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Ao Senhor Deus, autor e princípio de tudo, que me concedeu a benção da vida e a
graça de chegar até aqui;
Ao honorável Pierre de Frédy, Barão de Coubertin, de feliz memória, visionário de
um novo mundo que nos deixou por herança a grandeza do Olimpismo moderno e à Demetrius
Vikelas - sem os quais esse trabalho sequer seria imaginado;
À minha mãe, que sempre esteve ao meu lado, nos bons e maus momentos - a quem
amo de todo meu coração e a quem devo a minha vida. E ao meu pai que hoje, junto à Coubertin,
intercede por mim.
À toda a minha família, que sempre acreditou em mim e me deu seu apoio. Em
especial à minha irmã Karina - muito mais que amiga, à minha tia Ordália, à minha prima
Rochelle e à minha amiga Silvana - que desde o início acreditou com a certeza absoluta que um
dia eu chegaria aqui. Ao William, ao Caio, à Bianca, à minha madrinha Solange, à Rose e todos
os que estiveram ao meu lado;
À Jô - minha alma gêmea. Às minhas amigas Laís, Débora, Jéssica e Silvia, que ao
longo desses anos de estudo fizeram de suas amizades meu sustentáculo propulsor e meu
ombro amigo;
Aos grandes amigos olímpicos Tico, Juliano, Henrique, Sônia e Vinícius - pela
amizade em Coubertin e pelos memoráveis momentos em Copacabana. Em especial ao grande
João - voluntário do Comitê Olímpico Brasileiro - amigo de todas as horas e que voluntariamente
se dispôs a contribuir de todas as formas possíveis e impossíveis para a boa conclusão deste
projeto.
À Carla - muito mais que chefe - amiga e incentivadora. Por sua compreensão e
dedicação na minha formação como trabalhador e gestor público. Também à Dona Catarina que
nos proporcionou grandes momentos na Secretaria de Estado da Cultura. Deixo também uma
menção de agradecimento à todos os funcionários da Secretaria que de alguma forma estiveram
do meu lado me auxiliando a crescer na vida profissional.
Aos professores Masseran, Cláudio e Cláudia - amigos e mestres. Às professoras
Vera, Marta e aos outros os quais, ao longo desses anos, mostraram a responsabilidade de se
ocupar uma cátedra universitária - por seus dignos ensinamentos acadêmicos e de vida. Em
especial agradeço ao Marcelo - o qual sem ele esse trabalho não se concluiria - por sua atenção
e paciência.
Aos companheiros de sala, por esses anos de luta e amizade - pelos momentos de
sacrifício e de alegrias, em especial aos colegas de TFG, que contribuíram desde o início com a
formulação deste trabalho.
Ao Sr. Marcos, Sr. Edwaldo, Raphael, Fábio, que fizeram o necessário para a
realização deste trabalho;
À Sua Excelência o Dr. Jacques Rogge, Presidente do Comitê Olímpico
Internacional, que hoje encabeça o movimento olímpico – por seu exemplo, sua força,
excelência e competência em reger e organizar a instituição máxima do Olimpismo mundial.
Bem como ao ilustre Dr. Carlos Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, cabeça do
movimento olímpico nacional;
Ao Governador Geraldo Alckmin, à Prefeita Marta Suplicy, aos ex-secretários Lars
Grael e Nádia Campeão, ao Arquiteto Paulo Mendes da Rocha e todos os escritórios de
arquitetura parceiros. À todos os que fizeram parte do Comitê de Postulação e que um dia
sonharam com a realização dos Jogos em terras paulistanas;
À todos aqueles que de alguma forma trabalham para fazer do Olimpismo muito
mais que um meio de competição, e sim um símbolo de amizade, solidariedade e fraternidade.
Aos membros dos comitês internacional e nacionais, trabalhadores, arquitetos, urbanistas,
engenheiros, técnicos, seguranças, autoridades civis, membros do apoio, árbitros,
patrocinadores e em especial aos voluntários - alegre alma dos Jogos. Estes que fazem dos
Jogos Olímpicos o maior evento da humanidade.

“Oh! Imortal Espírito da antiguidade,
imaculado pai da beleza, da grandeza e da verdade,
desça, se faça presente e faça brilhar
aqui e mais além, na Glória de sua Terra e Céu.
Na corrida, na luta e no arremesso,
faça brilhar o ímpeto das nobres competições,
modelando com aço e dignidade o corpo,
coroando-o com a imperecível rama de louro.
Campos, montanhas e mares vão-se contigo
tal como um alvi-rubro magno templo,
para o qual se conduz aqui como seu peregrino,
oh! Imortal Espírito da antiguidade, cada nação.”
Hino Olímpico
Kostis Palamas - 1896

Se pudesse descrever algumas cenas da minha infância, certamente
teria que contar de como descobri os Jogos Olímpicos. Ainda bem cedo, me
encontrei com os Jogos de Seul 1988 e a partir de então me apaixonei por
aquele evento que mal sabia como havia surgido. Seduzido e encantado com
aquelas imagens, os flashes de Seul, que ficaram em minha cabeça, me
fizeram conhecer, pesquisar e me tornar um entusiasta do Olimpismo.
Os ideais de Barão de Coubertin ficaram para sempre na minha
cabeça e a cada nova edição dos Jogos se percebe como esse Espírito
Olímpico é revivido e provoca uma transformação nas pessoas que nele
participam e assistem. A breve história do século XX registrou o renascimento
dos jogos da reconciliação e da transformação e o que vimos nessa Era
Moderna foram grandes competições, grandes marcas conquistadas e
histórias de superação e conquistas que ficarão para sempre na memória da
humanidade. E como não se lembrar das cidades sedes que durante anos se
prepararam? Como esse momento pode ser apagado da cabeça de milhares
de voluntários que se dedicaram a servir atletas do mundo inteiro? Como a
mente de um atleta pode esquecer da sua participação em uma Olimpíada? E
como não se emocionar com uma Cerimônia de Abertura ou com a vitória de
um atleta de seu país?
Imagens inesquecíveis se perpetuam em nossas cabeças e nos
fazem acreditar que os Jogos Olímpicos podem conduzir os povos a
acreditarem mesmo que é possível a paz e a fraternidade entre os países.
Mesmo que ao longo da história tenham tentado em algumas edições dos
Jogos apagar, manchar ou utilizar do Espírito Olímpico para propagar guerras
e atentados, vimos que o ódio não venceu a esperança e os homens foram
capazes de manter a paz durante as competições e esquecer por instantes os
conflitos do mundo.
E se faltava apenas uma redenção para que os Jogos Olímpicos, de
fato, vivessem todos os seus princípios, a vitória do Rio de Janeiro para a sede
de 2016 representará um marco na história olímpica. Será uma experiência
única e tudo isso é resultado de uma longa iniciativa e de tentativas passadas
que nos ensinaram que era preciso nos preparar melhor e sermos
persistentes. Espero que possamos viver os “Jogos da Transformação”, não
só para o Rio de Janeiro, como também para todo o Brasil, inclusive São Paulo
- sub-sede dos Jogos.
Prof. Ms. Juliano Custódio Sobrinho
Juiz de Fora - MG
Amigo, Historiador e Entusiasta Olímpico

Millennia ago, through the myths of greeks gods and
demi-gods, comes a series of celebrations called Pan-Hellenic
Games. Among these festivals, the most famous was certainly the
Olympic Games - the Olympics. Forbidden by Rome in the third
century AD, they are considered to worship the pagan gods, were
rescued in 1894 by Pierre de Coubertin. Over 113 years and 29
Olympiads, the event took gigantic proportions and the right to
host the Games has become one of the closest racing of the
modern world. Catalyst for urban development, the Olympic
Games were the subject of dream for the city of Sao Paulo in the
2000’s, and an internal dispute was fought with Rio de Janeiro to
get the right to host the 2012 Games. A team of Paulo Mendes da
Rocha and associates was responsible for designing the plan.
Eliminated from contention, Sao Paulo forgot the Olympic dream,
and in October 2009 the city of Rio was finally chosen to host the
Olympics in 2016. This project aims to rescue the look of
architectural and urban plan Sao Paulo 2012 and with a critical
and poetic eye create a visual identity for a fictitious victory in the
election of São Paulo in 2003. Not aiming to create a corporate
identity program - because this is not the mission of the architect but look at Sao Paulo and the Olympics with poetry and criticism in
the true Olympic spirit of peace and hope.

Há milênios atrás, através de mitos de deuses e semideuses gregos, surge uma série de celebrações chamadas
Jogos Pan-helênicos. Dentre esses festivais, o mais famoso
era certamente os Jogos de Olímpia – as Olimpíadas. Proibidos
por Roma no século III d.C., por serem considerados cultos aos
deuses pagãos, foram resgatados em 1894 por Pierre de
Coubertin. Ao longo de 113 anos e 29 Olimpíadas, o evento
tomou proporções gigantescas e o direito de sediar os Jogos se
tornou uma das disputas mais acirradas do mundo moderno.
Catalizador de desenvolvimento urbano, os Jogos Olímpicos
foram objeto de sonho para a cidade de São Paulo no início da
década, e uma disputa interna foi travada com o Rio de Janeiro
para conseguir o direito de sediar os Jogos de 2012. Uma
equipe formada por Paulo Mendes da Rocha e associados foi
responsável pela concepção do plano. Eliminada da disputa,
São Paulo esqueceu o sonho olímpico, e em outubro de 2009 a
cidade do Rio foi finalmente escolhida sede das Olimpíadas de
2016. Esse projeto visa resgatar o olhar arquitetônico e
urbanístico do plano São Paulo 2012 e com um olhar crítico e
poético criar uma identidade visual para uma fictícia vitória
paulistana no pleito de 2003. Não objetivando criar um
programa de identidade corporativa – pois essa não é a missão
do arquiteto – mas sim olhar São Paulo e as Olimpíadas com
poesia e crítica, no verdadeiro Espírito Olímpico de paz e
esperança.

