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Brazil - future Olympic cities: São Paulo
The city of São Paulo, located in Southeastern Brazil, with a
metropolitan area of 17 million people, is one of the largest urban
concentrations of the world today. São Paulo started to grow very
rapidly at the end of the 19th century as a result of European
immigration, which adopted sports as a priority social activity. São
Paulo’s history, therefore, weaved its vocation not only in terms of

sports practices in communities but also in terms of large sports
events that would reinforce the image of progress and grandiosity
that came from its traditions. This chapter summarizes the
international sports events that took place in São Paulo from the
Pan-American Games of 1963 until the 2003 campaign for the
candidacy to host the 2012 Olympic Games. The campaign finished

up producing a major legacy: the assertion of the objective to make
the city of São Paulo an Olympic City in a near future in order to
house mega multination events that might include Olympic Games.
Detailed descriptions of the establishment of five rings for the
practice of 36 sports disciplines using the articulation of São Paulo’s
various means of transportation are also provided.

Origens Tanto pelo tamanho da cidade, como pelos migrantes
que nela se fixaram, São Paulo tem uma relação extremamente
próxima com o esporte desde o final do século XIX. Os rios que
serviram de transporte para os bandeirantes alargarem as fronteiras
do país e proporcionaram o lazer e o esporte aos seus moradores;
cidade de Charles Miller, disseminador do futebol; cidade onde foi
cunhada a expressão “futebol de várzea”, ponto de encontro entre
os rios e este futebol; cidade onde as modalidades foram sendo
disseminadas através de seus clubes esportivos e sociais ao longo
do século XX (ver ‘O lazer na cidade de São Paulo-SP’ neste
Atlas). A partir de 1936 o Estado realiza anualmente as edições
dos Jogos Abertos do Interior – competição entre os Municípios,
atualmente com cerca de 8.000 atletas e 20 modalidades na fase
final, realizando poucos meses antes os Jogos Regionais dentro
das Regiões Administrativas do Estado. Nos anos de 1960, a
ampliação do parque industrial no Estado possibilitou a existência
de um grande universo de assalariados com tempo livre para a
prática do Esporte, em nível de clubes e associações, assim como
na disseminação do esporte-rendimento com grande envolvimento
da cidade e região. O mesmo parque industrial criou a identidade
cultural entre o paulista e o automóvel, visível no fato que São
Paulo sediou 22 edições do Grande Prêmio Brasil de F-1 – a única
etapa restante na América Latina. Em suma, nos últimos dez anos
realizaram-se mais de 68 competições oficiais internacionais na
categoria principal em 22 esportes olímpicos - dentre os 28
existentes (ver Tabela 1 adiante) –, entre outros eventos menores,
promocionais, ou de esportes não-olímpicos. Houve um trajeto
histórico, portanto, que teceu a vocação da cidade tanto para a
prática esportiva comunitária quanto para a geração de grandes
eventos esportivos que lhe reforçasse a imagem de progresso e
grandiosidade vinda de suas tradições. Os marcos de memória dos
eventos multiesportivos, de perfil internacional e cosmopolita da
cidade foram os Jogos Pan-Americanos de 1963, os Jogos SulAmericanos Brasil 2002 e a Postulação aos Jogos Olímpicos de
2012. Este último projeto, em particular, tem repercutido desde
sua formulação como uma síntese do desenvolvimento esportivo
da cidade desde o início do século XX, em confluência com as
práticas comunitárias que também lhe deram origem e que se
conjugaram para tornar a metrópole paulista uma cidade olímpica,
como se pode apreciar pela ordem de fatos que se seguem.

