças, diminui ou retarda perdas determinadas pelo processo de envelhecimento.

 Retarda o processo de Envelhecimento, na medida em que fortalece os músculos e o co-

ração, e ameniza o declínio das habilidades físicas, ajudando a manter a independência física e a 

habilidade para o trabalho.



VI.1.7.5 Benefícios para Deficientes: 

 Os benefícios para as pessoas com deficiência também são bastante semelhantes. Praticar 

esporte para os deficientes é uma forma de redescobrirem a vida de uma forma ampla e global. 

Além de possibilitar o acesso à prática do esporte como lazer, reabilitação e competição, desen-

volvendo habilidades motoras e funcionais para melhor realização das atividades de vida diária, 

previne as enfermidades secundárias à deficiência e ainda promove a integração social, levando o 

indivíduo a descobrir que é possível, apesar das limitações físicas, ter uma vida normal e saudável. 

Isso sem levar em conta a percepção que a sociedade passa a ter das pessoas com deficiência, 

acreditando nas suas inúmeras potencialidades.

  “O esporte é muito importante para o sentimento de que tudo é possível dentro das minhas 

limitações e adaptações para execução daquilo que desejo fazer ou praticar”, explica Ademir Cruz 

de Almeida, presidente da ABDF (Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Físicos) e 

da WAFF Site externo (World Amputee Football Federation).

 Cabe citar o exemplo do Lucas Dourado, atleta que foi campeão nos Jogos Paralímpicos, no 

Brasil, com a natação. Ele era uma criança totalmente retraída. Achava-se uma criança incapaz de 

se relacionar com outras pessoas. E começou a praticar esportes. Começou a ter a própria auto-

valorização, a olhar para dentro de si e se ver como uma pessoa com potencial. E daí a sociedade 

que está no entorno dele o vê também como uma pessoa que pode ser um verdadeiro campeão, 

não só do esporte, mas um campeão da vida.

 O esporte é um excelente método inclusivo, comprovando a eficácia das práticas esportivas 

como forma de integração social.

VI.2 O homem e a Sociedade

 Através da evolução dos tempos, o nascimento de uma pessoa com necessidades especiais 

ou com algum tipo de deficiência, foi visto de maneiras totalmente diferentes.

 Nas civilizações antigas, não era suportado o “fardo” de sustentar e criar uma criança com 

deficiência, cabendo, em certas culturas, aos pais ou aos líderes do grupo, se “desfazerem” dessa 

criança, atirando-a, normalmente, em algum precipício. Como ocorria na civilização espartana, em 



em que sendo a cultura voltada para a formação de guerreiros, não havia espaço para pessoas 

“imperfeitas”.

 Com a evolução da cultura e o agravamento das leis, essas crianças deixaram de ser priva-

das de suas vidas, no entanto, em nada melhorou a sua situação, apesar de vivas, continuavam 

deixadas em abismos não físicos, mas enfrentando abismos como o da solidão, da rejeição, da in-

diferença e do desafeto, tanto por parte de sua família, como pela comunidade. Muitas vezes, eram 

exploradas, vendidas para algum malfeitor que, expondo a deficiência e a fragilidade da criança, a 

transformava em pequenos monstros, capazes de garantir sua rentabilidade e o divertimento da-

queles que se consideravam normais. Alguns exemplos podem ser vistos nas clássicas obras “O 

Fantasma da Ópera” e “O Corcunda de Notre Dame”.

 No decorrer dos tempos a ciência e a medicina evoluíram, e com ela a mentalidade e a 

percepção dos homens também, pois dessa forma essas crianças passaram a ter um pouco mais 

de dignidade e respeito. As crianças continuaram a sofrer com a discriminação, contudo, deixando 

de ser os monstros e passaram a ser os “especiais” e, com isso, conseguiram o mínimo de apoio, 

carinho e atenção necessários para a aceitação e superação de suas limitações. A família, a escola 

e a sociedade passaram a entender melhor o imortal pensamento de Aristóteles: “Tratar os iguais 

igualmente e os desiguais, desigualmente, na medida de sua desigualdade”.

 E uma das formas de expressar esse entendimento é garantindo às pessoas com defici-

ência, o cumprimento de seus direitos de acessibilidade, em todas as suas formas, objetivando a 

inclusão da pessoa com deficiência à sociedade, para, assim, dentro de sua desigualdade, se sentir 

igual aos seus desiguais.

 Embora ainda haja muito preconceito a respeito de portadores de deficiência, há no Brasil 

ações que buscam a inclusão dos deficientes na sociedade. Garantir esses direitos e mudar a per-

cepção da população sobre o assunto é do interesse da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência – SEDPCD. Para alcançar os objetivos, prevê uma melhoria nas áreas da educa-

ção, saúde, habitação, emprego, relações do trabalho além de outras entidades ligadas à pessoa 

com deficiência.



VI.2.1 A influência da filosofia da sociedade na arquitetura dos ambientes

 Por muito tempo foi enfatizada a necessidade de adaptação das pessoas às circunstâncias 

ambientais, por outro lado nota-se no ambiente construído a causa de diversos conflitos humanos. 

Muitas das limitações e incapacidades do deficiente não se devem a uma falta de habilidade de se 

adaptarem ao ambiente, mas a uma deficiência do espaço construído de abrigar diversidades.

 A sociedade desde os seus primórdios até os anos da década de 1960 acreditava que as 

pessoas deveriam se adaptar aos ambientes, e que qualquer tipo de deficiência era um problema 

individual da pessoa. Nesta concepção, as pessoas com alguma deficiência eram excluídas da 

participação da sociedade e haviam instituições especializadas e segregadas da sociedade para 

prover suas necessidades, como escolas, centro de reabilitação, oficinas de trabalho, clubes e 

associações esportivas. Até as décadas de 40 e 50 a prática esportiva de pessoas com necessida-

des especiais era quase nula, ocorrendo apenas em hospitais e centros de reabilitação. Somente 

nestes ambientes haviam adaptações em sua arquitetura para atender este grupo específico da 

população. 

 O movimento pela eliminação de barreiras arquitetônicas surgiu na década de 60, com o 

propósito de adaptar os ambientes físicos existentes para torna-los utilizáveis para pessoas com 

necessidades especiais. Nota-se o surgimento do conceito de acessibilidade.

 Posteriormente entre 80 e 90 surgiu a prática da integração, onde a pessoa com deficiência 

era inserida na sociedade desde que estivessem em condições de superar as barreiras. Esta é uma 

condição em que o indivíduo tem que se adaptar ao meio, caracterizando um esforço unilateral. 

 Só mais recente que aparece o conceito de inclusão social, com um processo bilateral no 

qual a sociedade procura se capacitar para atender as necessidades de seus membros e estes as-

sumem papeis na sociedade de forma a efetivar a equiparação de oportunidades para todos. Surge 

então o conceito de sociedade para todos, com o Desenho Universal ou Arquitetura para todos. 

Esta arquitetura direcionada para todos os tipos de pessoas obedece aos seguintes princípios: aco-

modar pessoas de diferentes dimensões, reduzir a quantidade de energia necessária para utilizar 

os produtos e ambiente, tornar os produtos e ambientes mais abrangentes, e produtos e ambiente 

com sistemas que acrescentam características que atendam necessidades especiais.



 A diferença entre as três condições é que na sociedade caracterizada por exclusão social 

não havia nenhuma preocupação em ter ambientes que atendem a todos os seus membros, já na 

sociedade com integração aparece o desenho acessíveis, adaptando os ambientes existentes às 

necessidades especiais, por fim a sociedade com inclusão ou para todos utilizam o desenho uni-

versal na concepção das novas construções. 

 Conforme os resultados das pesquisas de Regina Cohen (Arquiteta, Mestre em Urbanismo 

prourb/UFRJ - Coordenadora do Núcleo Pró-acesso), a dificuldade de locomoção dificulta o es-

tabelecimento de uma experiência satisfatória do espaço construído, o que acaba levando estas 

pessoas não saírem de suas casas e perderem o contato com o mundo, tornando mais evidencia-

das as diferenças individuais e acarretando um processo de exclusão social. Os deficientes deixam 

de se achar como agentes de inclusão no espaço e passam a rejeitar os lugares, afastando-se do 

convívio social. A exclusão espacial e a exclusão social passam a significar praticamente a mesma 

coisa.

 Considerando a deficiência física como o resultado de uma limitação que ocorre por uma 

fraca relação entre sujeito e meio ambiente, a deficiência poderia ser minimizada através de uma 

correta concepção espacial a ser posta em pratica com ambientes acessíveis.