“’Mais alto, Mais Rápido e Mais Forte’, foi o grande lema, e a participação só
valeu com a vitória. Os grandes feitos, recordes e superações ocorridas no
decorrer dos Jogos Olímpicos são notícias constantes nos jornais, rádio e
televisão. Livros são escritos e filmes são produzidos enaltecendo a glória
Olímpica. Muitos são os Heróis que surgem e desaparecem antes e depois
de cada Olimpíada. Governos e Ideologias Políticas sempre usam vitórias e
superações pessoais como uma eficiente propaganda. Os Jogos estão
cheios de drama, heroísmo, generosidade, humor, traição, fraude. Os
melhores sentimentos e os piores defeitos da espécie fazem parte de sua
identidade.”
Prof. Ms. Francisco Carlos Lemes de Menezes
“A Política e o Olimpismo”

O Movimento Olímpico Moderno nasceu da inspiração do
aristocrata francês Pierre de Frédy (Barão de Coubertin), que convocou em
1894 um Congresso Internacional na Universidade Sorbonne de Paris. Sua
idéia era reinstituir uma competição esportiva periódica inspirada nos
antigos jogos Gregos, dentre eles os mais famosos realizados em Olímpia a
cada 4 anos. Com essa intenção, em 23 de junho de 1894 foi instituído o
Comitê Olímpico Internacional, e Coubertin foi eleito secretário geral do
órgão e o grego Demetrius Vikelas seu primeiro presidente. Foi decidido
então que os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna seriam realizados
em Atenas, na Grécia, dois anos depois, reinstalando um novo cômputo do
tempo: a Olimpíada - celebração a cada 4 anos.
Desde Atenas 1896 foram realizados 26 edições dos Jogos
Olímpicos de Verão, mais uma edição comemorativa pelos 10 anos da
primeira edição em Atenas 1906, e 20 edições dos Jogos Olímpicos de
Inverno. Três edições dos jogos de verão e duas de inverno foram
canceladas devido as duas Grandes Guerras Mundiais, porém as
Olimpíadas são computadas ininterruptamente. Pequim 2008 foi a 26ª
edição dos jogos de verão mas celebraram os Jogos da 29ª Olimpíada da
Era Moderna.
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Ao longo dos anos, especialmente a partir da Guerra Fria, os Jogos
Olímpicos têm tomado proporções gigantescas. O Jogos de Moscou 1980
demonstraram como um país pode utilizar dos Jogos como um meio de
transmissão ideológica e política, logo após a edição conturbada de
Montreal 1976. A cerimônia de abertura de Moscou, altamente marcial e
coreografada, abriu os olhos do mundo para o poder e a dimensão dos
Jogos Olímpicos. Desde então, o evento vem crescendo em proporções
gigantescas, especialmente sob a presidência de Juan Antônio Samaranch.
O atual presidente do COI, Dr. Jacques Rogge, luta para que os Jogos se
tornem mais compactos e se alinhem à realidade de mais países, para que
cada vez mais o evento possa ser realizado fora do eixo EUA-Europa.
Para celebrar a diversidade, em 1924, os primeiros Jogos Olímpicos
de Inverno foram celebrados na cidade de Chamonix, na França. Em 2007,
o COI aprovou a criação dos Jogos Olímpicos da Juventude. A primeira
celebração dos Jogos de Verão se dará na cidade de Cingapura em 2010 e
dos Jogos de Inverno em Innsbruck, na Áustria em 2012. A alternância entre
os Jogos da Juventude de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno e viceversa no mesmo ano foi pensado de maneira a aproveitar melhor o
calendário esportivo mundial sem colisão de celebrações.
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Para celebrar a diversidade, em 1924, os primeiros Jogos Olímpicos
de Inverno foram celebrados na cidade de Chamonix, na França. Em 2007,
o COI aprovou a criação dos Jogos Olímpicos da Juventude. A primeira
celebração dos Jogos de Verão se dará na cidade de Cingapura em 2010 e
dos Jogos de Inverno em Innsbruck, na Áustria em 2012. A alternância entre
os Jogos da Juventude de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno e viceversa no mesmo ano foi pensado de maneira a aproveitar melhor o
calendário esportivo mundial sem colisão de celebrações.
Em paralelo aos Jogos Olímpicos, a partir de 1960, são realizados,
após estes, os Jogos Paraolímpicos, tanto de Verão quanto de Inverno,
para atletas com necessidades especiais, e desde 1988 são celebrados na
mesma cidade que as Olimpíadas, dias depois da cerimônia de
encerramento. Esses Jogos são regidos pelo Comitê Paraolímpico
Internacional com apoio do COI.
IPC
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O Comitê Olímpico Internacional ganhou respeito do mundo e
é tido como a maior organização internacional de países (Comitês
Olímpicos Nacionais ou CON’s) com 204 afiliados - a ONU possui 192
países membros. Possui hino próprio e bandeira com status de
Estado. Suas regras fundamentais são elencadas na “Carta
Olímpica”, tida como sua “constituição”. O lema do movimento
olímpico é uma frase latina “Citius, Altius, Fortius” que significa “Mais
rápido, mais alto e mais forte” e destaca a excelência dos atletas
competidores. Seus anéis entrelaçados, que representam os cinco
continentes e utiliza das seis cores utilizadas nas bandeiras do
mundo, compõem o símbolo mais conhecido do planeta e identificam
de forma simples os ideais do movimento olímpico.

Bandeira Olímpica em Atenas

Inicialmente a idéia era que os Jogos seriam celebrados em
Atenas a cada quatro anos, mas, para tristeza dos gregos, foi
decidida a internacionalização do direito de sede olímpica.
Das 26 edições dos Jogos de Verão, 6 foram realizadas nas
Américas (nunca na América do Sul), 3 na Ásia, 2 na Oceania e 15 na
Europa. A África e a América do Sul colecionam candidaturas, porém
nunca sediaram o evento.
A primeira candidatura brasileira foi com a cidade de Brasília,
em 1993, para os Jogos de 2000. Contudo, uma candidatura má
planejada em uma época conturbada da política nacional, fez com
que o país retirasse sua candidatura ainda na primeira fase. Naquele
ano, Sidney foi eleita a sede dos Jogos Olímpicos de 2000.
Depois dessa primeira experiência, o Rio de Janeiro foi a
cidade escolhida pelo Brasil a concorrer aos Jogos de 2004.
Outras cidades do hemisfério sul e de países nunca
pleiteados, também concorreram para a edição olímpica de 2004,
como Buenos Aires, na Argentina, e a Cidade do Cabo, na África do
Sul. Para aqueles Jogos, a cidade de Atenas foi a eleita.
Desde então, a cidade que desejava sediar os Jogos, deveria
se postular diretamente ao COI. A partir de então os Comitês
Olímpicos Nacionais seriam os responsáveis por indicar apenas uma
cidade para a seleção.
Assim, os países começaram a eleger, por meio de seus
Comitês, as suas cidades representantes.

No ano de 2003, duas cidades brasileiras se candidataram
para representar o país e coube ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
escolher entre o Rio de Janeiro e São Paulo para ser a aspirante à
sede dos Jogos de 2012. As duas maiores cidades do país se
organizaram e apresentaram seus projetos ao COB por meio de
dossiês precisamente detalhados de projetos, tanto de urbanização e
arquitetura quanto de legado, segurança, entre outros. Trabalho
desenvolvido pelas prefeituras em parceria com os seus governos
estaduais, por meio de Comitês de Postulação.
Após a apresentação das postulantes, o Comitê Olímpico
Brasileiro elegeu a cidade do Rio de Janeiro para a disputa
internacional. Além da cidade carioca, as cidades aspirantes para os
Jogos de 2012 foram Paris, Madri, Nova Iorque, Moscou, Istambul,
Leipizig, Havana e Londres.
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Entretanto, a cidade do Rio de Janeiro foi eliminada ainda na
primeira fase, na qual as finalistas foram Paris, Madri, Nova Iorque,
Moscou e Londres. Depois de uma acirrada disputa, Londres venceu
Paris na última rodada de votação e garantiu o direito de sediar os
Jogos da 30ª Olimpíada da Era Moderna no ano de 2012.

Logos das Postulações Brasileiras de 2012

Comemoração pela vitória em Londres

Em sua quarta tentativa, o Brasil apresentou mais uma vez a
cidade do Rio de Janeiro ao pleito da sede de 2016 e a cidade foi
selecionada para a fase final, ganhando status de Cidade Candidata
pela primeira vez com chances reais de vitória.
A disputa com Tóquio, Chicago e Madri na segunda fase
tornou-se cada vez mais difícil e tinha o Rio e Chicago como as
favoritas. Os presidentes dos respectivos países estiveram em
constante movimento político para angariar votos para suas
representantes e estiveram presentes na decisão do COI, que se
realizou no dia 2 de outubro, em sua 121ª Sessão, dentro do 13º
Congresso Olímpico, na cidade de Copenhague, na Dinamarca. Em
uma disputa acirrada, a eleição de 2 de outubro, frente a reis, rainhas,
príncipes, presidentes, primeiro-ministros e chefes de estado e de
governo, o Comitê Olímpico surpreendeu o mundo ao eliminar as
grandes cidades de Chicago e Tóquio da disputa, deixando Madri e
Rio para a grande final.
Por fim, a cidade do Rio de Janeiro conseguiu a
responsabilidade de trazer, pela primeira vez na história, os Jogos
Olímpicos para a porção sul do continente americano, derrotando
Madri por 66 votos a 32. Nesse momento a euforia tomou conta do
centro de convenções dinamarquês entre a equipe do Comitê de
Candidatura e a equipe da comitiva presidencial. Lula aos prantos
comemorou e destacou a responsabilidade brasileira a partir daquele
momento em sediar, além da Copa do Mundo de 2014, os Jogos da
XXXI Olimpíada. Mesma euforia tomou conta do Brasil, em particular
na praia de Copacabana, na qual eu estava presente.
E para entendermos como as disputas para se sediar os Jogos
Olímpicos se tornaram tão sistematizadas, já se tem cidades
aspirantes se articulando para as próximas eleições, que definirão as
sedes aos Jogos de 2020 e 2024.

Fonte: aldaver.com

Emblemas das cidades candidatas aos Jogos de 2016 e do XIII Congresso Olímpico e 121ª Sessão do COI em Copenhage

“A missão do Comitê Olímpico Internacional é promover o Olimpismo pelo
mundo e liderar o Movimento Olímpico. Isso inclui apoiar a ética no
desporto, encorajar a participação esportiva, assegurar a realização dos
Jogos Olímpicos de acordo com a agenda determinada, liderar a luta contra
o dopping, se opor a abusos políticos e comerciais sobre os atletas,
promover um bom legado para as cidades-sedes dos Jogos, proteger o
Movimento Olímpico, além de apoiar o desenvolvimento do esporte.”
Artigo 2º - Carta Olímpica

Como dito anteriomente, no ano de 2003, as cidades de São Paulo e
do Rio de Janeiro precisaram passar por uma disputa interna para
conseguir o direito de ser a representante brasileira na disputa internacional
para os Jogos de 2012. Com a eleição do Rio de Janeiro, o projeto São
Paulo 2012 foi esquecido em meio a projetos que não saíram do papel.

Fonte: German Lorca

O objetivo deste trabalho final de curso é trazer inicialmente um
histórico do processo de candidatura que a cidade de São Paulo passou desde a idéia inicial do Arq. Jorge Wilhiem, na época Secretário Municipal
de Planejamento, na Gestão da Prefeita Marta Suplicy, até a elaboração do
dossiê altamente detalhado e que foi entregue ao COB.