foi a melhor até agora alcançada em Jogos Pan-Americanos, obtendo
o segundo lugar dentre 21 Países com 1.771 atletas participantes; a
Cidade hospedou cerca de 25.000 turistas durante os Jogos, dentre
estrangeiros, de outros Estados ou do interior. As modalidades
esportivas e os locais de competição dos IV Jogos Pan-Americanos
São Paulo – Brasil constam da Tabela 2. Nesta listagem, os locais de
competição descritos como Estádio do Pacaembu, Ginásio do
Pacaembu e Piscina do Pacaembu compõem o complexo esportivo
denominado Estádio Municipal do Pacaembu Paulo Machado de
Carvalho; o Estádio do Bom Retiro é o Estádio Municipal de Beisebol
Mie Nishi, muito utilizado pela colônia japonesa; no lugar do
Velódromo do Ibirapuera hoje se localiza o Estádio de Atletismo,
componente do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães do
Governo do Estado, assim como o Ginásio do Ibirapuera; o Ginásio e
a Piscina do antigo DEFE compõem o atual Conjunto Desportivo
Baby Barionne do Governo do Estado; o Pentatlo Moderno foi
realizado em Resende, Rio de Janeiro; os estandes da Força Pública
do Estado são da atual Academia da Polícia Militar do Barro Branco;
e a Prova das Nações do Hipismo foi realizada juntamente com a
Cerimônia de Encerramento no Estádio do Pacaembu.

Desportiva Sul-Americana, Coronel Antonio Rodriguez (Argentina),
além dos Cônsules dos países participantes, dentre outras
autoridades. Foi feito um trabalho de aproximação dos Consulados
e das colônias dos países participantes junto ao Comitê Organizador
dos Jogos, sendo que cada uma das colônias apresentou um evento
cultural típico de seu país na abertura dos Jogos. A Cerimônia de
Encerramento aconteceu no Ginásio do São Paulo Futebol Clube,
juntamente com as finais de Patinação Artística. As delegações
presentes aos Jogos em São Paulo contavam com cerca de 1.000
participantes, com atletas e oficiais de 14 Países. Na organização
do evento estiveram envolvidas diretamente cerca de 500 pessoas.
As modalidades esportivas e os locais de competição dos VII Jogos
Sul-Americanos Brasil em São Paulo são encontrados na Tabela 3.