 Então há necessidade de mudança de filosofia para uma forma mais humana, onde o am-

biente deve-se adequar a qualquer tipo de pessoa. O ambiente se capacitando para atender as 

necessidades de seus membros.  Cabe a sociedade eliminar todas as barreiras arquitetônicas 

programáticas metodológicas instrumentais comunicacionais atitudinais para atender a todos no 

desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional.

 Apesar de a deficiência não ser uma questão recente, a acessibilidade atual que estas pes-

soas encontram em algumas cidades foi fruto de uma luta pela garantia de seus direitos que teve 

início em 1962 nos Estados Unidos e revela uma tendência mundial de respeito à diversidade hu-

mana e à liberdade individual. O movimento de vida independente surgiu a partir de 1972 na cidade 

americana de Berkeley, na Califórnia, que foi pioneira na questão da acessibilidade. No Canadá, 

cidades como Vancouver ou Montreal são apreciadas pelo nível de acesso que conseguem propor-

cionar às pessoas com alguma deficiência.Algumas cidades europeias como Barcelona, Amsterdã



e Londres também têm demonstrado sensibilidade para a questão, pois já se vê em seus planeja-

mentos urbanos a inclusão das necessidades espaciais de todos. O arquiteto espanhol Francesc 

Aragall diz que em sua cidade Barcelona, considerada uma referência, a maioria dos projetos já 

incorporam a questão que lá evoluiu em função de um trabalho conjunto de diversos setores da 

sociedade, que culminou por ocasião de um importante momento político – os Jogos Olímpicos de 

1992, quando toda a cidade teve de ser adaptada.

VI.3 Relação Pessoa x Espaço Construído

VI.3.1 Percepção do espaço físico

 O meio interno e o externo proporcionam uma grande variedade de sensações, que são 

percebidas pelo ser humano através do sistema nervoso e órgãos dos sentidos. 

Figura 17: Cinco sentidos

Fonte: DEPOSITPHOTOS (S.d.)

 O ambiente (espaço construído) é apreendido pelas pessoas através dos sentidos, especial-

mente o sentido da visão e as características do deslocamento. 

 Os cinco sentidos relacionados com a percepção do meio são a visão, tato, olfato, paladar 

e audição. Estes órgãos captam informações do meio para que elas sejam levadas até o sistema 

nervoso central, onde ocorrerá a produção de respostas.

 A partir da experiência captada pelos órgãos dos sentidos, nossa mente agrega valores 

culturais e pessoais para gerar uma percepção. Os estímulos externos são captados pelos órgãos 

dos sentidos e é através da percepção que o ser humano organiza e interpreta as suas impressões 

sensoriais para atribuir significado e valor afetivo ao meio.



 Assim, a percepção se desenvolve como resposta desses sentidos aos estímulos espaciais 

e fornece à pessoa conhecimentos imediatos a respeito do que a cerca.

 Por possuírem órgãos sensitivos similares, os seres humanos compartilham percepções 

comuns. Contudo, sabe-se que a forma como o espaço é percebido varia entre pessoas, culturas 

e condições sociais. Por isso, apesar de os seres humanos terem os mesmos órgãos dos sentidos, 

o modo com que suas capacidades são usadas e desenvolvidas divergem e resulta em diferentes 

atitudes em relação ao ambiente.

 Dotados de órgãos sensoriais comuns, imersos em ambientes culturais e capazes de agir 

de acordo com seus próprios julgamentos, os seres humanos podem perceber e representar suas 

experiências espaciais sejam essas vividas ou imaginadas. 

 Compreender como ocorrem os processos de percepção e representação espacial pode 

ser um recurso interessante para realização de um projeto arquitetônico. Um espaço arquitetônico 

precisa começar na imaginação e no sonho do cliente interpretado pelo arquiteto.

 Espaço, tempo e matéria constituem os elementos básicos com que o arquiteto-urbanista 

pensa e concebe um espaço. O inter-relacionamento entre estes componentes determina a essên-

cia e a qualidade de um projeto e representa três importantes estímulos para que se tenha consci-

ência do uso de ambientes como experiência. A forma, definida pela geometria, constrói ambientes 

extraídos da matéria (substância, textura e cor). E está se traduz em elementos que, em conjunto, 

vão oferecer condições (adequadas ou não) para que um espaço possa ser percebido pelo ser hu-

mano, estimulando respostas positivas ou negativas diante do mesmo.



VI.3.2. Acessibilidade

Figura 18: Acessibilidade

 Fonte: MOVE@BILITY (2018)

VI.3.2.1 Conceito

 A palavra acessibilidade deriva-se do termo latino “acessibilitate”. Segundo o Moderno Dicio-

nário da Língua Portuguesa, acessibilidade significa facilidade de acesso, de obtenção; facilidade 

no trato.

 De acordo com o enunciado no artigo 2º, inciso I, da Lei n. 10.098/00, acessibilidade é “a 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação, por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

 O conceito de acessibilidade é descrito na legislação brasileira como a condição para utili-

zação, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comu-

nicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, Decreto 

nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004).

 De acordo com a NBR 9050/2004, “acessibilidade” é definido como a possibilidade e condi-

ção de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edifi-

cações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. E conceitua que, para ser “acessí-

vel”, o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento tem que permitir o alcance, 

acionamento, uso e vivência por qualquer pessoa, inclusive por aquelas com mobilidade reduzida.



O termo “acessível” implica tanto acessibilidade física como de comunicação.

 No Brasil, a palavra acessibilidade costuma ser associada apenas ao espaço físico e à di-

mensão arquitetônica, mas na verdade contém diversas dimensões para que haja um processo de 

efetiva inclusão, uma vez que existem várias questões envolvidas como preconceito, rejeição, ig-

norância e indiferença, que infelizmente persiste na mentalidade de muitas pessoas da sociedade. 

Apesar de a definição de acessibilidade transmitir a ideia de acessibilidade física, não é somente 

essa que pretende denominar, afinal, para ser conseguida integramente.

 A acessibilidade significa desenhar e organizar meios edificados e espaços públicos segu-

ros, saudáveis, adequados e agradáveis para que sejam utilizados por todas as pessoas. Aces-

sibilidade quer dizer que os edifícios podem ser utilizados desde a sua entrada, no seu percurso 

interno em todos os espaços e oferecem uma saída de forma autónoma a todas as pessoas.

 Significa disponibilizar a informação e os serviços em diversos formatos para que todos 

possam compreender a aceder aos mesmos. A informação disponibilizada nos quiosques informa-

tivos, nas máquinas de multibanco, na ementa do restaurante, nos programas de televisão deve 

ser compreendida e utilizada por todas as pessoas de forma autónoma, isto é, sem ter de recorrer 

a terceiros.

 Atualmente, o principal conceito ligado à acessibilidade numa perspectiva inclusiva é o de 

desenho universal, criado por uma comissão em Washington nos EUA, no ano de 1963, o qual é 

voltado à eliminação de barreiras arquitetônicas, e tem como grande objetivo respeitar as diferen-

ças existentes entre todas as pessoas e garantir a acessibilidade a todos em um ambiente. De 

acordo com esse conceito, o desenho de produtos, serviços e ambientes deve ser pensado com a 

premissa de permitir a utilização de forma simples e intuitiva pelo maior número de pessoas pos-

sível, com as mais variadas características e habilidades, sem que haja a necessidade de adapta-

ções ou desenho especializado.

 Espaço e dimensão precisam ser adaptados para utilização, independentemente do físico e 

postura das pessoas como, por exemplo, obesos ou anões, além de garantir a mobilidade tanto de 

pessoas em cadeira de rodas, como acompanhantes com carrinhos de bebê, usuários de bengalas, 

idosos, crianças e animais de estimação.



VI.3.2.2 Tipos de Acessibilidade e as Respectivas Barreiras

 O consultor em inclusão e conselheiro consultivo da Escola de Gente, Romeu Kazumi Sas-

saki explica em estudo realizado por ele e hoje disseminado em todo o Brasil que existem seis tipos 

de acessibilidade: atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e progra-

mática.

Figura 19: Acessibilidade arquitetônica

Fonte: BAHIA (2011)

VI.3.2.3 Acessibilidade arquitetônica

Figura 20: Acessibilidade arquitetônica (2)

 

Fonte: ESSENCIAL ACCESSIBILITY (2017)

 Conforme as definições da norma técnica, temos as barreiras arquitetônica, urbanística ou 

ambiental, que são qualquer elemento natural, instalado ou edificado que impeça a aproximação, 

transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano.