Arq. Jorge Wilhiem
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O segundo objetivo é analisar o projeto arquitetônico e urbanístico
idealizado pelo Arq. Paulo Mendes da Rocha e escritórios associados,
apresentando o projeto de forma mais ampla e com um olhar técnico
detalhado.
Assim, ao recuperar o projeto olímpico “São Paulo 2012”, procurei
perceber as prerrogativas que foram atribuídas a esse projeto como sendo
o de maior meio catalisador de desenvolvimento urbano que a cidade
poderia receber a curto prazo. Com o decorrer do desenvolvimento do
trabalho, pretendo apresentar esse estudo de forma teórica e visionária,
percebendo como os seus organizadores aspiravam proporcionar uma
reestruturação da cidade, a partir dos Jogos, principalmente com a
recuperação dos rios e a ampliação da malha metro-ferroviária.

Arq. Paulo Mendes da Rocha

“Para que cem se entreguem à cultura física
é necessário que cinquenta pratiquem desporto.
Para que cinquenta pratiquem desporto,
é necessário que vinte se especializem.
Para que vinte se especializem,
é necessário que cinco sejam capazes de proezas espantosas.”.
Pierre de Coubertin (1931)
Mémoires Olympiques

A postulação da cidade de São Paulo se deu por parte de um
comitê composto por diversas secretarias do município com apoio do
estado. Após a eliminação o projeto foi esquecido, lembrado apenas
em poucos artigos virtuais e algumas publicações.
Minhas pesquisas em documentos oficiais do COI e do COB
sobre candidaturas olímpicas começaram desde a época da
formalização da postulação brasileira, antes mesmo do meu ingresso
na universidade.
Esses documentos, disponíveis na internet, são norteadores
para as cidades que se interessariam a se candidatar aos Jogos, bem
como relatórios de inspeções, tanto do COI quanto do COB.
Esses documentos me facilitaram na tarefa de entender como
funciona o processo de candidatura olímpica desde a fase de
postulação até o anúncio da cidade-sede.
Os documentos e relatórios oficiais do COB na época foram os
primeiros documentos que tive acesso acerca das postulações.
O ponto inicial da pesquisa deste Trabalho Final de Graduação
sob o tema proposto foi a consulta no livro de projetos de Paulo
Mendes da Rocha, volume 2, publicado pela COSACNAIFY.
Atualmente a melhor publicação, talvez a única, sobre o projeto São
Paulo 2012.

A análise inicial se deu por meio de uma ligação do projeto
paulista com o projeto Paris 2008, no qual o arquiteto também
participou e que consta no mesmo livro. Com isso, o ponto inicial foi o
estudo do projeto, anteriormente ao estudo do processo de
candidatura.
No decorrer da pesquisa, tive acesso ao documento essencial
do processo: os três volumes do dossiê de postulação da cidade
enviados ao COB em 2003. Esses livros se encontravam na
biblioteca da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Paulo.
Com a dificuldade de acesso aos mesmos procurei outros
meios de consultá-los. A biblioteca da Universidade em Bauru
conseguiu encontrá-los no Campus da UNESP de Rio Claro, pois os
mesmos foram ofertados pelo Prof. José Roberto Gnecco, docente
da unidade e que trabalhou no comitê paulistano como Coordenador
Técnico Esportivo.
A partir daí a pesquisa se inverteu e comecei a estudar o
projeto olímpico da cidade em um todo, para a partir daí focar na
arquitetura e no urbanismo do Arq. Paulo Mendes e seus
colaboradores.
O momento chave da pesquisa foi o contato com o Arq.
Marcelo Ignatios, um dos membros do comitê paulistano e que
trabalhou especificamente na área de coordenação de projetos.

O arquiteto foi convidado por membros da equipe da
Secretaria Municipal de Planejamento para compor o grupo inicial de
estudos de viabilidade.
Em nossas diversas conversas tive uma maior noção da grandeza e
da proporção que o projeto teve na época e os resultados de uma
possível escolha pelo COB inicialmente. Sua participação na
postulação foi de suma importância para minha pesquisa, aliando ao
fato de ser ex-aluno da universidade e de fácil contato.
Sua participação na pesquisa se deu principalmente na
exposição de fatos internos da postulação, o processo público e o
entendimento da idéia na época da gestão do secretário Wilhiem.

Fonte: Arquivo próprio

Um segundo fato, e de suma importância para a segunda parte
da pesquisa, foi um encontro com Paulo Mendes da Rocha, em seu
escritório no dia 23 de setembro de 2009, o idealizador do projeto
urbano e responsável pela coordenação dos projetos arquitetônicos
dos escritórios convidados por ele.

Visita ao escritório de Paulo Mendes da Rocha

A análise do projeto teve por base essa conversa básica, bem
como um contato com os escritórios que acompanharam o projeto e
que conceberam sua arquitetura. Sendo que o escritório Piratininga
Arquitetura foi o responsável pela identidade do projeto - montar o
quebra-cabeça de 5 áreas realizadas por grupos diferentes em um só
programa.
Por fim a orientação do trabalho me ajudou a organizar as
idéias e as fontes, bem como colocá-las em prática e fazer uma crítica
analítica do projeto olímpico, urbano e arquitetônico São Paulo 2012.

“A partir do momento em que a sociedade civil tiver consciência
de que as coisas não podem ficar como estão e os nossos governantes
pensarem na "pátria amada idolatrada" e não no próprio bolso,
haverá uma remota esperança de mudança para melhor,
de modo a fazer que sonho vire realidade.”
Pérsio Presotto
Jornal dos Debates

No ano de 2000, Marta Suplicy do PT foi eleita prefeita da
cidade de São Paulo, depois de derrotar o candidato Paulo Maluf do
antigo PPB no segundo turno. Dois anos depois, o governador
Geraldo Alckmin do PSDB foi reeleito para a cadeira do Estado.
Ao compor as pastas secretariais do município, a prefeita
convidou o renomado arquiteto e urbanista italiano Jorge Wilheim,
que já secretariou diversos governos, tanto municipal quanto
estadual. Na gestão Suplicy, Wilheim foi responsável pelas tarefas de
elaboração do Plano Diretor Estratégico da cidade - uma das
primeiras a se preparar para a lei nacional que vigoraria a partir de
2006. Também foi responsável pela elaboração das Sub-Prefeituras
e de um novo zoneamento, criou o Conselho de Política urbana e o
FUNDURB, destinado a gestionar os recursos da outorga onerosa.

Fonte: Givaldo Rosa/O Globo

Ao elaborar o Plano Diretor Estratégico da cidade, Wilheim
concebeu a ideia de transformar São Paulo em cidade olímpica.
Resolveu então anexar o projeto ao Plano Diretor para consulta e
aprovação da prefeita.

Marta Suplicy na vitória em 2000

Ao analisar o projeto, a prefeita se dispôs a prosseguir com a
proposta e se mostrou muito empolgada com a conclusão do
secretário de que São Paulo poderia usar do Plano Diretor para ser
sede olímpica.
Marta Suplicy levou a frente o projeto e convocou a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, sob a titularidade de Nádia Campeão,
para colaborar no processo de estudo de viabilidade. Para essa fase
de pré-candidatura, a prefeitura formou um grupo de trabalho que,
além de estudar a viabilidade e o potencial de uma eventual
candidatura, foi responsável por consultar diversos segmentos
esportivos, sociais e econômicos para elaborar propostas iniciais
para o projeto.

Fonte: O Estado de São Paulo

O Comitê Olímpico Brasileiro promoveu entre os dias 18 e 19
de março de 2002 o “Seminário sobre candidaturas para Jogos
Olímpicos”, para que as cidades interessadas em se candidatar ao
evento conhecessem as regras de candidatura. Com isso, São Paulo
e Rio de Janeiro estiveram representadas visando a campanha de
postulação aos Jogos de 2012.

Geraldo Alckmin na vitória em 2002

Ex-secretária Nádia Campeão

Fonte: terra.com.br

Fonte: prodam.sp.gov.br

A partir daí, a pré-candidatura começou a tomar forma e
proporção. A equipe responsável pelo processo entendeu que a
dimensão do projeto não poderia restringi-lo apenas às Secretarias
do Planejamento e do Esporte. O projeto englobaria a maior parte do
secretariado municipal, bem como entidades sócio-econômicas da
cidade, entidades civis e militares.

Ex-secretário Lars Grael

Fonte: David Rego Jr.

Durante a URBIS (Feira e Congresso Internacional de
Cidades), em junho de 2002 realizada na cidade de São Paulo, o
COB, na pessoa do presidente Carlos Arthur Nuzman, e o
coordenador geral dos Jogos de Barcelona, Enric Truñó, realizaram
uma mesa-redonda sobre eventos esportivos internacionais.

Plenária - URBIS 2002

Stand da Prefeitura Municipal de São Paulo

No mês seguinte, a equipe paulistana retira no COB o “Manual
de Procedimentos para Postulação”. Esse documento elaborado
pelo COB consta de regras para as cidades bem como aplica um
questionário base para a cidade elaborar seu dossiê.

Fonte: whitey.net

Cada vez mais interessada na realização dos Jogos em terras
paulistas, a Prefeitura Municipal participa em Lausanne, na Suíça
(Sede do COI), entre 14 a 16 de novembro, do simpósio “O legado
dos Jogos Olímpicos, de 1984 a 2000”, promovido pelo próprio COI
para analisar o legado (urbanístico, ambiental, esportivo, econômico,
turístico, social, cultural, educacional, político, organizativo, entre
outros) que a realização dos Jogos Olímpicos deixam para as
cidades-sede.

Sede do Comitê Olímpico Internacional em Lausanne, Suiça

À essa altura começam a se juntar a equipe de précandidatura atletas medalhistas para manifestarem apoio à
candidatura de São Paulo. Vários deles se reúnem com a prefeita
para apoiar o projeto.

Fonte: Marcelo Ignatios

Como, segundo normas da Carta Olímpica, a candidatura é
iniciativa do poder público municipal, no dia 6 de dezembro a
prefeitura, em carta enviada ao COB pela prefeita Marta Suplicy,
oficializa sua pré-candidatura. Com total respaldo do Governo do
Estado de São Paulo a pré-candidatura, a partir de então, se torna
postulação olímpica.