1963 Os IV Jogos Pan-Americanos foram realizados em São Paulo
entre 20 de abril a 05 de maio deste ano, num momento efervescente
da história do Brasil, no período de retorno do regime parlamentarista
ao presidencialista, e tendo como Presidente da Comissão
Organizadora o Major Sylvio de Magalhães Padilha, também Diretor
de Educação Física e Esportes do Estado-DEFE. À época, o presidente
do Comitê Olímpico Brasileiro era o Almirante Atila Aché. A Vila
Pan-Americana foi construída no futuro campus da Universidade de
São Paulo-USP, no bairro do Butantã, sendo posterior legado como
moradia dos estudantes – o CRUSP: o Conjunto Residencial da USP
-, com seis edifícios, cada um com seis andares e cada andar com
onze apartamentos para sete ocupantes; no total, 396 apartamentos
para 2.772 pessoas. Após os Jogos, a área da Universidade começa
a ser ocupada espontaneamente para lazer e esporte, contribuindo
com a decisão da Reitoria de construir um Setor Esportivo, depois
denominado Centro de Práticas Esportivas da USP-CEPEUSP. Os
velejadores ficaram alojados no Clube de Campo de São Paulo e no
Yacht Club Santo Amaro. A Cerimônia de Abertura dos Jogos
aconteceu no Estádio Municipal do Pacaembu, com as arquibancadas
lotadas e a presença do Governador Adhemar de Barros, do Prefeito
Prestes Maia e do Presidente do Comitê Olímpico Internacional,
Avery Brundage, dentre outras autoridades. O mesmo Estádio
recepcionou a Cerimônia de Encerramento. A classificação brasileira
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1971 O Brasil se candidata e obtém novamente o direito de
sediar os Jogos Pan-Americanos em São Paulo no ano de 1975. O
Centro de Práticas Esportivas da USP havia ficado pronto também
com este objetivo e a Escola de Educação Física do Estado fora
incorporada à USP em 1969. No entanto, devido ao surto de
meningite e ao momento político do País, os Jogos são transferidos
para a Cidade do México.
2001 A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Prefeitura
Municipal estabeleceu neste ano, a partir de seu planejamento
estratégico, como um de seus objetivos destacar a cidade de São
Paulo como pólo de eventos esportivos de grande porte, numa
estratégia de promoção turística, dinamização econômica, liderança
política e reflexo na prática de atividade física, esporte e lazer de
seus 10,5 milhões de habitantes. A Cidade sediou 214 feiras e eventos
não-esportivos no ano seguinte, ou seja, 76% dos eventos realizados
no Brasil. Possuindo cinco gigantescos pavilhões de feiras e
congressos, faltava à cidade resgatar uma posição de liderança
também nos eventos esportivos. Estes Jogos nunca haviam sido
realizados no Brasil e em 1998 foram outorgados a Córdoba,
Argentina, que abriu mão de sua realização ainda no ano de 2001 em
função da crise por que passava o país. Seriam então realizados em
Bogotá, Colômbia, mas após duas vezes adiados, decidiu-se por seu
cancelamento, em abril de 2002. O Comitê Olímpico Brasileiro propôs
à Organização Desportiva Sul-Americana-ODESUR realizar os Jogos
distribuindo suas modalidades em quatro cidades brasileiras,
conforme propostas das Confederações de modalidades esportivas:
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belém. A Assembléia da
ODESUR de 18 de abril de 2002 concedeu ao Brasil o direito de
sediar o evento, com um período de preparação de apenas 3 meses
para a recepção dos Jogos a serem iniciados em 1º de agosto e
conclusos em 11 de agosto de 2002.
2002 Realização dos Jogos Sul-Americanos Brasil 2002 entre 1º e
11 de agosto. Em condições emergenciais, São Paulo recepcionou
o maior número de modalidades (11) do evento, em conjunto com
outras forças do setor esportivo nacional. Como locais de
hospedagem e alimentação foram escolhidos 4 hotéis de uma rede
internacional, sendo o Comitê Organizador instalado num conjunto
de escritórios no centro de convenções desta mesma rede. A
Cerimônia de Abertura foi realizada no Ginásio Poliesportivo do
Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, com a presença
da Prefeita Marta Suplicy, do Presidente do Comitê Olímpico
Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, e do Presidente da Organização

2002 Com a divulgação pelo Comitê Olímpico Brasileiro do
cronograma de Postulação à Cidade Aspirante aos Jogos Olímpicos
de 2012 - em fase nacional e preliminar à disputa internacional
organizada pelo COI -, e em seguida à realização dos Jogos SulAmericanos, a Prefeita Marta Suplicy da cidade de São Paulo criou
um Grupo de Trabalho para organizar uma proposta de candidatura.
Este dispositivo político, técnico e administrativo foi composto por
5 Secretários Municipais e respectiva equipe técnica composta
pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação, pela Secretaria de
Planejamento Urbano, pela Secretaria de Transporte e pela
Secretaria de Meio Ambiente e mais o Anhembi Turismo e Eventos,
visando-se ao estudo de viabilidade técnica e operacional da
Postulação Olímpica. Confirmada internamente a exeqüibilidade
da candidatura de São Paulo, a Prefeita convidou o Governo do
Estado ao desafio conjunto – que no estágio nacional teve o
significado de concorrer com a cidade do Rio de Janeiro -, sendo
prontamente aceito pelo Governador Geraldo Alckmin, o qual
colocou as forças do Estado em total disponibilidade para o Projeto.
Foi então instituído o Comitê de Postulação composto por 17
autoridades e técnicos municipais e estaduais, sendo esta a entidade
coordenadora da proposta. As 27 federações olímpicas paulistas
foram convidadas a colaborar e participar da empreitada. Foi criado
um amplo Conselho Político da Postulação com 250 membros do
setor público e sociedade civil, representando particularmente os
setores esportivo, turístico, hoteleiro, imobiliário e financeiro.
Duzentos especialistas foram envolvidos na elaboração e
sistematização das informações, produzindo um Dossiê de
Postulação com 536 páginas em 18 temas, mais 1.800 páginas de
garantias institucionais, 88 páginas noutros documentos, 22 mapas,
Caderno de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos com 400 páginas,
3 vídeos e diversas apresentações computadorizadas. Um resumo
do Projeto é aqui exposto pelos itens que se seguem.
Locais de competição O plano diretor proposto para os Jogos
Olímpicos de 2012 em São Paulo inseriu todas as instalações esportivas
dentro da própria trama urbana desta metrópole. A proposta incidiu
na criação de uma Cidade Olímpica, maximizando seu uso após os
Jogos. Desta forma, maximizaria o Legado Olímpico para toda a
população, sendo oferecido ao Movimento Olímpico a participação
direta e a inserção no Espírito Olímpico de 17 milhões de pessoas.
Somente uma cidade de porte metropolitano, com a dinâmica própria
de país jovem e moderno, poderia oferecer esta oportunidade.
Os cinco núcleos Dentro de São Paulo Cidade Olímpica as
instalações e vilas olímpicas, contudo, não se dispuseram de forma
dispersa; elas se agruparam em cinco núcleos reservados para os
Jogos, distribuídos principalmente ao longo dos rios Tietê e Pinheiros
e do grande lago artificial de Guarapiranga, assinalando o vínculo
existente entre Esporte, Espírito Olímpico e meio ambiente. Os
cinco núcleos, reproduzindo os cinco anéis olímpicos: Núcleo Água
Branca, Núcleo Anhembi, Núcleo USP/ Villa Lobos, Núcleo