 As barreiras arquitetônicas são todo tipo de obstáculo que impede as pessoas de desfruta-

rem e ocuparem o espaço físico e geralmente são originadas pela morfologia de edifícios ou áreas 

urbanas. Estas barreiras não permitem o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Elas são as mais fáceis de identificar e estão presentes tanto nas residências e estabe-

lecimentos comerciais, edifícios públicos e privados, nos estabelecimentos de ensino, empresas, 

meios de transporte e no espaço público, os quais não apresentam mínimas condições de acesso 

às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Exemplos são as ruas, calçadas e faixas 

de pedestres que muitas vezes são difíceis para quem depende de muletas ou cadeira de rodas.

Figura 21: Dificuldades em calçadas

 

Fonte: DOURADOS NEWS (2015)

 Acessibilidade arquitetônica visa proporcionar espaços sem barreiras ambientais físicas no 

seu interior ou entorno. Procura eliminar as barreiras ambientais físicas nas residências, nos edi-

fícios, nos espaços e equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou coletivo. As 

barreiras físicas são eliminadas, com a adequação da infraestrutura física, para atender às condi-

ções plenas de acessibilidade a pessoas de necessidades especiais. Os exemplos mais comuns 

de acessibilidade arquitetônica são a presença de rampas, banheiros adaptados, elevadores adap-

tados, piso tátil, entre outras.

 Para muitas pessoas, que desconhecem as dificuldades diárias de uma pessoa com defici-

ência, esse é o único tipo de cerceamento à acessibilidade que se deve ser combatido, no entanto, 

esta é apenas uma das formas de garantir o direito de acesso às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida.



VI.3.2.4 Acessibilidade atitudinal

 As Barreiras Atitudinais são geradas pelas atitudes e comportamentos dos indivíduos, impe-

dindo o acesso de outras pessoas a algum local, quer isso aconteça de modo intencional ou não. 

Apresenta-se nas atitudes preconceituosas e discriminadoras em relação às pessoas com defici-

ência. São as que trazem o maior impacto para a vida das pessoas. Exemplos destas barreiras são 

carros estacionados na calçada que, além de impedirem a passagem dos pedestres, uso indevido 

de vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, obstrução de rebaixa-

mentos de guia.

 Acessibilidade atitudinal refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estere-

ótipos e discriminações, com práticas de sensibilização e consciencialização das pessoas em geral 

quanto a convivência com a diversidade humana, Todos os demais tipos de acessibilidade estão 

relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras.

Essa acessibilidade pode ser notada quando existe, por parte dos gestores institucionais, o inte-

resse em implementar ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua amplitude. A 

priorização de recursos para essas ações é um indicativo da existência de acessibilidade atitudinal. 

VI.3.2.5 Acessibilidade comunicacional

 As barreiras comunicacionais ocorrem quando as informações não estão disponíveis para 

todos, seja porque não existem ou porque não são apresentadas de forma acessível. São barreiras 

comunicacionais a falta de sinalização urbana, deficiência nas sinalizações internas dos edifícios, 

ausência de legendas e áudio descrição na TV, entre outras. As barreiras comunicacionais aconte-

cem basicamente de três formas: 

 Acessibilidade comunicacional implica na ausência de barreiras na comunicação interpesso-

al, na comunicação escrita e na comunicação virtual, de forma que a linguagem verbal, visual e vir-

tual possa ser alcançada por todo tipo de pessoa. Para isso, é importante a aprendizagem da língua 

de sinais, utilização de textos em braile, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão e 

outras tecnologias assistivas. É a acessibilidade que elimina barreiras na comunicação interpessoal 

(face-a-face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual, etc.), escrita (jornal, revista, 

livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braile, textos com letras ampliadas para quem tem 

baixa visão uso do computador portátil) e virtual (acessibilidade digital).



 Para Cláudia Werneck, diretora-executiva da Escola de Gente, a acessibilidade comuni-

cacional é importante visto que, “trata-se do direito de se comunicar – que é diferente do direito 

à comunicação, à informação e a participação – e não está expresso em nenhuma convenção de 

direitos humanos. Se uma pessoa surda vai a um evento e este não tem um intérprete de Libras 

(Língua Brasileira de Sinais), por exemplo, o seu direito de comunicar está sendo violado. É um pro-

blema tão óbvio que ninguém vê. O direito de se comunicar tem a ver com a liberdade de expressão 

e vem antes dos outros, por isso precisa ser garantido.”

 Somente com a comunicação oral, escrita e gestual é que conseguimos interagir com o meio 

e com as pessoas que nos cercam e, com isso estabelecemos um núcleo de convivência e integra-

ção, numa sinergia indispensável para a consolidação de uma sociedade saudável e inclusiva.

Um dos exemplos de acessibilidade nas comunicações é a presença do intérprete na sala de aula 

em consonância com a Lei de Libras – e Decreto de Acessibilidade.

VI.3.2.6 Acessibilidade metodológica

 Conhecida também como pedagógica é a ausência de barreiras nos métodos e técnicas de 

trabalho ou de vida diária utilizada para garantir que todos os métodos de ensino, trabalho e lazer 

sejam homogêneos. A superação das barreiras podem ser notadas nos seguintes campos:

 Somente se terá a acessibilidade metodológica quando as “pessoas normais” forem capa-

zes de adequarem os métodos de tratamento, estudo e labor às necessidades das pessoas com 

deficiência, pois sem essa adaptação, fica difícil de se garantir o cumprimento dos direitos dessas 

pessoas e, assim, estaremos cada vez mais distantes de harmonizarmos a sociedade como um 

todo.

VI.3.2.7 Acessibilidade instrumental

 As barreiras instrumentais são encontradas quando os instrumentos utilizados para traba-

lhar, brincar, estudar, realizar atividades comuns da vida diária, além de outras áreas de atuação, 

não atendem às limitações das pessoas com deficiência.

 Acessibilidade instrumental leva a superação das barreiras nos instrumentos, utensílios e 

ferramentas (máquinas e equipamentos) de vida diária, seja de estudo (escolar), de trabalho (pro-



fissional), de lazer e recreação (comunitária, turística, esportiva). São as adaptações realizadas nos 

instrumentos, capazes de garantir às pessoas com deficiências, condições de igualdade com as 

outras pessoas, no desenvolvimento de sua vida social.

 Em defesa desse tipo de acessibilidade encontramos os terapeutas ocupacionais, os fisio-

terapeutas, os designers de produtos, dentre outros profissionais, que através de estudos, con-

seguem adaptar os instrumentos às necessidades de cada pessoa com deficiência e, com isso 

garantir o seu sentimento de utilidade e independência. Esse tipo de acessibilidade envolve todas 

as demais e sua materialidade reflete a qualidade do processo de inclusão plena.

VI.3.2.8 Acessibilidade programática

 As barreiras programáticas existem quando as leis, portarias, regulamentos e políticas per-

petuam a exclusão. São as barreiras invisíveis que se encontram nas políticas públicas, em re-

gulamentos e normas em geral, ou, quando garantem os direitos dessas pessoas, deixam de ser 

obedecidas. Algumas vezes mesmo existindo normas, não há uma fiscalização eficiente e uma 

constante cobrança do cumprimento desses direitos. 

 Acessibilidade programática elimina barreiras presentes nas políticas públicas (leis, decretos, 

portarias, etc.) e normas, regulamentos (institucionais, empresariais etc.). Ocorre quando promove 

processos de sensibilização que envolvem a informação, o conhecimento e a aplicação dos dispo-

sitivos legais e políticas relacionadas à inclusão e à acessibilidade de estudantes com deficiência 

na educação superior. Muitas vezes esses estudantes não têm conhecimento dos seus direitos e, 

em razão disso, não vislumbram a possibilidade de acessar a universidade. Essa acessibilidade se 

expressa, também, toda vez que novas leis, decretos, portarias são criadas com o objetivo de fazer 

avançar os direitos humanos em todos os seus âmbitos.

VI.3.2.9 Acessibilidade nos transportes

 Forma de acessibilidade que elimina barreiras não só nos veículos, mas também nos pontos 

de paradas, incluindo as calçadas, os terminais, as estações e todos os outros equipamentos que 

compõem as redes de transporte.