Carta de Postulação da cidade de São paulo junto ao COB

No mesmo mês, a prefeitura realizou pesquisa entre os
paulistanos. O resultado indicou que 70% dos entrevistados
apoiavam a realização dos Jogos Olímpicos em São Paulo. Entre as
razões, as respostas - estimuladas - apontavam a geração de
empregos, a atração de recursos para o município, a movimentação
do turismo local, a valorização da cidade, o incentivo ao esporte, as
melhorias na infra-estrutura urbana, o estímulo à prática de esportes
entre os jovens e a oportunidade de assistir à competição.
Foram feitas 2.496 entrevistas entre os dias 14 e 18 de
dezembro, com pessoas maiores de 15 anos residentes nas 31
subprefeituras da capital. Entre os entrevistados, 41% declararam ter
alto interesse por esportes em geral e 27% têm médio interesse.
Do total de entrevistados, 81% atribuem alta importância às
Olimpíadas para o mundo, sendo que 70% disseram que o evento
tem alta importância para si próprios. 60% disseram que os Jogos
seriam bons para a população de São Paulo e 61% entendem que o
evento seria bom para a cidade. Do total, 74% acham que São Paulo
seria a melhor cidade para a realização dos Jogos.
Ao fim do ano é constituído um Comitê de Postulação,
encarregado da elaboração do projeto técnico da campanha
paulistana. Formado por secretários, assessores e técnicos da
Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado.
Em janeiro de 2003 é oficialmente inaugurado o Escritório do
Comitê de Postulação da Cidade, situado no Palácio das
Convenções do Anhembi, espaço especialmente alugado pela
prefeitura para uma melhor condição de trabalho para o Comitê.
Realizada então no local a primeira reunião com todos os integrantes
do Comitê.

No dia 31 de janeiro, o COB organiza no Rio de Janeiro o
"Seminário das cidades brasileiras postulantes à sede dos Jogos
Olímpicos de 2012", para instruir as cidades postulantes sobre o
preenchimento do Dossiê de Candidatura, o pagamento da taxa de
postulação, a escolha do Comitê de Avaliação das cidades, as visitas
de inspeção e outras informações sobre o cronograma das précandidaturas brasileiras. São Paulo esteve presente com uma
delegação de 20 pessoas.

Fonte: SEMPLA

São Paulo instala o Conselho de Postulação à Sede dos Jogos
Olímpicos de 2012 em 18 de fevereiro, composto por representantes
de diversos setores (esportivo, empresarial, turístico, econômico,
legislativo, governamental, profissional, sindical e comunitário, entre
outros) que apoiaram a pré-candidatura. A prefeita Marta Suplicy foi a
presidente do Conselho, que teve como vice-presidentes o secretário
de Estado da Juventude, Lars Grael, representando o governador
Geraldo Alckmin; o empresário Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar;
o presidente da Federação Aquática Paulista, Miguel Carlos Cagnoni;
e o atleta olímpico Nelson Prudêncio (ganhador de duas medalhas
olímpicas no salto triplo: prata na Cidade do México, em 1968, e
bronze em Munique, em 1972, e hoje professor na Universidade de
São Carlos).

Reunião do Conselho de Postulação

Em março são realizadas mais duas novas pesquisas de
opinião. No Interior, 84% dos entrevistados apóiam a candidatura
(foram ouvidas 800 pessoas maiores de 15 anos, com telefone
residencial, em 66 municípios; margem de erro de 3,5 pontos e
intervalo de confiança de 95%). Na Capital, entre as 2.496 entrevistas
domiciliares com pessoas também maiores de 15 anos, o índice de
aprovação foi de 74%, com margem de erro de 3 pontos).

Fonte: ss.esp.br

Em 4 de março, aconteceu uma reunião de representantes do
Comitê Olímpico Brasileiro e das duas candidaturas (São Paulo e
Rio) com o então ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, de quem
receberam a carta de apoio oficial do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva à realização dos Jogos Olímpicos de 2012 no Brasil. Com isso, a
cidade de São Paulo passou a contar com o respaldo dos três níveis
de governo, exigido pelo COI.

Lula, Agnelo Queiroz e Nuzman com atletas olímpicos.

O Conselho de Postulação realizou entre os dias 24 a 28 de
março cinco reuniões temáticas do Conselho de Postulação para
discutir o resumo dos temas do Dossiê contendo o projeto técnico dos
Jogos em São Paulo.
O Comitê de Postulação paulistana resolveu ir além. Tomou
por base na elaboração do seu Dossiê os documentos entregues ao
COI pelas cidades de Pequim e Paris, quando candidatas aos Jogos
de 2008. O trabalho passou a ser de nível internacional. O objetivo
era montar 3 volumes com todo o questionário do COI respondido e
todo o projeto detalhado.
Nos três volumes, além de constar detalhes dos locais de
competição, também informava quanto ao legado previsto pós-jogos,
sustentabilidade, segurança, serviços médicos e de saúde,
acomodações, transporte, tecnologia, mídia, marketing, bem como o
detalhamento das finanças e o programa de cultura e olimpismo que
seria implantado na cidade. Encerra o 3º volume com as garantias da
boa realização do evento por todas as esferas do governo e
instituições parceiras.
As datas propostas para a realização dos Jogos da 30ª
Olimpíada em 2012 seriam entre 4 de agosto (sábado) e 19 de agosto
(domingo), sendo que a Cerimônia de Abertura seria realizada na
sexta-feira dia 3 de agosto e algumas preliminares de basquetebol e
futebol nos dias 1º e 2 de agosto. Os Jogos Paraolímpicos seriam
realizados entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro.
Para o desenvolvimento dos projetos urbanísticos e
arquitetônicos seria necessária a realização de um concurso público
de arquitetura. Como o tempo era muito pequeno para a realização
do mesmo a solução foi a contratação de um arquiteto de renome,
como permite a lei.

O escolhido foi o capixaba Paulo Mendes da Rocha, segundo
brasileiro vencedor do Prêmio Pritzker ao lado de Oscar Niemeyer, e
de renome internacional, com diversas obras pelo Brasil e exterior.

Fonte: SEMPLA

Para a colaboração no projeto, Paulo Mendes convidou cinco
escritórios parceiros para distribuir tarefas sob sua coordenação. O
arquiteto concebeu cinco núcleos esportivos ao contrário de um
Parque olímpico, e para a concepção arquitetônica de cada núcleo
convidou seus parceiros, os escritórios UNA, MMBB, Metro
Arquitetura, Eduardo Coloneli e Piratininga Arquitetura, este último
responsável por organizar os projetos em uma só linguagem para
anexá-los ao Dossiê.

Localização dos primeiros núcleos na Cidade de São Paulo

No dia 27 de março, uma delegação de autoridades de
Pequim, sede das Olimpíadas de 2008, foi recebida pela prefeita para
declarar que a capital chinesa apoiaria a cidade de São Paulo na
disputa internacional para sediar os Jogos Olímpicos de 2012.
Segundo eles, São Paulo preenchia todos os pré-requisitos exigidos:
ser um grande centro econômico, contar com o apoio do governo
federal, ter infra-estrutura urbana (como rede hoteleira, por exemplo)
e apresentar um projeto adequado e bem estruturado.
Entre março e abril daquele ano, foram realizadas diversas
reuniões da prefeita e do governador Geraldo Alckmin com
empresários e executivos de grupos de comunicação para
apresentação do projeto, bem como reuniões dos conselheiros com a
prefeita Marta Suplicy e o secretário Lars Grael, para aprovação do
conteúdo do projeto.
Em 10 de abril a prefeita sancionou a Lei nº 127/03, aprovada
pela Câmara Municipal de São Paulo, que autorizava oficialmente a
Prefeitura a postular perante o Comitê Olímpico Brasileiro a
candidatura à sede dos Jogos Olímpicos de 2012. A Lei foi oriunda de
projeto do Executivo e publicada no Diário Oficial do Município do dia
11 de abril. Da mesma forma a Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo aprovou projeto de lei 110/2003 que autoriza o Poder
Executivo Estadual a postular, perante o COB, a candidatura do
Município de São Paulo à sede dos Jogos Olímpicos de 2012.
No mesmo mês, o comitê de São Paulo pagou ao COB a taxa
de inscrição de R$ 200 mil.

A elaboração do Dossiê exigiu um esforço sub-humano de
toda a equipe do Comitê, exigindo a participação de grande parte das
Secretarias Municipais para demonstrar as garantias exigidas pelo
COI (antes mesmo do COB), bem como da ajuda dos órgãos
vinculados ao Governo do Estado, como a Companhia do
Metropolitano de São Paulo (METRÔ) e a Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM), Secretarias de Estado, órgãos
municipais como a SPTuris, Polícias Civil e Militar, e mesmo equipes
de Design que elaboraram o lay-out dos três volumes do Dossiê.
O contato direto com a equipe carioca revelava graves erros
de projeto no dossiê do Rio de Janeiro, com isso São Paulo seguia
confiante em chegar à disputa internacional, com grandes chances
de estar entre as finalistas.
Em março de 2003 é finalizada a impressão dos volumes do
Dossiê e no dia 14 eles são entregues ao COB.
Após estudo do Dossiê, a Comissão de Inspeção do COB
visitou, entre os dias 20 a 24 de maio, a cidade de São Paulo para
avaliação do projeto apresentado, das condições urbanas, de
transporte, entre outros, da cidade.
No mês de junho a Comissão de Inspeção publicou o Relatório
Oficial para norteio dos membros na sessão de votação. Os elogios
ficaram por conta da “infra-estrutura” deixada pelos Jogos panamericanos que seriam realizados no Rio de Janeiro em 2007,
minimizando os custos dos Jogos cariocas nas cifras de US$ 3,1
bilhões.

Fonte: COB

As críticas ao projeto de São Paulo se concentraram no
“elevado investimento” na ordem de US$ 10 bilhões. Impressiona o
fato da crítica financeira ter sido feita em tempos de preparação dos
Jogos de Pequim que consumiram quase US$ 50 bilhões.

Relatório da Comissão de Avaliação

Finalmente, após meses de trabalho duro e pouco tempo para
descanso, os Comitês de São Paulo e do Rio de Janeiro se reuniram
no dia 7 de julho na cidade do Rio para a Assembléia de Votação do
Comitê Olímpico Brasileiro. As cidades fizeram sua última
apresentação antes da votação. São Paulo contava com a presença
do Governador do Estado, Geraldo Alckmin, a Prefeita da Cidade,
Marta Suplicy, o Secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer,
Lars Grael, a Secretária Municipal do Esporte e Lazer, Nádia
Campeão, bem como inúmeros empresários, políticos,
colaboradores e envolvidos no projeto.
A Assembléia do COB se reuniu em um colégio de 35
membros, dentre os quais 29 presidentes de confederações
olímpicas brasileiras (em sua maioria sediadas no Rio de Janeiro),
sendo que o presidente do COB se absteve de votar, o que resultou
em um total de 34 votos.
Diante do Presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, o qual
iria anunciar a cidade escolhida, estavam de mãos dadas a prefeita e
o governador (adversários políticos) e os secretários. Porém, a
Assembléia escolheu a cidade do Rio de Janeiro como cidade
representante brasileira por 23 votos contra 10 para São Paulo e 1
abstenção.
Decepcionadas, mas no verdadeiro espírito de “fair play”, as
autoridades paulistas foram ao encontro dos cariocas para
parabenizá-los, engolindo a frase do prefeito do Rio, César Maia,
durante sua apresentação: “As feias que me perdoem, mas beleza é
fundamental”.