Ibirapuera e Núcleo Guarapiranga. As competições em 33
modalidades foram concentradas nos cinco núcleos. No total,
delimitaram-se 36 locais de competição para os Jogos Olímpicos
de 2012 a serem realizados em São Paulo, sendo que destes, 25
instalações já existiam e seriam adequadas e modernizadas para o
evento. Os núcleos Água Branca, Anhembi e USP/ Villa Lobos
concentravam 18 locais de competição e 24 modalidades. O mapa
incluso neste capítulo apresenta uma visão da situação desses
núcleos no plano geral da cidade de São Paulo, conforme definida
nos documentos de 2003.
Critérios de localização dos equipamentos Neste item
de exigência, dizia o plano: “(1) A Família Olímpica, incluindo os
membros da mídia, circularão sempre em veículos sobre pneus, por
faixas reservadas em vias expressas, minimizando distâncias e,
especialmente, tempo de transporte; (2) Os espectadores deverão
chegar aos locais de eventos sempre em transporte público de
massa sobre trilhos (metrô, trem urbano e metroleve), prevendose, contudo, que metade das estações serão dotadas de
estacionamentos para veículos e bicicletas; (3) Todas as instalações,
inclusive as vilas e locais de treinamento terão uso pós-olímpico,
estando integrados à vida urbana; (4) Utilizar ao máximo as
instalações existentes, adequando-as; (5) Obedecer às diretrizes
do Plano Diretor Estratégico da cidade, recentemente aprovado,
revitalizando áreas decadentes e edifícios ociosos e inserindo os
equipamentos novos e as vilas de hospedagem em Operações
Urbanas; (6) Considerar a necessidade de grandes áreas para
tarefas e equipamentos auxiliares ao lado das instalações
esportivas; (7) Garantir a cobertura por fibras óticas e redes de
comunicação de toda a área em que se distribuem os cinco núcleos;
(8) Prever o acesso universal a todos as instalações e vilas de
hospedagem, seja para a realização de competições Paraolímpicas,
como para o uso pós-olímpico; (9) Atender aos projetos existentes
de recuperação das águas das represas e dos rios urbanos, assim
como aos projetos existentes para a expansão das redes de metrô
e de trem urbano, antecipando sua implantação; (10) Cumprir com
os requerimentos das Federações Internacionais e estar de acordo
com as Entidades Brasileiras Dirigentes dos Esportes Olímpicos e
Federações Paulistas de Esporte”.
Nucleação e acessos Os núcleos seriam então atendidos pela
rede de transporte de massa e pela rede de vias privativas da
Família Olímpica (Comitês Olímpicos nacionais, federações
Internacionais etc). Os tempos de percurso, entre as vilas de
hospedagem e o centro de operações da mídia, e as diversas
instalações poderiam ser extremamente reduzidos. Vinte e três
instalações de competição estavam a menos de 10 minutos de
carro da Vila Olímpica e oito, a 20 minutos. Todos os locais eram
adjacentes às principais vias expressas da cidade, sendo servidos
por metrô, a ser utilizado pelo público. As autovias marginais Tietê
e Pinheiros foram consideradas em suas quatro pistas, sendo que
cada pista tem de três a cinco faixas. Parte delas seria de uso