 Esse tipo de acessibilidade existe quando o transporte coletivo possibilita que pessoas com 

algum tipo de deficiência física ou mobilidade reduzida consegue fazer uso do mesmo com segu-



rança e autonomia, sem nenhum prejuízo para sua locomoção.

VI.3.2.10 Acessibilidade digital

 A acessibilidade tecnológica não é considerada um tipo autônomo de acessibilidade, no 

entanto, deve ser identificada e estar presente nos modos supracitados, exceto no atitudinal, para 

fazer valer o direito das pessoas com deficiência.

 Trata-se do direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, de acesso 

físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em 

formatos alternativos. Pode ser notado em cursos em formato acessível ao estudante com defici-

ência (prioritariamente os de leitura obrigatória) e utiliza diferentes recursos e ajudas técnicas para 

que o estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, independentemente de sua defici-

ência.

VI.3.2.11 Acessibilidade social

 As Barreiras Sociais são relativas aos processos de inclusão/exclusão social de grupos ou 

categorias de pessoas, especialmente no que se refere às chamadas “minorias”, como grupos ét-

nicos, homossexuais, pessoas com deficiência e outros.

VI.3.2.12 Benefícios da Acessibilidade

 Acessibilidade é oferecer condições às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilida-

de reduzida de utilização dos espaços públicos ou coletivos com segurança e autonomia, total ou 

assistida. A luta por um mundo acessível tem sido conduzida pelos portadores de deficiência física, 

mas as conquistas deles são para todos. 

 “Quando há garantia da acessibilidade, a sociedade em geral será beneficiada e poderá usu-

fruir de melhores condições de acesso e de uso de equipamentos/mobiliários urbanos”. As pessoas 

que não têm deficiência estão sujeitas a ter alguma limitação e também envelhecerão. Conforme 

uma pesquisa realizada pela ONG – Deficiente Saudável, em algum momento da vida 10% da 

população terá algum tipo de deficiência, seja permanente ou provisória (pode quebrar a perna ou 

a pessoa pode sofrer um acidente e perder movimento). Pessoas que não têm deficiência, como 

mulheres grávidas, obesos, acidentados, idosos também necessitam de espaços e acessos mais



amplos. “A atividade física é um aliado incrível para melhorar a autoestima destas pessoas e con-

sequentemente a saúde como um todo”. ]

VI.3.2.13 Legislação geral de Acessibilidade

 Conforme a posição dos fiscais e os órgãos reguladores, mesmo não atendendo a deficien-

tes, se é um lugar aberto ao público, todos devem conseguir circular. Não existe área mínima de 

academia ou tipo de estabelecimento que não esteja sujeito a ser adaptado. 



VII ARQUITETURA DE CENTROS ESPORTIVOS 

 O objetivo dos profissionais que atuam na arquitetura esportiva é unir a beleza estética, a 

funcionalidade, a segurança e a acessibilidade em um espaço onde os atletas possam se apresen-

tar ao público ou treinar. São necessários altos investimentos e uma infraestrutura de ponta, instala-

ções especiais e espaços flexíveis e adaptáveis até as condições meteorológicas (como coberturas 

retráteis).

 De acordo com a modalidade, arquitetos podem definir dimensões, tipos de piso, arquiban-

cada e iluminação, sempre buscando a segurança dos atletas e o conforto térmico e acústico.

VII.1 Campos, Quadras e Ginásios

 As quadras esportivas podem ser em ambientes abertos ou fechados. As suas dimensões 

variam de acordo com a modalidade esportiva. Existem quadras especificas para a prática de um 

determinado esporte e outras chamadas poliesportivas que possibilitam a prática de diversos es-

portes. Com relação a quadra poliesportiva, deve ser de conhecimento do arquiteto as modalidades 

que serão praticadas, pois cada uma delas pressupõe tamanho e demarcações próprias. 

 Um dos requisitos para o desenvolvimento do projeto é conhecer a finalidade da quadra, 

ou seja, se ela será destinada somente para recreação ou se receberá competições de alto ren-

dimento. “Muitos clubes ou escolas oferecem, nesses espaços, atividades culturais como shows, 

eventos, bailes e espetáculos teatrais. Em casos assim, há diferenças na definição do tipo de piso, 

de isolamento acústico, de previsão para iluminação cênica, entre outras”, diz Edson Jorge Elito, 

sócio do escritório Elito Arquitetos.

VII.1.1 Dimensões dos espaços esportivos

VII.1.1.1 Dimensões de campo de futebol

 O campo de jogo deve ser retangular e demarcado por linhas. As linhas que determinam a 

extensão ou o comprimento do campo são chamadas de laterais e a largura é determinada pelas 

linhas de meta (ou seja, como o campo é retangular, as linhas laterais precisam ser, necessaria-

mente, mais compridas do que as linhas de meta). Os limites máximos e mínimos são definidos 

pelo documento “As Regras do Jogo”, da seguinte forma:



Comprimento (linha lateral): mínimo de 90 m; máximo de 120m;

Largura (linha de meta):mínima de 45 m; máxima de 90m.

 O campo deve ser dividido em duas metades iguais e o centro deve ser marcado com um 

ponto na metade da linha de meio-campo. As dimensões da Grande Área (área de Pênalti) e Pe-

quena Área (Área de Meta) também têm valores fixos definidos.

 A Área Penal é delimitada por duas linhas perpendiculares de 16,5m, unidas por uma linha 

paralela à linha de meta. A Pequena Área, como o nome indica, é menor, e está contida na Área 

Penal. É delimitada por duas linhas perpendiculares de 5,5m, unidas por uma linha paralela à linha 

de meta.

 As traves, mais apropriadamente chamadas de metas, devem ser colocadas no centro de 

cada linha de meta e consistem de dois postes verticais encimados por um travessão. A distância 

(horizontal) entre os dois postes deve ser de 7,32m e a altura (vertical) definida em relação ao solo 

é de 2,44m, de acordo com as Regras do Jogo, endossadas pela Fifa.

Figura 22: Dimensões de uma campo de futebol

Fonte: IPEM-SP (2011)



VII.1.1.2 Dimensões de Quadra de Voleibol

 A medida da área de pontuação do voleibol é 9 x 18m.que totaliza 162m². A distância de 

escape de fundo deve ter 8m e a lateral 5m. Portanto a área total da quadra oficial de voleibol é 19 

x 34m totalizando 646m². As linhas demarcatórias devem ter 5cm de largura. 

VII.1.1.3 Dimensões de Quadra de Basquete

 Existem dois padrões de medidas e regras oficiais para o basquete: FIBA (padrão internacio-

nal) e da NBA (liga de basquete dos EUA). 

FIBA  15,10 m x 28,10 m = 424,31 m² 

           19,00 m x 32,00 m = 608,00 m² 

       

NBA  15,34 m x 28,75 m = 441,02 m²

          19,00 m x 32,00 m = 608,00 m² 

      

3x3  11,10 m x 15,10 m = 167,10 m²

          17,00 m x 19,00 m = 323,00 m² 

VII.1.1.4 Dimensões de Quadra de Handebol

 A medida da quadra oficial de handebol é de 20 x 40m totalizando 800m² de área. Além disto 

recomenda-se, no mínimo, 1m de área de escape nas laterais e 2m nos fundos de quadra. Desta 

forma, a medida total oficial é, no mínimo, de 22 x 44m, o que totaliza 968m². A linhas de jogo de-

vem ter 5cm de largura. 

VII.1.1.5 Dimensões de Quadra de Tênis

 A medida oficial da área de pontuação quadra de tênis é 10,97 x 23,77m com 6,40m de esca-

pe de fundo e 3,66m de escape lateral. Levando estes escapes em consideração, a medida oficial 

total da quadra de tênis é de 18,29 x 36,57m, o que totaliza aproximadamente 669m². As linhas 

demarcatórias devem ter 5cm de largura.

VII.1.1.6 Dimensões de quadra poliesportiva

 A quadra poliesportiva deve ter 16m de largura e 27m de comprimento. A medida da quadra 

poliesportiva oficial 20m x 40m.  Em relação à demarcação, de acordo com as normas internacio-



nais, cada esporte tem uma cor determinada para marcar suas medidas. 

Figura 23: Quadra poliesportiva, medidas

 

Fonte: FLEXQUADRA (S.d.)

VII.1.2 Posição da quadra ou campo

 “Espaços esportivos descobertos devem estar no sentido norte-sul para que se evite o ofus-

camento provocado pelos raios solares”, afirma o arquiteto Edson Jorge Elito, sócio do escritório 

Elito Arquitetos.