Com esse espírito a cidade do Rio de Janeiro foi inscrita pelo
COB junto ao COI e entrega no dia 15 de janeiro de 2004 o
Questionário de Postulação, bem mais simples que o apresentado
por São Paulo ao COB anteriormente. Até que em junho de 2004 o
COI selecionou para a segunda fase da candidatura apenas as
cidades de Londres (Reino Unido), Madri (Espanha), Moscou
(Rússia), Nova Iorque (EUA) e Paris (França), eliminando da disputa
as cidades aspirantes Havana (Cuba), Istambul (Turquia), Leipzig
(Alemanha) e o Rio de Janeiro.

Fonte: aldaver.com

Com isso, a fase final foi vencida com a entrega dos Dossiês
de Candidatura das cinco cidades finalistas em novembro de 2004,
para que, após avaliação do COI, no dia 6 de julho de 2005, durante
sua 117ª Sessão, os membros do comitê, reunidos na cidade de
Cingapura elegeram, após 4 rodadas, a cidade de Londres como
cidade-sede dos Jogos de 2012, derrotando Paris por 54 a 50 votos.

Logo da disputa internacional Rio 2012

Fonte: aldaver.com

Emblemas das cidades candidatas aos Jogos de 2012 e da 117ª Sessão do COI em Cingapura

Fonte: SEMPLA

Fonte: Arq. Dante Furlan

O projeto São Paulo 2012 foi esquecido. Apenas houve um
concurso para a criação de um “Bairro Novo” na região onde ficariam
situados o Estádio e a Vila Olímpica, pois os terrenos estavam
provisionados à prefeitura. Vários escritórios participaram do
concurso, porém o escritório vencedor, Euclides Oliveira – o principal
arquiteto, Carolina de Mello Carvalho e Dante Furlan associados,
decretou falência após o congelamento de todos os contratos da
prefeitura no início do mandato do então eleito prefeito José Serra do
PSDB.

Implantação Bairro Novo - Projeto Vencedor

Elevação das habitações
Planta tipo das habitações

Fonte: Arq. Dante Furlan

Implantação Vila Olímpica e Estádio no Projeto SP 2012

Fonte: Arq. Dante Furlan
Fonte: Diário de São Paulo

Perspectivas Bairro Novo

Prefeitos José Serra e Gilberto Kassab na transmissão de cargo

A população de São Paulo quis ressuscitar o sonho olímpico
de São Paulo para a disputa de 2016, mas as autoridades paulistas,
em especial o Prefeito Gilberto Kassab do DEM e o recém eleito
Governador José Serra, resolveram apoiar a candidatura do Rio de
Janeiro, tida pelo COB como “candidata natural brasileira”. E com
isso a cidade do Rio chega a Copenhagen com chances reais de
vitória e o Projeto Olímpico de São Paulo fica registrado apenas nos
livros e na mente de quem deu a vida nessa empreitada.
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É muito fácil pra mim falar de São Paulo, afinal sou um filho muito
orgulhoso desta próspera terra e defensor árduo dos Jogos Olímpicos em seu
solo.
São Paulo é olímpica por natureza. E olímpica no sentido mais nobre
porque ela não descrimina quem chega aqui para vencer, não enxerga
diferença. O que difere uma pessoa de outra em São Paulo é a sua força de
vontade,seus sonhos... Em São Paulo inimigos seculares são vizinhos e
amigos.
Potência gastronômica, econômica, cultural, tecnológica, esportiva e
locomotiva de um país que em breve se tornará a quinta economia do mundo.
São Paulo é um conjunto de cidades em uma só. Uma infinidade de
possibilidades, de pontos de vistas, de sonhos... Quer algo mais olímpico que
isto?
Então nem preciso dizer que é pura questão de tempo para que a
chama olímpica pouse por aqui.
São Paulo não é Olímpia, mas com certeza os deuses gregos aqui se
sentem em casa. São Paulo 2012!
Antônio Figueiredo Filho
São Paulo - SP
Amigo, e Olimpista

“São Paulo é a capital dos sonhos, porta do Brasil para o mundo.
Cidade onde tudo acontece. Inovadora, é cheia de concreto sim,
mas concreto colorido, com cara de modernidade, de movimento,
de energia que enche de orgulho quem aqui vive.
Com sua experiência e responsabilidade é sem dúvida
a Cidade do Brasil mais preparada para receber a elite esportiva mundial.
Para se ter o melhor, é preciso dar o melhor.”
Patrícia Medrado
Tenista e Prata nos Jogos Pan-americanos da Cidade do México 1975

Paulo Mendes da Rocha, enquanto arquiteto responsável pela
elaboração do conceito e desenvolvimento do projeto urbanístico e
arquitetônico do Plano São Paulo 2012, partiu do princípio de olhar a cidade
e sua geografia como primeiro passo. Sua geomorfologia é facilmente
percebida. Sua intenção primordial era projetar com enfoque na
necessidade da população, e não simplesmente projetar para receber o
evento. Pois a missão da arquitetura é amparar a vida humana no planeta e
construir seu habitat é primordial.

Fonte: Metrô

Ao olhar o espigão da Avenida Paulista que deságua nos caminhos
dos rios metropolitanos o arquiteto quis concentrar os esportes nesse
caminho, já providos de sistema metro-ferroviário. Revela-se a estrutura da
cidade, e ao se revelar, a cidade demonstra que a arquitetura deve ser pura
e atual.

Projeto de Expansão Metroviária e morfologia da cidade

O partido do plano era usufruir da morfologia da cidade, dos
caminhos hidrográficos e do sistema de transportes metropolitanos para
criar cinco núcleos esportivos descentralizados. O projeto em si se
apropriou da geografia, geomorfologia e hidrografia da região. Para tal, o
arquiteto utilizou do caminho hidrográfico mais notável da metrópole: os rios
Tietê e Pinheiros, pois para ele a relação “território-água” é fundamental em
qualquer cidade do planeta. Através desse eixo, foram distribuídos centros
esportivos em cinco áreas distintas de conhecida degradação e abandono,
porém de fácil acesso da população pelo sistema ferroviário e rodoviário,
bem como metroviário - visando a ampliação da rede metroviária prevista
no Plano Integrado de Transportes Urbanos (PITU 2020).

Fonte: pitu.stm.sp.gov.br
Fonte: Metrô

PITU 2020

Plano de Expansão Horizonte 2025

O intuito era não criar um notável parque olímpico, comumente
utilizado em projetos de candidaturas olímpicas, mas fazer do projeto um
catalisador de desenvolvimento para a cidade em um todo, dificilmente
aplicados fora de um contexto eventual como os Jogos Olímpicos. A idéia
era fugir do zoneamento e não criar um grande espaço que poderia vir a ser
não utilizado após os Jogos.
Com a criação dos cinco núcleos, cada escritório parceiro ficou
responsável pela concepção do projeto arquitetônico das sedes olímpicas,
bem como as Vilas Olímpica, de Juízes, de Mídia e o Centro de Mídia.

navegando em águas olímpicas

“Só depois que a última árvore for derrubada,
o último peixe for morto,
o último rio poluído,
os Homens perceberão que dinheiro não se come.”
Provérbio Indígena

O pretexto de sediar os Jogos Olímpicos se dá também em
uma “arrumação da casa” para receber os visitantes e se torna um
modo de desenvolvimento a curto prazo pra população que anseia
melhora de qualidade de vida.
O Jogos em si são um meio de confraternização e
aproximação entre povos de culturas diferentes ao redor de uma
construção de um mundo de paz através do esporte. O projeto
olímpico se transforma num catalisador de desenvolvimento urbano e
presenteia a cidade com equipamentos esportivos, expansão do
sistema metro-ferroviário distribuídos ao longo de toda a cidade, em
contraponto a criação de uma cidade olímpica isolada. Demonstrar
as virtudes da vida futura da cidade foi o objetivo principal do projeto
de Paulo Mendes da Rocha.
Após levantamento bibliográfico acerca do Projeto, um fato
marcante foi percebido. São Paulo é cercada de um projeto fluvial.
Alia-se o fato da grande ligação do arquiteto Paulo Mendes da Rocha
com os rios e mares. Filho de um engenheiro naval, o arquiteto
sempre esteve envolto em projetos de melhoria urbana relacionada a
um bom planejamento estratégico da hidrografia.
A cidade de São Paulo é coroada por um sistema de rios que
hoje encontram-se poluídos. Já previstos no projeto olímpico estão
os processos atuais de despoluição que visam, a longo prazo, trazer
a vida novamente aos rios mortos da cidade. Porém foi percebido no
decorrer do projeto que era impossível impedir a descarga dos
córregos e esgotos nos rios, pois sua profundidade não passaria de
meio metro, decidiu-se optar por um sistema de tratamento dos
esgotos e devolver águas limpas aos rios para revivê-los. Vida essa
presenciada pelos moradores no início do século, antes das grandes
renovações urbanas devidas ao crescimento exacerbado da
metrópole.

Os moradores tinham no Tietê, Pinheiros e Tamanduateí
locais agradáveis de lazer, transformando-os em espaços esportivos
de grande uso pela população.

Fonte: Arquivo de Luiz Fernando Martini

No início do século XX, o Rio Tietê era um dos locais de lazer
preferidos dos paulistanos: piquenique, natação, pesca e esportes
aquáticos. Às suas margens, estabeleceram-se três clubes de
regatas: o Club Canottieri Esperia, formado pelos italianos, o São
Paulo e o Tietê.

Fonte: Arquivo de Luiz Fernando Martini

Cursos do Tietê e Pinheiros em 1897

Encontro dos rios Tietê e Pinheiros em 1929

Fonte: Arquivo de Luiz Fernando Martini

O jornalista Thomaz Mazzoni recorda: "A Ponte Grande se
transformou em local de recreio para o paulistano, pois ali, à margem
do Tietê, foram criados vários recreios para piqueniques, passeios de
barco e restaurantes, entre os quais se destacava o Bella Venezia,
freqüentado pelos italianos, que aos domingos se recreavam
passeando de barco. Foi justamente um grupo desses rapazes que
começou a incentivar a idéia da formação de um clube esportivo que
teria, naturalmente como atividade, o remo e a canoagem: o Club
Canottieri Esperia”

Atividades esportivas na década de 20

Fonte: Arquivo de Luiz Fernando Martini

Encontro dos rios Tietê e Pinheiros em 1929

Mas esses clubes não durariam muito, devido à poluição das
águas. Em 1930, 150 empresas já jogavam lixo no Rio Tietê.
As atividades esportivas continuaram até a década de 1950,
quando o Tietê transformou-se no esgoto a céu aberto na cidade.
Hoje em dia o índice de oxigênio na água é zero.
Quanto ao Rio Pinheiros, No início do século XX, a paisagem
em torno de si começa a transformar-se em função das novas levas
de imigrantes, principalmente italianos e, mais tarde, japoneses, e
migrantes que vieram se instalar às margens do rio.