exclusivo da Família Olímpica. A circulação de atletas entre a Vila
Olímpica e o Estádio de Atletismo ou um dos três ginásios, resumiase a por cerca de 500 metros. E a área de treinamento e aquecimento
de atletas situar-se-ia entre a Vila Olímpica e o Estádio. Em cada
núcleo se localizariam diversas modalidades esportivas, permitindo
ao público e aos atletas se locomoverem por trajetos curtos entre
as instalações.
Instalações do Núcleo Água Branca Sede da Vila Olímpica,
este Núcleo foi planejado para abrigar: Vila Olímpica; Estádio
Olímpico; Ginásio Água Branca; Pavilhão Olímpico e a grande
Praça das Bandeiras; Área de treinamento e aquecimento; Sede
do COJO – Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos - no
Memorial da América Latina.
Instalações do Núcleo Anhembi A três quilômetros e cinco
minutos da Vila Olímpica, localizado entre as pontes da Bandeira
e Cruzeiro do Sul, de um e outro lado do rio Tietê, servido por metrô
e próximo à estação rodoviária e à pista do aeroporto do Campo de
Marte, abrangendo: Complexo Aquático; Ginásio Olímpico; Centro
de Mídia; Centro de apoio logístico; Vila da Mídia.
Instalações do Núcleo USP/ Villa Lobos A oito quilômetros
e dez minutos da Vila Olímpica, próximo da confluência do rio
Pinheiros e do rio Tietê, situar-se-ia o núcleo para abrigar oito
modalidades dos Jogos, além de incluir a Vila dos Juízes e o
Acampamento da Juventude. Servindo ao local haveriam duas linhas
de metrô e linha de trem urbano, incluindo em seu perímetro o
grande campus da Universidade de São Paulo. Nele se planejou
localizar: Complexo esportivo do tênis; Ginásio Villa Lobos; Centro
de Práticas Desportivas da Universidade; Vila dos Juízes;
Acampamento da Juventude.
Instalações do Núcleo Ibirapuera A nove quilômetros e nove
minutos da Vila Olímpica, servidas por nova linha de metroleve,
situadas no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães,
localizando-se: Ginásio Geraldo José de Almeida; Estádio de
Atletismo Ícaro de Castro Mello; Conjunto Aquático Caio Pompeu
de Toledo.
Instalações do Núcleo Guarapiranga A 19 quilômetros e 20
minutos da Vila Olímpica, servidas por linha de metrô e sistema
viário expresso, nesta área localizam-se: Clube Hípico de Santo
Amaro; Teatro Credicard Hall; Pavilhão de exposições do Hotel
Transamérica; Arenas ao longo da represa de Guarapiranga.
Tradição preservada Algumas modalidades estariam dispostas
em outros locais pela sua própria natureza. É o caso das
competições de Vela a se realizarem na nova marina a ser construída
no canal de São Sebastião, sede de competições internacionais,
entre São Sebastião e Ilhabela - motivo da tradição, sediando
regatas Whitbread, Volvo Ocean Racing e outras – e para a qual se
construiria uma pequena vila de velejadores em um ambiente