 Contudo, se a quadra for coberta, a orientação longitudinal pode ser desprezada, e o cuida-

do maior passa a ser com as entradas de iluminação natural. “As aberturas nas paredes precisam 

estar posicionadas de maneira que a luz não atrapalhe a visão dos jogadores. A mesma atenção 

deve ser dedicada à localização dos projetores de luz artificial”, complementa o arquiteto Eduardo 

de Castro Mello, titular do escritório Castro Mello.

VII.1.3 Paredes

 Nas paredes, a construção, os materiais e os detalhes devem ser ajustados às exigências 

especificas. As paredes devem ser à prova de impactos de bola e de fácil manutenção até a altura 

de 2m acima do nível do piso. Deve possuir superfície plana, lisa e fechada. Isto aplica-se também 

para a instalação de aparelhos ou quaisquer elementos salientes (termostatos, tomadas de pare-

de, etc.), os quais serão permitidos na parte inferior da parede. Com referência ao brilho, deve ser 

notado que o grau de reflexão das paredes, portas e elementos divisórios não podem estar acima 

de 0,45. A escolha da cor das paredes deve ser determinada de forma a proporcionar contraste



adequado à cor da bola.

 As portas e depósitos de aparelhos devem ser também à prova de boladas e nivelados com 

a superfície do salão do ginásio. As portas devem abrir para fora quando vistas do interior do gi-

násio e suas ferragens não devem ser salientes. Se possível, as paredes dos fundos (dimensões 

menores) não devem possuir porta. Ao menos uma parede deverá ser prevista como ‘parede de 

bater bola’, livre de aparelhos. As paredes divisórias devem impedir a visibilidade de um setor para 

o outro. Deverá também haver separação acústica e climática entre as subdivisões. Estas paredes 

divisórias não podem prejudicar ou predispor os participantes a acidentes durante os treinamentos 

e jogos. O material utilizado deve levar em consideração as solicitações físicas a que será subme-

tido (impactos de corpo e bola).

VII.1.4 Tipos de piso e revestimento

 O piso deve apresentar um pequeno grau de elasticidade que absorva não mais do que 30% 

do esforço dinâmico. É recomendável, de acordo com os pontos de vista médicos, esportivos, ar-

quitetônicos, econômicos e industriais que se obtenha critérios cientificamente estabelecidos para a 

qualidade do material utilizado nos pisos dos ginásios, como por exemplo, módulo de elasticidade, 

padrões de deflexão, energia de recuperação, reflexão da bola, classificação dos materiais, entre 

outros. Os efeitos acústicos devem ser previstos, o que permitirá a adequada escolha do material. 

 A altura (pé direito) deve ser mantida de acordo com as regras dos esportes a serem prati-

cados no local. Ao escolher o tipo de piso, observe principalmente se o material é antiderrapante 

com possibilidade de redução suave do deslizamento, facilidade de limpeza, resistência aos efei-

tos mecânicos e absoluta segurança contra acidentes (cortes, abrasões, etc.). O piso deve ser à 

prova de poeira e possuir um mínimo de aberturas (exemplo: tomadas de solo, pontos de fixação 

de aparelhos, etc.), O piso deve possuir as características acima mencionadas mesmo nas áreas 

de acabamento final. A cor do piso deverá ser não-ofuscante, bem contrastada com as linhas de 

demarcação e com a cor das bolas. As marcações da quadra devem possuir a largura e as cores 

recomendadas pelas regras dos esportes a serem praticados no local.

 

 Conforme a Abriesp (Associação Brasileira da Indústria do Esporte), as bases e os tipos de 

piso para revestimento das áreas esportivas são os seguintes:



VII.1.4.1 Quadras externas (espaços localizados ao ar livre) 

 Bases do piso: concreto, asfalto e agregados.

Tipos de revestimento: acrílico, poliuretano, pré-fabricados em placas e mantas, saibro e areia, 

grama sintética. Pisos asfálticos com resina acrílica ou, então, os monolíticos em poliuretano.

VII.1.4.2 Quadras cobertas

 Bases do piso: concreto, asfalto e agregados. 

Tipos de revestimento: poliuretano autonivelante com ou sem camada amortecedora de impactos, 

pré-fabricados, assoalhos flutuantes em madeira, base asfáltica com revestimento acrílico, saibro 

(para tênis), e grama sintética. Em quadras cobertas, tipo ginásio, os pisos mais indicados são os 

de madeira flutuante e os de pintura poliuretana sobre base de borracha. “Em ambos os casos deve 

ser prevista a construção de sub-base de concreto, de acordo com as normas e cálculo estrutural”, 

fala Elito.

VII.1.4.3 Ginásios

 Base do piso: concreto, prevendo impermeabilização, acabamento da superfície, juntas de 

dilatação, planicidade e sobrecargas. 

Tipos de revestimento: poliuretano autonivelante com ou sem camada amortecedora de impactos, 

pré-fabricados, e assoalhos flutuantes em madeira.

VII.1.4.4 Campos esportivos

 Base do piso: pode ser de granulado e borracha. 

Tipos de revestimento: grama sintética ou natural. (Não há necessidade de base).

VII.1.5 Arquibancadas

 O local destinado aos espectadores também deve ser projetado a partir do tipo de uso que 

a quadra terá. Se as competições demandarem público maior, as arquibancadas podem ser fixas, 

sendo que, atualmente, o recomendado é que essas estruturas se iniciem no mesmo nível do piso. 

“Levando em consideração as normas do código de obras e do Corpo de Bombeiros, são calcula-

das as divisões, circulações, dimensões dos degraus e a quantidade de saídas de emergência”, 

explica Elito. As arquibancadas também podem ser móveis, com elementos retráteis que cumprem 

a função de assentos.



VII.1.6 Estrutura, pé-direito e cobertura

 As estruturas de sustentação das arquibancadas podem ser executadas em concreto ou me-

tal, geralmente em sistemas de pórticos. As distâncias ideais entre um pórtico e outro variam entre 

7,5m e 9m. “Distâncias erradas causam problemas nos dimensionamentos dos degraus, já que a 

altura de cada degrau corresponde a uma altura da viga do sistema”, explica Mello. Também deve-

-se conjugar o dimensionamento dos pórticos com a quantidade de lugares da arquibancada, e o 

ideal é escolher uma distância múltipla de 50cm porque é a cada 50cm que se coloca uma cadeira.

 Cada modalidade exige um pé-direito específico. A altura mínima é de 7,50m - jogos de tênis 

necessitam de 12m de altura no centro da quadra. A cobertura deve garantir livremente esse pé-di-

reito, e atender a requisitos de estanqueidade de água e som. Deve-se pensar também em trilhos, 

barras e estruturas na cobertura, com pontos de fixação para eventuais cabos de aço, iluminação 

extra em eventos não esportivos etc.

VII.1.7 Tetos

 É desejável um teto horizontal, plano e fechado e deve ser construído à prova de impactos 

de bolas. Na superfície interna do teto, o objetivo é alcançar um grau de reflexão luminosa de 0,70.

VII.1.8. Iluminação

VII.1.8.1 Iluminação natural

 Nos ginásios, a iluminação deve ser uniforme e não-ofuscante. As janelas devem obedecer 

às mesmas características mecânicas exigidas pelas paredes. Os caixilhos devem facear a parede 

a 2m acima do nível do piso. As janelas devem ser imóveis. Básculas de ventilação, se existentes, 

devem abrir-se apenas para o exterior. A superfície das janelas, através das quais o sol irradia du-

rante o período de uso do ginásio, deve ser estudada para que não ocorram problemas de reflexos 

(aletas fixas ou móveis ou ainda dispersores de reflexos, entre outros). 

 Em ginásios menores, até 20m de comprimento, a iluminação natural será obtida através 

da construção das paredes longitudinais do ginásio no sentido norte-sul e totalmente provida de 

janelas a partir de aproximadamente 1,40m de altura do piso. As dimensões das janelas devem ser 

determinadas com base no grau de iluminação e em relação à comparação entre o piso, as paredes 

e as janelas. As paredes de fundo não devem possuir quaisquer janelas. 



VII.1.8.2 Iluminação artificial

Figura 24: Ginásio

 

Fonte: BOLAR (S.d.)