Filho de imigrantes italianos, Orlando Manso, nascido no ano
de 1919, falou da diferente a relação dos moradores de São Paulo
com o Rio Pinheiros: "Todo mundo que morava na beiro do rio tinha
um barco. Mas eu não tinha não. A gente andava no barco do pai de
um amigo meu. A gente subia o rio, passava pela avenida Cidade
Jardim, e chegava lá perto de Santo Amaro. Depois dali já era mais
difícil, porque tinha muita pedra e muita curva, e umas
cachoeirinhas… O rio às vezes ficava quase seco, e se formavam
aquelas passagens estreitas, a água correndo com muita força.
Então, pra ir mais adiante, a gente precisava descer do barco e
arrastá-lo por uma corda, com todos empurrando, até passar aquelas
corredeiras bravas. Mas pra voltar era bom, e a gente vinha em cima
do barco. A gente chegou a ir de barco até onde o Pinheiros cruza com
o Tietê. Onde hoje é o mercado Eldorado, o rio fazia uma curva. E ia
paralelo à Rua Iguatemi, que hoje, é a avenida Brigadeiro Faria Lima.”

Fonte: Arquivo de Luiz Fernando Martini

A partir de 1940, foram iniciadas as obras de retificação dos
rios. Pretendia-se acabar com as enchentes, canalizar as águas e
direcioná-las para o reservatório Billings. Com isso, foram criadas
condições para a instalação da Usina Henry Borden de geração de
energia elétrica.

Tietê já retificado em 1974

Fonte: Geoportal

Obras de retificação do Tietê em 1958

A paisagem e a geografia do rios transformaram-se
radicalmente. As pesquisas do arquiteto e professor Paulo Renato
Mesquita Pellegrino demonstram que a retificação, a canalização e,
posteriormente, a construção de vias expressas de tráfego isolaram o
Rio Pinheiros do convívio com a população, antes mesmo de suas
águas estarem contaminadas pela poluição. Os moradores de São
Paulo, portanto, não se identificam com o rio que se estende quase
sem vida na calha delimitada pelas avenidas.
O uso esportivo dos rios é visto em fotografias daquela época
e nos remonta um inicial apelo esportivo dos rios Tietê e Pinheiros.
Apelo esse aproveitado pelo “Caminho dos Esportes” do projeto São
Paulo 2012.

O projeto dos Jogos Olímpicos em São Paulo foi pensado na
distribuição de pontos de eventos ao longo de um caminho provido de
transporte, mas aliado a morfologia da cidade. Nessa morfologia os
rios se destacam e se transformam no eixo principal do projeto
olímpico. A pesquisa fotográfica foi de suma importância na
elaboração deste Trabalho. Ao olhar diversas fotografias de
atividades esportivas nos rios limpos do início do século, quando os
rios ainda possuíam vida, o projeto do arquiteto saltou em minha
mente como um resgate da vida hidrográfica de São Paulo.
Inspirado no seu projeto para a cidade de Paris para os Jogos
de 2008, Paulo Mendes da Rocha diz: “Convoquei cinco grupos e
vimos uma oportunidade de mostrar como São Paulo poderia se
recompor em torno de suas estruturas fundamentais, com a
possibilidade de uma cidade feliz, viável. Investir em transporte
público, fazer aparecer algumas virtudes que estão aí dormidas,
como as águas. E centramos o projeto nas calhas, que são
fundadoras inclusive do espaço da cidade, o rio Tietê e o rio
Pinheiros, que antigamente eram navegáveis. Para 2008, Paris
resolveu chamar 12 arquitetos para o projeto. Minha parte era o
Bulevar dos Esportes, formado pelos estádios e pela parte aquática.
A área era belíssima, cortada pelo canal Saint-Denis, que deságua
logo adiante no Sena, navegável. Foi um estímulo para o que depois
fizemos em São Paulo.”

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Bulevar dos Esportes - Paris 2008

“Vê os Jogos Olímpicos como uma guerra.
Uma guerra saudável, puramente esportiva,
de união e força entre os povos".
Amauri Ribeiro
Medalha de Ouro no Voleibol em Barcelona 1992 e Prata em Los Angeles 1984

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Localizado próximo ao Aeroporto Internacional de
Cumbica, em Guarulhos, esse local abrigaria provas de
remo. Com fácil acesso pela rede ferroviária, localiza-se
também junto a Rodovia Presidente Dutra e a Rodovia
Ayrton Senna. O projeto concebe um plano suspenso de
água para concentrar o Estádio de Remo, e convida os
visitantes da cidade a assistirem os jogos logo quando
desembarcam na cidade. Cria também ao longo do parque
uma grande passarela de ligação com a Estação Eng.
Goulart da CPTM (Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos).

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

O conhecido Complexo do Anhembi é acrescido
de edifícios esportivos para receber provas de Beisebol,
Ginástica, Vôlei e Provas Aquáticas. Nesse local
concentra também o Centro de Mídia e de Logística dos
Jogos. Essa área é historicamente animada pelo lazer
esportivo. Concentrava nela os clubes Espéria e Tietê,
de tradição esportiva da cidade. Nesse local foi
projetado o Ginásio Olímpico e o Complexo Aquático,
cada um em um lado do rio, ambos ligados por amplas
passarelas de pedestres - característica marcante da
horizontalidade do projeto. Os pavilhões de exposição
próximos ao Shopping Center Norte abrigariam vários
eventos, e foi projetado ali também um ginásio que
receberia as competições de judô. No encontro do Rio
Tamanduateí com o Tietê foi estabelecida a Vila de
Mídia. A proximidade com as linhas do metrô existente,
bem como a linha proposta do plano de expansão
metroviária, e com o Campo de Marte torna o Núcleo de
importância estratégica e a facilidade da população
chegar de fato aos eventos mais concorridos é de
grande notabilidade.

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Nesse local encontram-se dois dos
equipamentos mais importantes dos Jogos: o Estádio
Olímpico e a Vila Olímpica. O primeiro concentraria as
Cerimônias de Abertura e Encerramento e as provas de
Atletismo. A Vila abrigaria as delegações de atletas
participantes. Nesse local foi criada uma grande
esplanada das bandeiras e um grande Pavilhão
Olímpico, além de duas Torres de apoio. Além disso,
nesse local, de conhecido problema de inundação,
foram projetadas aberturas de canais de drenagem. A
proximidade com o Memorial da América Latina, com o
Parque Antártica e o SESC Pompéia facilitam a logística
da realização dos eventos. O núcleo também é cercado
por estações de metrô e trem, facilitando a locomoção
dos espectadores por diversos meios. O estádio, de
notável linearidade se destaca na paisagem do
complexo, sua horizontalidade confronta a verticalidade
da cidade e se impõe no entorno como uma estaca, sem
ferir o horizonte da visão. Foi projetado inspirado nos
antigos estádios gregos.
A Vila Olímpica é composta por um conjunto de
edifícios de onze pavimentos com apartamentos de três
e dois dormitórios, que após os Jogos serviriam pra
suprir o déficit imobiliário da cidade, por meio de uma
ocupação ordeira de uma área praticamente nula e
demasiadamente degradada da cidade. É interessante
a concepção dos edifícios das habitações. Para evitar a
instalação de muitos elevadores, seriam instalados
conjuntos centrais de elevadores que levariam os
usuários à andares intermediários, desses andares era
possível o acesso aos apartamentos por conjuntos de
escadas que levavam a dois apartamentos por andar. O
acesso por escadas não ultrapassaria quatro
pavimentos, como exige a legislação.

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

A conhecida Cidade Universitária, que abrigou
os Jogos Pan-americanos de 1963, é ligada ao Parque
Villa-Lobos. Perfazendo desse núcleo um simbolismo
de união do esporte, da cultura e da geração do
conhecimento. A raia olímpica da universidade abrigaria
a canoagem. O núcleo também seria palco para o
hóquei, tênis, pentatlo, hipismo e vôlei. Utilizaria das
instalações esportivas da universidade, utilizados no
Pan de 63, para diversos eventos. Nesse complexo
também está localizada a Vila de Juízes e o
acampamento juvenil. É notável a ligação JovemUniversidade. Esse propósito é caracterizado na
localização estratégica do acampamento da juventude,
onde jovens representantes dos países afiliados ao COI
são convidados a participar mais intimamente do
desenvolvimento dos Jogos Olímpicos.

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Uma grande revitalização da área da Represa de
Guarapiranga é a característica principal do projeto
para esse núcleo. A área, que comumente produz
praias de lama, recebe praças esportivas com muralhas
avançadas. O espaço que é utilizado por parte da
população paulistana como divertimento de fim de
semana é totalmente desamparado de obras públicas.
O projeto em si visa criar espaços de recreação para a
população pós-jogos. Esse núcleo receberia provas de
tiro e tiro com arco, vôlei de praia e abrigaria um porto,
bem como um centro de Mídia e serviços públicos.

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Outros esportes seriam disputados na região do
Parque do Ibirapuera, fora do eixo hidrográfico TietêPinheiros. O Ginásio do Ibirapuera e o Centro de
Treinamento anexo seriam utilizados para algumas
competições. As preliminares do futebol seriam
disputadas no Estádio do Pacaembu e as finais no
Estádio do Morumbi.
O plano olímpico de São Paulo também previa a
utilização de locais fora da cidade de São Paulo. A
começar pelas provas de vela, que seriam disputadas
em Ilha Bela e São Sebastião. Canoagem em Jundiaí.
Provas de handball seriam realizadas em São Bernardo
do Campo e preliminares do futebol seriam realizadas
em Santos, na Vila Belmiro, e no Rio de Janeiro, no
Estádio do Maracanã.