aprazível. É também o caso do slalom de Canoagem, a ser praticado
em corredeira em construção na cidade de Jundiaí, a 45 km da Vila
Olímpica da Água Branca. E as provas de campo e montanha, o
ciclismo mountain bike e o hipismo em concurso completo, ambas
a serem praticadas no Parque Anhanguera, ao longo da rodovia de
mesmo nome, a apenas 17,5 km da Vila Olímpica. Devido ao
prestígio e tradição, algumas competições realizar-se-iam em
municípios vizinhos: Handebol em São Bernardo, Futebol na Vila
Belmiro, do Santos F.C. – estádio onde jogava Pelé -, e no estádio
do Maracanã no Rio de Janeiro. Os jogos finais de Futebol, no
entanto, foram localizados no estádio do Morumbi, na Cidade
Olímpica, com acesso de metrô. Finalmente, o remo também estaria
em área fora do centro expandido da cidade, porém em São Paulo,
na proximidade do aeroporto, no Parque Ecológico do Tietê.
Estado de locais e obras Das 36 instalações de competição
propostas para os Jogos Olímpicos de São Paulo-2012, 25 já
existem, necessitando de alguma adaptação ou reforma, e 11 seriam
construídas. A construção de novas instalações e as adaptações e
reformas das instalações existentes cumpririam em estrito senso
aos requerimentos técnicos do Comitê Olímpico Internacional e
das Federações Internacionais relacionadas, estando alinhadas com
os objetivos de informatização, acessibilidade a portadores de
necessidades especiais e proteção ambiental dos futuros locais de
competição. Os custos destes empreendimentos foram estimados
em US$648,9 milhões vindos de várias fontes de financiamento. Já
os investimentos com construção e adaptações da Vila Olímpica
foram contabilizados na fase de planejamento em US$314,9
milhões, com todas as despesas em instalações físicas alcançando
um total orçado em US$1.139,6 milhões.
Situação atual A Postulação de São Paulo propiciou um legado
de aprimoramento da articulação política da Prefeitura e do Estado
em todas as áreas, de incremento da capacidade técnica das equipes
envolvidas, de fortalecimento da liderança política no meio
esportivo, de melhora da auto-estima da população paulista. Este
legado – de contribuição maior que o próprio fenômeno do esporterendimento -, reflete-se hoje nos eventos esportivos do ano de
2004 com a realização dos Jogos Paraolímpicos do Brasil e dos
Jogos Universitários Brasileiros, e na captação para 2005 do Fórum
Mundial do Esporte, e para 2006, dos Jogos Internacionais de
Polícia e Bombeiros para localização na cidade de São Paulo. Em
síntese, a experiência da postulação terminou por produziu o seu
legado maior: a consolidação do objetivo de reconduzir a cidade de
São Paulo ao cenário esportivo e olímpico mundial.
Fontes Comitê De Postulação. Dossiê de cidade postulante aos
Jogos Olímpicos 2012. São Paulo, 2003. 3v: 104p.+ 284p.+ 148p.;
Comitê Olímpico Brasileiro (Org.) Relatório oficial dos VII Jogos
Sul-Americanos Brasil 2002. Rio de Janeiro, 2002. 410p.; Comitê
Organizador. Relatório dos IV Jogos Pan-Americanos São Paulo –
Brasil 1963. São Paulo, 1963. 330p.

DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). A T L A S

DO ESPORTE NO BRASIL.

RIO DE JANEIRO: CONFEF, 2006

20.9

Tabela 1 / Table 1
Competições internacionais na cidade de São Paulo, 1992 – 2002(1)
International competitions located in the city of São Paulo, 1992 – 2002 (1)

Tabela 2 / Table 2
Jogos Pan-Americanos de São Paulo-1963: localização das competições(1)
Pan-American Games in São Paulo-1963: competitions venues

(1)

A modalidade Mergulhos hoje é denominada Saltos Ornamentais e o Pugilismo denomina-se Boxe.

Tabela 3 / Table 3
Jogos Sul-Americanos de São Paulo-2002: localização das competições
South American Games in São Paulo-2003: competitions venues

Somente eventos oficiais na categoria principal em modalidades olímpicas / official events with Olympic sports

(1)
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Núcleos de localização de esportes olímpicos na cidade de São Paulo para 2012
Olympic sports circles location in the city of São Paulo for 2012
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