 O sistema deve ser escolhido logo no início do planejamento da construção, porque ele afeta 

particularmente as características de estrutura principal, a escolha do tipo de cobertura, a aeração 

e ventilação, e também o aquecimento e o suprimento de energia elétrica. Da mesma forma, é ne-

cessário considerar logo no início do estudo os pré-requisitos para a operação de tal sistema, como 

a manutenção, reposição, reparos, etc. 

 As características de iluminação a serem levadas em consideração são: ótima percepção de 

objetos móveis e linhas demarcatórias, ausência de reflexos, boa tonalidade luminosa e atmosfera 

geral agradável. Deve ser possível o controle separado de vários estágios de iluminação de acor-

do como esporte a ser praticado. Contudo, um mínimo de intensidade de 300lux (valor funcional) 

deve ser previsto, medido a 1m de altura do nível do piso. As luminárias devem ser previstas contra 

impactos de bola. Recomenda-se a distribuição das luminárias ao longo da direção longitudinal do 

salão do ginásio. Deve ser tomado o cuidado para que não sejam fixadas luminárias sobre o eixo 

longitudinal do salão do ginásio, pois haverá problema de ofuscamento dos usuários em atividade.

VII.1.9 Conforto Térmico e Acústico

 O adequado conforto térmico na quadra poliesportiva influencia a qualidade do espaço, pro-

porcionando condições satisfatórias para a prática de atividades físicas e permanência do público. 

“Devem ser previstos no projeto elementos que permitam o controle da temperatura interna, tanto 

nas paredes envoltórias como na cobertura”, diz Elito. As paredes devem ser constituídas de ma-

teriais com inércia térmica, ou então, com poder de isolamento, se forem empregadas soluções 

leves. A cobertura deve ter componentes de isolamento térmico para evitar a propagação interna 

do calor dos raios solares. Pode ser utilizado o recurso de cobertura com lanternim ou shed para o 

efeito chaminé, exaurindo pela cobertura o ar quente produzido internamente.



 Quando a quadra é utilizada para espetáculos culturais, é recomendado que sejam instala-

dos elementos de isolamento acústico. “Essa providência impacta na ventilação natural do ambien-

te. Como não podem existir brechas que possibilitem o vazamento de ruídos, torna-se necessária 

a utilização de ventilação mecânica ou condicionamento do ar”, diz Elito.

 Se a quadra for usada somente para prática esportiva, o ambiente deve ter as faces inter-

nas das paredes tratadas com elementos para absorção sonora e que evitem as reverberações. 

O mesmo acontece com a face interna do forro, normalmente construído com telhas metálicas em 

forma de sanduíche e materiais absorventes. “O indicado é que sejam utilizadas chapas ou telhas 

perfuradas para que o som se perca no material absorvente”, fala Elito.

VII.1.9.1 Ventilação

 A ventilação pode ser feita de forma natural ou mecânica. A ventilação natural é uma regra 

para os ginásios menores e deve ser prevista desde que se considerem satisfatórias as condições 

do ar exterior e não ocorram perturbações acústicas provenientes do exterior. A ventilação é obtida 

através de faixas de ventilação situadas na parte superior das paredes longitudinais. Já a ventila-

ção mecânica deve ser utilizada se houver a previsão para o uso da mesma em ginásios não-divi-

síveis. A ventilação transversal proporciona uma ventilação mais homogênea quando comparada 

à ventilação longitudinal (entre as paredes dos fundos). As aberturas de entrada de ar devem ser 

localizadas não menos do que 2m acima do piso do ginásio. Deve-se tomar cuidado para que o 

ruído seja mantido no nível mais baixo possível.

VII.1.9.2 Acústica

 O tempo de reverberação nas salas não pode exceder a média de 1,8 seg. O teto deve ser 

acusticamente projetado para garantir o tempo de reverberação permitido caso este não seja al-

cançado por outros meios quando as janelas estiverem fechadas. Quanto menor o ginásio, menor 

deverá ser o tempo de reverberação. Para música e ginástica rítmica, deve haver grande preocu-

pação em manter-se o tempo de reverberação o mais curto possível.

 



VII.1.10 Equipamentos

Figura 25: Hidroterapia

Fonte: BOLAR (S.d.)

 A instalação de aparelhos de ginástica e esportes depende da utilização proposta para o 

ginásio. Os elementos de suspensão necessários e dispositivos de montagem devem ser coloca-

dos durante a fase estrutural. No caso dos aparelhos de suspensão (argolas, cabos de suspensão, 

tabelas de basquete, etc.), a sobrecarga deve ser considerada nos cálculos estruturais. Aparelhos 

móveis de parede (barras de parede, escadas, entre outros), quando fora de uso, não devem 

causar perigo aos praticantes. Na localização dos equipamentos, as distâncias de segurança (das 

paredes, obstáculos, etc.) devem ser observadas com atenção. Durante os trabalhos de estrutura 

o número adequado de fundações para os postes telescópicos de ginástica e jogos, bem como os 

dispositivos de fixação de aparelhos, devem ser aplicados no piso.

 Cada esporte praticado na quadra irá demandar equipamentos específicos. O futsal, por 

exemplo, requer traves e rede; o basquete, as tabelas. “Todos esses materiais têm suas normas e 

especificações determinadas pelas confederações nacionais. É interessante prever também a ins-

talação de redes para separar e circundar as zonas de uso, impedindo que as bolas acidentalmente 

atinjam os espectadores ou outras pessoas não envolvidas no jogo”, finaliza Elito.

VII.1.10.1 Equipamentos técnicos:

 O relógio deve estar bem visível e com superfície à prova de choque. O marcador de tempo 

de jogo deve contar com mostrador de minutos e segundos e deve ser travado durante os intervalos 

de jogo. O placar deve ficar bem visível e deve indicar a marcação do jogo, os intervalos, as equi-



pes, a vantagem, entre outras informações. Devem ser previstos meios auxiliares de instrução 

audiovisuais, como projetores, aparelhos de som, amplificadores de som, alto-falantes, etc. É es-

sencial ainda a presença de indicadores acústicos de intervalos, como a campainha, que deve 

estar situada na entrada do ginásio. Procure instalar rede telefônica, essencial para as chamadas 

de emergência, e possibilita ligações internas. As tomadas devem ser à prova de boladas e devem 

facear as paredes. Tomadas de chão também são desejáveis. O número suficiente de tomadas 

deve ser previsto conforme a necessidade do local.

VII.2 Área de Apoio

 Ambientes gerais como banheiro, vestiário, recepção, administração, salas de apoio e con-

sultórios. A sala de administração deve estar localizada de tal modo que a área de jogo, placar e 

relógio de tempo sejam claramente visíveis durante as partidas. Para o depósito de material es-

portivo, recomenda- se um tamanho de boca (entrada do elefante) de cerca de 6 m de largura por 

4,50 m de altura, que garanta estoque de material esportivo, cadeiras extras e equipamentos de 

manutenção.

VII.2.1 Dependências

 A sala de equipamentos deve possuir espaço suficiente para acomodar os equipamentos e 

aparelhos móveis de ginástica, bem como os aparelhos manuais existentes no ginásio. Todo equi-

pamento deve ser guardado lado a lado, e não um atrás do outro, e devem ser acessíveis e facil-

mente retiráveis. Daí resulta um compartimento longo e estreito, capaz de se abrir por toda a sua 

extensão e com altura mínima de 2,20m. Para evitar acidentes, o compartimento de equipamentos 

deve ser fechado com portas alinhadas com as paredes internas do ginásio. 

 As paredes desta sala devem ser à prova de choque e o piso deve estar no mesmo nível do 

piso do ginásio, sem necessidade de apresentar as mesmas características mecânicas ou físicas. 

Depósito de material externo é ideal quando as instalações esportivas externas se localizam junto 

ao ginásio. As dimensões deste depósito serão determinadas pelo tipo de equipamento utilizado. A 

largura da porta não deve ser inferior a 2m. Deve ser previsto também um depósito para máquinas 

e equipamentos utilizados na manutenção das áreas externas. Estes depósitos devem possuir pi-

sos resistentes e nivelados com a superfície exterior.