Fonte: SEMPLA

Fonte: Paulo Mendes da Rocha

Fonte: panoramio.com

Fonte: Marcelo Leite

Fonte: O Globo

Fonte: maec.com.br

Fonte: imbrizi.com.br

Fonte: hoteliernews.com.br

Fonte: saobernardo.sp.gov.br

Fonte: ipt.olhares.com

Fonte: O Globo

Fonte: O Globo

Reacender a esperança na cidade. Dar à população locais
agradáveis de lazer. Recuperar locais abandonados. Recuperar rios.
Expandir a malha de transportes. E acima de tudo recuperar a autoestima do cidadão paulistano. Essa era a proposta de Paulo Mendes
da Rocha para São Paulo através de um evento da magnitude dos
Jogos Olímpicos. A captação de recursos externos superariam as
despesas da realização dos Jogos e o investimento dos governos em
infra-estrutura ficariam para sempre para a população paulistana.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”

faculdade de arquitetura,
artes e comunicação
DEZEMBRO 2009

Se há na história um momento em que a humanidade se une em
torno de um só objetivo, este certamente seria durante os Jogos Olímpicos. A
celebração das Olimpíadas fazem com que, mesmo países em guerra, se
dêem as mãos e se respeitem na figura de seus atletas. O Espírito Olímpico se
encarna na figura de corpos ágeis e minuciosos que se apresentam louvados
por outros tantos corpos torcedores que projetam a si mesmos em cada vitória
conquistada.
A maior vitória que os Jogos podem trazer é a utilização do desporto
a serviço da cultura, educação e da melhoria da qualidade de vida do ser
humano. Qualidade não só financeira - na figura das tantas crianças retiradas
de áreas pobres e com novas perspectivas graças ao esporte – mas também
moral, já que se trata de um momento onde tantos bons exemplos são dados,
de atletas que marcam a história com suas obstinações e forças de vontade.
Esses e tantos outros motivos fizeram despertar em mim a
admiração pelo esporte, possivelmente o que a Carta Olímpica chama de
Olimpismo. E foi essa filosofia - agregadora de qualidades corporais e
espirituais - que me fez, no ano de 2007, participar pela primeira vez como
voluntário, nem por um segundo pensando no que aquilo me geraria
materialmente, mas sim guiado pela emoção que move cada pessoa dentro de
um estádio. Uma emoção que abracei como causa e que prossigo até hoje,
comparecendo a todo evento esportivo que está ao meu alcance.
E essa mesma emoção me fez simpatizar com este projeto de
conclusão de curso que tanto valorizou, em cada cena, o espírito olímpico,
contagiando a todos que o testemunharam. Pois a imagem de uma edição é
essencial para os jogos desde o momento de escolha da cidade sede. Assim
como a arquitetura é a imagem de uma cidade, o design é o visual dos jogos. É
a porta de entrada e o instrumento de comoção. Esta parte, que contou a com a
minha colaboração, procura mostrar o quão importante é um marketing bem
produzido, que almeja sensibilizar quem assiste e despertar em todos o
espírito de unidade, o Espírito Olímpico.
Um trabalho que reviveu valores tais quais a preservação da paz e a
redescoberta da esperança como bens comuns à todos nós.
João Paulo de Aguiar Monteiro
Rio de Janeiro - RJ
Amigo, Voluntário do Comitê Olímpico Brasileiro e Designer e Olimpista

“Tal como uma obra arquitetônica, a cidade é uma construção no espaço,
mas uma construção em grande escala,
algo apenas perceptível no decurso de longos períodos de tempo.
O design de uma cidade é, assim, uma arte temporal,
mas raramente pode usar as seqüências controladas
e limitadas de outras artes temporais como, por exemplo, a música.
Em ocasiões diferentes e para pessoas diferentes,
as seqüências são invertidas, interrompidas, abandonadas, anuladas.
Isto acontece a todo o passo.”
Kevin Lynch
“A Imagem da cidade”

A arquitetura gera na cidade sua imagem característica. O design
gera nos Jogos Olímpicos uma imagem perpétua de sua realização.
Como não olhar para uma foto do Empire State e não ter na mente a
cidade de Nova Iorque, ou mais recentemente olhar para o Estádio “Ninho
de Pássaro” e não imaginar a nova Pequim?
São Paulo, fundada nas planícies de Piratininga, cercada por
montanhas há uma certa distância do centro, tem em sua arquitetura e em
seu urbanismo, por vezes caótico, por vezes ordenado, sua imagem
principal.
Desenhada pelas mãos dos arquitetos, a beleza da cidade se
debruça nas curvas, retas, ladeiras, planícies, prédios, monumentos, ruas e
avenidas, museus, teatros, implantados pelo homem desordenadamente
transformando a cidade em um planeta dentro de um município.
Capital financeira e cultural da América Latina, São Paulo é centro
de acolhida, de convenções, e que abraça todos os que chegam e se
apaixonam pela cidade. Mesmo dentro do seu caos. As vezes preferido pela
população. São Paulo tem sua cara, seu jeito. Há quem ame, há quem
odeie. Mas é a cidade de todos os povos, todas as arquiteturas, todas as
culturas, todas as gentes.

Emblemas das últimas Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos modernos abraçam a idéia da coletividade,
onde no início somos países, e no final somos humanos.
Idéia que combina perfeitamente com o clima paulistano. A cidade
que não pára tem todas as prerrogativas de receber atletas de todo o mundo
sem discriminação, preconceito, fazendo de 205 nações um só povo unido
pela chama da paz.
Ao conceber uma idéia de identidade visual para uma fictícia
realização dos Jogos em São Paulo, parti da idéia de entender o conceito e
partido arquitetônico e urbanístico do plano da postulação olímpica e após
isso imaginar um contra-senso entre o cinza do projeto - imagem da cidade
de São Paulo - com as cores da alegria e da festa - imagem das Olimpíadas.
Seus rios abraçam São Paulo. Os Jogos abraçam os atletas. São
Paulo abraça os atletas. Os Jogos abraçam São Paulo.
Um programa visual alegre e com a cara da mistura de raças e
povos que a cidade já se acostumou a receber é a proposta deste último
volume do Trabalho Final de Graduação. Em 2003, a equipe da postulação
trabalhou incessantemente na preparação do dossiê. Três anos em três
meses. Eu tentei ao máximo chegar em um resultado esperado. Sete anos
em um.

Fonte: aldaver.com

“O design olímpico mostra como o esporte
tem impacto direto na vida das pessoas.
E o que podemos ver é um esforço cada vez maior
para levar uma experiência inesquecível
a todos os corações que amam o esporte.”
Juliana Garcia Marques
“Leva na Esportiva”

Um emblema olímpico é um conjunto de imagens que representam
oficialmente uma edição dos Jogos Olímpicos. É composto de uma imagem
referente a um aspecto da cidade, do esporte ou do Olimpismo, juntamente
com o logotipo e o emblema Olímpico - os cinco aros entrelaçados.
A cidade idealizada e realizada pelas mãos humanas cresceu ao
longo dos tempos em grandeza e verticalidade. A mesma mundialmente
conhecida cidade vertical é agora envolta por um projeto olímpico que tem a
localização descentralizada de suas cinco células esportivas baseadas ao
longo de seus principais rios - Pinheiros e Tietê. Estes que formam um anel
hidrográfico com outros rios e circundam a cidade.
O projeto idealizado para os Jogos Olímpicos na cidade de São
Paulo visa o desenvolvimento da cidade em um todo, utilizando dos cinco
pólos existentes e idealizados para criar, por meio do corredor hidrográfico,
um conjunto esportivo na totalidade da cidade. A cidade se envolve por esse
projeto urbanístico e ideal esportivo simbolizado pelos rios que carregam
em sua história uma herança esportiva para a cidade desde seus primórdios
e sua atual inexistente sinuosidade. O azul límpido de sua idealizada
recuperação se expressa e nos recorda a sustentabilidade dos Jogos.
A mesma verticalidade imponente da cidade é de certa forma
neutralizada pela horizontalidade dos traços do arquiteto que propõe linhas
que confrontam a grandeza paulistana. Simbolicamente a cidade é apoiada
pelo estado do qual é capital na forma dessa horizontalidade característica
de sua bandeira.
O Brasil - terra do Cruzeiro do Sul - abraça a cidade de São Paulo
transformando o projeto paulistano em um projeto olímpico patrioticamente
nacional. O esporte e os atletas - suas estrelas - provenientes dos cinco
continentes abraçam a cidade-sede e o ideal olímpico, e trazem, na festa
dos Jogos Olímpicos, a humanidade e o desenvolvimento urbano à cidade
pluralmente humana e urbana.

Variações de fundo - Emblema Olímpico

O mesmo conceito abrange os Jogos Paraolímpicos. O sentido do
acolhimento amplo dos atletas é memorizado na imagem da cidade que o
transforma em seu coração. Com isso a sinergia da alma, corpo e mente é
simbolizada no mesmo conceito dos Jogos Olímpicos, unindo os dois
eventos em um só.

Variações de fundo - Emblema Paraolímpico

“A cor não intervém somente por si própria,
mas também conforme a sua “situação”.
Uma cor só é chocante quando está dissociada
e sem relação com as que a rodeiam.
O contraste por exemplo, é um poderoso instrumento de expressão,
o meio para intensificar e simplificar a comunicação.
Ele dramatiza o significado através de formulações opostas.
Essa força oposta desequilibra, aguça, choca, estimula, chama a atenção.
O contraste é a ponte entre a definição e compreensão das idéias visuais,
no sentido de tornar mais visíveis as idéias, imagens e sensações.”
Rodrigo Chong
“As cores no design gráfico”

Cidade essencialmente cinza. Do concreto, do asfalto, da poluição.
Conceito projetual do arquiteto. Falta de cor, falta de vida! Vida
referente a alegria dos Jogos Olímpicos. Cores representadas na
concepção de Coubertin ao representá-las nos cinco aros olímpicos.
Símbolo mais conhecido do planeta.

1

C 100 M 100 Y 0 K 0
PANTONE 273C

5

C 0 M 38 Y 95 K 0
PANTONE 137C

2

C 92 M 83 Y 2 K 0
PANTONE 2736C

6

C 0 M 20 Y 100 K 0
PANTONE 7406C

3

C 100 M 28 Y 0 K 0
PANTONE 3005C

7

C 0 M 10 Y 100 K 0
PANTONE 109C

4

C 40 M 0 Y 2 K 0
PANTONE 2905C

8

C 0 M 0 Y 60 K 0
PANTONE 100C

9

C 0 M 0 Y 0 K 100
PANTONE Process Black C

10

C 0 M 2 Y 0 K 68
PANTONE Cool Gray 11 C

Ao conceber uma palheta de cores diversificada, quis dar vida à um
projeto neutro - característica do arquiteto, mas não dos Jogos. A gama
segue os cinco tons olímpicos e se harmonizam na utilização em cada parte
do design.

13

C 95 M 0 Y 98 K 0
PANTONE 355C

17

C 0 M 100 Y 100 K 0
PANTONE 485C

14

C 100 M 0 Y 100 K 0
PANTONE 355C

18

C 0 M 97 Y 60 K 0
PANTONE 192C

15

C 28 M 0 Y 92 K 0
PANTONE 382C

19

C 0 M 80 Y 35 K 0
PANTONE 191C

16

C 20 M 0 Y 60 K 0
PANTONE 379C

20

C 0 M 58 Y 38 K 0
PANTONE 177C

11

C 0 M 0 Y 0 K 40
PANTONE 877C

12

C 0 M 0 Y 0 K 20
PANTONE Cool Gray 3 C
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“Entre os países da América Latina, o Brasil tem um lugar de destaque
nas áreas de design gráfico e da tipografia.
Com uma abordagem muito fresca e imaginativa,
a produção gráfica vai buscar as suas raízes à tradição europeia
e ao imaginário popular.”
Thereza Miranda
“Tipografia”

A tipologia do programa visual se divide em primária e secundária.
O tipo utilizado no Logotipo, Títulos e Subtítulos de Logos é a
CANDARA. Utilizada no logotipo em caixa baixa e negrito. Em subtítulos é
utilizada ao natural com a letra inicial maiúscula.