VII.2.2 Vestiários

 As dimensões dessas dependências são determinadas pelo comprimento dos bancos, pela 

distância dos bancos entre si e pela distância entre eles e as paredes - a distância mínima reco-

mendada é de 1,20m. O chão e as paredes, com altura mínima de 2.50m, devem permitir fácil 

manutenção. Os armários devem ser robustos e firmemente fixados. As janelas não devem per-

mitir a visão externa. Caso inclua espelhos, devem ser localizados próximos à saída. Pense na 

instalação de uma ventilação eficiente. As zonas consideradas “sujas” (as de trânsito) e as zonas 

consideradas “limpas” devem estar mais separadas possíveis. A sala do instrutor ou dos árbitros 

deve estar localizada na área do vestiário e deve contar com lavatório, vestiário, chuveiro, vaso 

sanitário, mesa, armário, cadeira e caixa de primeiros-socorros. Os setores dos chuveiros devem 

possuir ligação direta com o vestiário, através de passagens. Devem ser equipados com fileiras de 

chuveiros e lavatórios. 

 Os pisos e as paredes devem ser providos de ladrilhos e azulejos, respectivamente. A altu-

ra de colocação dos azulejos não deve ser inferior a 2m. Os tetos e a parte superior das paredes 

devem ser revestidos com material à prova de água, ao passo que o piso tem que ser revestido 

com material antiderrapante. O piso deve ser projetado para impedir o fluxo de água para os ou-

tros compartimentos. Nunca utilize estrados de madeira, use plástico ou borracha. Uma área de 

secagem (área seca) é recomendável. As instalações elétricas devem corresponder às exigências 

das normas locais estabelecidas. É recomendável que essa dependência seja construída com pé 

direito de 2,60m, no mínimo.

 Nos vestiários, as áreas secas e molhadas devem estar separadas. O jogador deve entrar 

em uma área de controle, passar para a área de armários e bancos e depois acessar área molhada 

com separação entre bacias e mictórios, e chuveiros. “Nunca se deve passar pela zona de bacias 

e mictórios para se chegar à área de chuveiros”, explica Mello. O piso deve ser de um material 

antiderrapante que possibilite limpeza. As dimensões do vestiário devem se basear no número de 

indivíduos que utilizam área e nos programas de atividades a serem planejados para a instalação 

como um todo. Uma regra prática geral recomenda um mínimo de 1,80 m² de área por pessoa, 

apenas para a troca de roupa.



VII.2.3 Uso de tecnologia e sustentabilidade na arquitetura de centros esportivos

 Existem muitos exemplos de construções na arquitetura esportiva que incentivam a prática 

sustentável e apresentam inovações no setor.

 Iluminação natural e alta tecnologia aplicada em espaços que exigem ampla visibilidade e 

destaque, principalmente em eventos noturnos, exigem materiais inovadores e técnicas construti-

vas arrojadas.

 Designers e arquitetos se reúnem para inserir ambos os conceitos e tornar esses ambientes 

funcionais e ao mesmo tempo impressionantes aos olhos e favoráveis a sustentabilidade do plane-

ta.

 Iluminação que consome menos energia (privilegiando a natural, quando possível), banhei-

ros de baixo nível de descarga e estratégias de baixo carbono são algumas medidas apresentadas 

nesse tipo de projeto.



VIII PROJETO

VIII.1 Local

 O terreno selecionado para o projeto localiza-se no distrito de Campo Grande. Abrange uma 

extensa área da Avenida Miguel Yunes que vai da esquina com a Rua Zacarias Daça até a interli-

gação com a Avenida Jair Ribeiro da Silva. 

 O terreno é plano, sem desníveis. Apresenta forma irregular, com medidas diferentes de 

frente, fundo e laterais, direita e esquerda. A frente do terreno é na Avenida Miguel Yunes, cons-

tando no projeto a entrada principal, sendo nesta o acesso a carros. A lateral esquerda localiza-se 

na rua Zacarias Daça, onde terá outra portaria, a qual estará próxima a estação do Metro. A lateral 

direita terá outra entrada pela Avenida Jair Ribeiro da Silva, onde passa a ciclovia Pinheiros. No 

fundo está o Rio Jurubatuba, que integra o projeto, através de Decks e onde terá outra portaria. 

 Atualmente uma parte da área está desocupada e outra é utilizada pela Ecourbis Ambiental.

Figura 26: Local do projeto

Fonte: Acervo pessoal



VIII.1.1 Entorno

 A avenida onde se localiza a área além de ser larga tem uma ilha no meio bem arborizada, 

assim como na calçada também existem várias árvores, compondo o paisagismo local. Mesmo 

com estabelecimentos tanto horizontais como verticais o local em geral é bem aberto, permitindo 

ótima ventilação.

Figura 27: Entorno

 

Fonte: Acervo pessoal

 A umidade do ar também conta com um fator colaborador, que é o rio Jurubatuba passando 

na parte de trás do terreno. A região apresenta boa iluminação natural por ser um lugar bem aberto 

e ainda conta com ótima iluminação pública.

Figura 28: Entorno (2)

Fonte: Acervo pessoal



 Na avenida existem vários faróis e câmeras de trânsito, fatores que ajudam na questão de 

segurança do local. Outro fator que fortalece a questão de segurança é a presença de um posto 

policial quase em frente ao terreno.

 A parte residencial é composta por vários condomínios, com grande quantidade de residên-

cias, com portarias com segurança. Na parte comercial existem várias indústrias próximas à área 

como Lanny Correntes Industriais, PTI Power Transmission Industries do Brasil S/A, Isoteck, Ho-

locim Brasil Indústria e Comércio. Existem empresas inclusive de grande porte como é o caso da 

Avon, e demais estabelecimentos menores como imobiliárias e restaurantes. 

Figura 29: Condomínios residenciais

 

Fonte: Acervo pessoal

Há ainda um grande templo, o Santuário Theotókos Nossa Senhora Mãe de Deus.

Consequentemente é uma região com uma grande população moradora local e uma circulação di-

ária de pessoas volumosa, e mesmo assim a zona do projeto carece de opções de locais para lazer 

e prática esportiva, sendo esta uma das razões para a escolha da área.



VIII.1.2 Sistema de Zoneamento

 O terreno escolhido localiza-se numa zona mista, permitindo assim a realização do projeto. 

Na parte residencial existem vários condomínios verticais e horizontais, além de residências indivi-

duais. Na parte comercial nota-se a presença de indústrias e outras empresas.

VIII.1.3 Sistema de circulação 

 O local é de fácil acesso, por vários meios de locomoção. As vias são largas e estão em bom 

estado de conservação, permitindo com tranquilidade o fluxo de carros e ônibus. 

 No local está presente a ciclovia Pinheiros que inclusive faz parte do projeto, e serve como 

meio de transporte. Na parte posterior do terreno passa o metro, e no projeto está prevista uma 

estação próxima à entrada do complexo esportivo pela Rua Zacarias Daça. 

Figura 30: Início da ciclovia de Pinheiros

 

Fonte: Acervo pessoal

 Cabe ressaltar que as calçadas ao redor do terreno escolhido são precárias, pois estão em 

condições inadequadas, especialmente para cadeirantes, o que torna necessário uma nova pavi-

mentação.    

Figura 31: Calçada do entorno

Fonte: Acervo pessoal



VIII.2 Estudos de casos

VIII.2.1 Centro Esportivo de Beijiao

Arquitetos: Decode Urbanism Office

Designer: Jian Junkai

Localização: Beijiao, China

Área: 47.000m²

Ano: 2012

 “A intenção da arquitetura é criar um espaço da comunidade que anima e reúne as imedia-

ções.”

Figura 32: Centro Esportivo de Beijiao

 Fonte: VERA (2013)

Figura 33: Centro Esportivo de Beijiao (2)

 

Fonte: VERA (2013)

 

 Encarou o objetivo de criar um espaço multifuncional e convidativo. A imagem típica da 

arquitetura de espaços esportivos é deixada de lado, com preferência a um espaço de atividades 

útil para além dos eventos esportivos, dia ou noite. A intenção da arquitetura é criar um espaço da 

comunidade que anima e reúne as imediações.



Figura 34: Centro Esportivo de Beijiao (3)

 

Fonte: VERA (2013)

 A proposta incorpora o conceito de arquitetura ecológica e unifica os vários volumes sepa-

rados por meio de um “vale” central, no qual se encontra uma grande praça linear e onde as ati-

vidades múltiplas criam espaços vigorosos. Um conjunto de quadras esportivas se localiza de um 

lado do “vale” e é empregado também para atividades externas. A plataforma do “vale” se estende, 

tornando-se uma cobertura e conformando o auditório. 

Figura 35: Centro Esportivo de Beijiao (4)

Fonte: VERA (2013)

 



VIII.2.2 Sesc 24 de Maio

Arquitetos: Paulo Mendes da Rocha e MMBB 

Localização: São Paulo, Brasil

Área: 27.865m²

Ano: 2017

Figura 36: SESC 24 de Maio

 

Fonte: VADA (2018)

Figura 37: SESC 24 de Maio

 

Fonte: VADA (2018)

 O novo centro cultural, esportivo e de convivência está localizado na esquina da rua 24 de 

Maio com a rua Dom José de Barros. Ao tomar conta de um edifício que ficou famoso nos anos 

1970 por abrigar a loja de departamentos Mesbla, a instituição trouxe à tona a ideia de ocupação, 

ao invés de demolir algo de tamanha proporção e importância para a região.



Figura 38: SESC 24 de Maio

 Fonte: VADA (2018)

Figura 39: SESC 24 de Maio

Fonte: VADA (2018)



VIII.2.3 Centro Esportivo em Leonberg

Arquitetos: 4ª Architekten

Localização: Leonberg, Alemanha

Área: 10.490m²

Ano: 2014

 A reforma do centro esportivo erguido na década de 1970 se dividiu em duas etapas de 

construção. Durante a primeira etapa, os dois pavilhões esportivos e a área de piscinas foram 

remodelados com ambientes contínuos e instalações técnicas, enquanto que as instalações ao ar 

livre foram remodeladas a parte. A segunda fase consiste na reestruturação e remodelação com-

pleta da área de sauna, que compreende uma sauna com vistas e um jardim-sauna. 

Figura 40: Centro Esportivo em Leonberg

 

Fonte: PEDROTTI (2016)

Figura 41: Centro Esportivo em Leonberg

Fonte: PEDROTTI (2016)



Figura 42: Centro Esportivo em Leonberg

Fonte: PEDROTTI (2016)

 

 



VIII.2.4 Novo Complexo de Pádel do Clube Curitibano

Arquitetos: Saboia e Ruiz Arquitetos

Localização: Curitiba, Brasil

Área: 1580m²

Ano: 2017

 O Novo Complexo de Pádel do Clube Curitibano ameniza com sua presença as fronteiras 

materiais entre o espaço público e privado no bairro Parolin em Curitiba. Durante o dia, devido ao 

movimento e fluxos dos jogadores entre sedes, e à noite, ao atuar como uma grande luminária ur-

bana de LED.

Figura 43: Complexo Pádel

 

Fonte: VADA (2018)

Figura 44: Complexo Pádel

 

Fonte: VADA (2018)



VIII.3 Anteprojeto 

projeto: centro esportivo | interlagos
O objeto deste trabalho é um complexo esportivo composto por quatro setores, sendo eles: espor-
tivo, social, administrativo e de atendimento profissional.

Figura 45: Centro esportivo Interlagos (1)

Fonte: Acervo pessoal.

Fonte: Acervo pessoal.

Fonte: Acervo pessoal.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 46: Implantação Figura 47: Centro esportivo Interlagos (2)

Figura 48: Centro 
esportivo Interlagos 

(3)



estudos volumétricos | complexo

programa | áreas

Fonte: Croqui autoral.

Figura 49: Croquis volumetria



 No Setor esportivo constam ambientes: como salas de ginásticas, musculação e de luta, 

quadras de vários esportes, piscinas, uma área para diversos e playground. Na Sala de Ginástica 

(120 m²) serão realizadas atividades de aero jump, alongamento, condicionamento total, combat, 

zumba, pilates, yoga, jazz e ballet. Há uma específica Sala de Ginástica Artística (120 m²). A Sala 

de Luta (120 m²) é destinada as atividades de boxe, jiu-jitsu, judô, Karatê, muay thai, capoeira. 

Dentro da Sala de Musculação com área de total 330 m² tem um espaço de 60 m² reservado para 

spinning.

 

 As Quadras são destinadas a vários esportes: 2 para Basquete e Voleibol (650 m²): 3 Polies-

portivas (500 m²), sendo uma delas coberta; 5 de Tênis (555 m²) e uma delas coberta; 2 quadras 

de areia (370 m²) para Beach Tênis; uma quadra de areia (370 m²) para futevôlei. Também tem um 

campo de Futebol coberto (1200 m²). Existe uma área para esportes náuticos, que usufruem do 

Rio Jurubatuba. Nesta área tem três decks, um de apoio, outro para pedalinho e acesso ao remo e 

por fim um para solarium e entrada das Piscinas, que são uma Olímpica com cinco raias (400 m²), 

outra para nado sincronizado (115 m²) e, por fim, a Infantil (115 m²). A Área de Diversos (530 m²) 

serve para bocha, xadrez, dama e bilhar. O Playground está divido em Parquinho Infantil (250 m²), 

Pista de Skate (800 m²) e Academia ao ar livre (150 m²)

 

 O Setor Social é composto com as seguintes áreas: Restaurante/Bar (500 m²); 5 Cafés (150 

m²); 5 Vestiários (46 m²); Banheiros (30 m²); Auditório (700 m²); Bicicletário (90 m²) e Estaciona-

mento para 100 vagas. O bicicletário fica na entrada da Ciclovia Pinheiros, que integra o projeto e 

nele consta uma proposta de ampliação da ciclovia, para que além de meio de transporte seja mais 

uma opção de atividade física.

 Forma o Setor Administrativo os seguintes espaços: Secretaria (140 m²); Hall principal/re-

cepção (120 m²); sala de reuniões (16 m²); salas administrativas (16 m²); Tesouraria (16 m²); almo-

xarifado (16 m²); vestiário de funcionários (46 m²); sala de descanso de funcionários (50 m²); refei-

tório/copa de funcionários (12 m²) e depósito (75 m²). Este setor é composto por Diretório esportivo 

(26 m²); sala de educador físico (16 m²); sala de fisioterapia/RPG (26 m²); sala nutricionista (12 m²); 

sala de exame médico de piscina (12 m²) e enfermaria (12 m²).



subsolo | ampliação vestiários

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 50: Planta subsolo - vestiários



implantação | cobertura

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 51: Implantação cobertura



implantação | térrea

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 52: Implantação térrea



complexo esportivo | planta térrea
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Fonte: Acervo pessoal.

Figura 53: Planta térra  - centro esportivo



complexo esportivo | planta pav. superior
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Fonte: Acervo pessoal.

Figura 54: Planta pav. superior  - centro esportivo



complexo esportivo | planta ático



Fonte: Acervo pessoal.

Figura 55: Planta ático  - centro esportivo



complexo esportivo | planta cobertura



Fonte: Acervo pessoal.

Figura 56: Planta cobertura - centro esportivo



complexo esportivo | cortes



Fonte: Acervo pessoal.

Figura 57: Corte - centro esportivo (1)

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 58: Corte - centro esportivo (2)



complexo esportivo | cortes

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 59: Corte - centro esportivo (3)

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 60: Corte - centro esportivo (4)



complexo esportivo | detalhes

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 61: Detalhe 01 - centro esportivo

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 62: Detalhe 02 - centro esportivo



complexo esportivo | elevações

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 64: Elevação - centro esportivo (2)



Fonte: Acervo pessoal.

Figura 63: Elevação - centro esportivo (1)

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 65: Centro esportivo Interlagos (4)



complexo esportivo | elevações

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 66: Centro esportivo Interlagos (5)



Fonte: Acervo pessoal.

Figura 67: Elevação - centro esportivo (3)

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 68: Elevação - centro esportivo (4)



quadra esportiva coberta | experimentação

Pensando em como lidar com os grande vãos das quadras esportivas, o material escolhi-
do foi a madeira laminada colada (mlc), que além de ser sustentável e elegante estetica-
mente, garante a estabilidade necessária para a estrutura da quadra. A modulação adotada 
de 7.20m para o espaço principal da quadra, utilizando-se 9.60m no outro sentido. Foram es-
colhidas vigas vagonadas de madeira para não sair da linguagem do material escolhido. 

Essa estrutura consiste em vigas de madeira com cabos tensionados, que atuam re-
distribuindo os esforços e diminuem a seção da madeira. As vigas, dispostas a cada 
7.20m no eixo longitudinal, estão apoiadas em pilares do mesmo material, que encon-
tram a estrutura de concreto ao chegar no nível da terra. Os pilares são contraventados 
com cabos de aço para impedir sua flexão. A vedação consiste em um ripado de madei-
ra que atua como brise-soleil. Para a cobertura, foi adotada a telha termoacústica sanduíche. 

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 70: Quadra coberta (2)

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 69: Quadra coberta (1)



perspectiva | explodida

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 71: Perspectiva explodida.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 72: Quadra coberta (3)
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