O tipo secundário, utilizado nos textos, é a CENTURY GOTHIC.
Utilizada tanto em caixa alta como com a letra inicial maiúscula. É utilizada
tanto ao estilo normal quanto em negrito. É utilizada na composição dos
lemas dos jogos e do revezamento da tocha olímpica. Bem como nos outros
documentos e diplomas dos Jogos.

Para trazer modernidade, com uma concepção singela e simples, o
logotipo São Paulo 2012 é formado em caixa baixa e se harmoniza com os
números na mesma altura. Esse sistema vem sendo utilizado em emblemas
como o de Turim 2006, Vancouver 2010, da candidatura Rio 2016, Doha
2016, entre outros. Esse conceito traz leveza e juventude ao logotipo e é
comumente utilizado no meio arquitetônico.

Logotipo horizontal

Logotipo vertical

O lema dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos foi concebido na
inspiração frase do arquiteto Paulo Mendes da Rocha onde diz que “os
Jogos Olímpicos são sediados de modo oportuno em determinados pontos
estratégicos do planeta e identificam a cidade como a mais alta expressão
dos ideias de humanidade - a construção da paz”.
“VIVENDO A ESPERANÇA, CONSTRUINDO A PAZ” é o desejo de
todos os paulistanos. A esperança de uma cidade melhor, com seus rios
recuperados. A esperança de ver suas crianças fora das ruas praticando
esportes em projetos sociais, para com isso começar um trabalho de
conscientização das pessoas para buscarem a construção da paz. Paz
essa que é o desejo maior do Movimento Olímpico mundial.

“A preservação da dignidade humana e da igualdade
de cada indivíduo, em relação aos demais,
são duas ideias plenamente incorporadas no Olimpismo.”
Manuel Sérgio
“Olimpismo - Patrimônio da Humanidade”

Ao partir do conceito da esperança e da paz, cheguei a conclusão
que os Jogos de São Paulo seriam “Jogos de Gente”. Cidade de todos os
povos, raças e nações, São Paulo surge como a cara da globalização
humana em um território.
Ao invés de utilizar de formas abstratas invocativas à cidade, como
geralmente se faz na concepção dos gráficos dos Jogos anteriores, utilizei
de duas características principais de São Paulo: sua gente e sua
modernidade.
Rostos de pessoas desconhecidas sorrindo seriam espalhados pela
cidade através dos banners oficiais lembrando a esperança de uma cidade
feliz.
As curvas extintas dos rios Tietê e Pinheiros completam os gráficos,
juntamente com o Cruzeiro do Sul, símbolo do Brasil e lembrança das
células esportivas do projeto.

Transformar as fotografias em vetores monocromáticos facilitou a
aplicação em toda a identidade visual proposta. Facilitando também a
alternância de cores nos gráficos.
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“Assim como Marco Pólo, todos que freqüentam uma cidade
(e principalmente aqueles que constituem a própria cidade)
fazem uma leitura visual da paisagem urbana.
A cidade, nesse momento, basta ser entendida
como uma construção no espaço
que pode ser percebida no decorrer de longos períodos de tempo
e onde cada cidadão possui pontos de associação
com algumas partes de sua cidade,
ou seja, a materialização de uma cultura determinada
pela imagem construída por seus moradores,
através de seus sentidos, suas lembranças,
seus sentimentos e impressões vividos diariamente num ambiente citadino.”

Leonardo Fitz
“Um estudo sobre a ótica de Kevin Lynch”

A aplicação gráfica em banners, estandartes e placas seguem o
ritmo da utilização dos gráficos humanos e das cores propostas. Seguem os
exemplos.

Banners oficiais

Banners aplicados

Banners aplicados

Banners aplicados

Estandartes pendentes

Placas e letreiros

“O design é que é fruto de uma série de vivências
e conhecimentos pessoais.
Daí resultam as experiências multidisciplinares.”
Jair de Souza
“Design Brasil”

A aplicação em papelaria segue o mesmo parâmetro da aplicação
gráfica dos banners. Predomina o uso do azul característico do emblema
olímpico remetente aos rios da cidade.

Pasta A4

Papel timbrado
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SÃO PAULO 2012 Organizing Committee for the Games of the XXX Olympiad
Comitê Organizador dos Jogos da XXX Olimpíada SÃO PAULO 2012
Anhembi Conventions Palace
Av. Olavo Fontoura, 1.209, Parque Anhembi
CEP: 02012-021 - São Paulo, SP
saopaulo2012.com
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SÃO PAULO 2012 Organizing Committee for the Games of the XXX Olympiad
Comitê Organizador dos Jogos da XXX Olimpíada SÃO PAULO 2012
Anhembi Conventions Palace
Av. Olavo Fontoura, 1.209, Parque Anhembi
CEP: 02012-021 - São Paulo, SP
saopaulo2012.com
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Lápis

living the hope building the peace
vivendo a esperança construindo a paz

CD/DVD
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vivendo a esperança construindo a paz

living the hope building the peace

vivendo a esperança construindo a paz

58431202082012

46287302082012

Ingressos para as Cerimônias

A aplicação da identidade visual nos ingressos segue a mesma linha
de design dos Jogos, utilizando de imagens da cidade nos ingressos das
Cerimônias de Abertura e Encerramento e de jovens esportistas nos
ingressos para competições.

living the hope building the peace
vivendo a esperança construindo a paz

83417312082012

Ingressos para as competições
living the hope building the peace
vivendo a esperança construindo a paz

54761207082012

“O símbolo em identidade visual, é desenhado para comportar
e sintetizar um conjunto de associações distintas.
Estas associações geralmente são feitas com a ajuda da propaganda,
que através da sua ação bem sucedida, ajuda a relacionar corretamente
diversos significados a um determinado símbolo.”
“wikipedia.org”

A aplicação da identidade visual nos símbolos usados durante os
Jogos devem ter uma relação com os emblemas oficiais.
Vemos abaixo a concepção do símbolo do “Meio-Ambiente”. Seu
conceito foi pensado em um surgimento das águas, dos rios despoluídos da
cidade, da silhueta de uma criança - símbolo da esperança - que, como uma
tocha, empunha um ramo de oliveira - símbolo de paz e imagem milenar do
Olimpismo.

O conceito do símbolo cultural dos Jogos de São Paulo se confunde
com a própria cidade. São Paulo é a capital cultural por excelência. Resumir
sua história cultural seria praticamente impossível.
Tento usar das duas artes mais freqüentadas na cidade - o cinema e
o teatro - para simbolizar, resumidamente, uma vocação cultural nata. A
letra C se junta às máscaras teatrais e com as cinco estrelas características
do emblema representam a Cultura paulistana e seu formato em fita remete,
novamente, aos dois rios da cidade.

O símbolo da venda de ingressos é uma adaptação do que na
verdade foi todo o início da minha história de olimpismo-arquitetura-design.
Criado para representar a campanha popular para a postulação da
cidade de São Paulo para os Jogos de 2016, aqui o adaptei para
representar, como uma bandeira-tocha um ingresso olímpico. As chamas,
ao mesmo tempo que representam as iniciais de São Paulo, apresentam os
rios e suas células. A bandeira listrada caracteriza uma forte ligação da
cidade com o Estado do qual é capital.

Ticketing

O símbolo representativo das forças de segurança dos Jogos é
claramente uma alusão ao brasão municipal de São Paulo.
Ao contrário do que representa o brasão, neste símbolo o paulistano
empunha a bandeira branca ao invés de empunhar o machado frente a
guerra. A bandeira da Ordem de Cristo, por tempos símbolo de tropas
cristãs que guerreavam em nome de Deus é substituída pelo símbolo
universal da paz. Que também é o mascote dos Jogos e alude ao lema. A
construção da paz versus os diversos meios de guerra.

“Uma mascote, seja de um evento ou de uma campanha publicitária,
tem quase sempre características comuns.
Um sorriso estampado no rosto é típico e demonstra a alegria do personagem
por estar lá representando "uma marca tão boa e de tamanha qualidade.”
“wikipedia.org”

A mascote dos Jogos Olímpicos de São Paulo não poderia ser outra
a não ser a pomba branca. Esse que é um pássaro exótico no Brasil mas
conhecido por estar presente em nossas ruas, praças, em grande
quantidade na cidade de São Paulo.
Nos Jogos que propagam a paz, essa figura representativa é a que
passa, de maneira mais singela, os ideais do Movimento Olímpico.
Carrega no pescoço a medalha da vitória e em seus bicos
sustentam os cinco continentes (ou as cinco células esportivas)
representados pelas cinco estrelas. Leva em suas garras o ramo de oliveira,
que junto a ela representam internacionalmente a paz entre os povos.

O Beija-flor pode ser considerado um dos pássaros mais belos da
fauna mundial. Mas a escolha desse exemplar da natureza para mascote
dos Jogos Paraolímpicos de São Paulo deve-se ao fato de os mesmos
serem, dentre os pássaros, os únicos capazes de voar para trás, de
permanecer parado no ar e ter o batimento de asas mais rápido dentre as
aves.
As Paraolimpíadas celebram a superação da humanidade que
pessoas que, mas que deficientes, são exímios batalhadores e especiais no
mundo. Assim como os Beija-flores, cada atleta paraolímpico tem nos
Jogos a chance de ser diferente, de superar seus limites e vencer os
obstáculos. E mesmo sendo diferentes dos outros, ditos “normais”, nos
orgulham a cada dia com suas façanhas subumanas.
Carregando em seu bico a medalha da vitória, ele não se mostra o
vencedor, mas aquele que leva a vitória ao atleta através de seu vôo agil e
sua delicadeza inigualável.

“Os pictogramas são símbolos gráficos que têm por objetivo
informar as pessoas que se utilizam do espaço,
funcionários ou público externo.
Por ser uma comunicação exclusivamente visual,
pode ser entendida por qualquer pessoa,
mesmo que está não saiba ler ou seja de outro país.
Com Pictogramas você sinaliza sem deixar dúvidas
quanto a identificação ou mensagem,
pois os símbolos são facilmente reconhecidos”
“wikipedia.org”

Seguindo a linha de pensamento da realização dos Jogos das
Pessoas, Jogos de Gente, Jogos da Esperança, Jogos da Juventude, os
pictogramas foram concebidos pela primeira vez na história, a exemplo dos
gráficos, utilizando de silhuetas humanas de atletas preterindo o uso de
desenhos. Predomina novamente o azul característico dos Jogos dando
destaque ao branco utilizado nos atletas.
Os 34 esportes do programa olímpico São Paulo 2012 são
representados dessa forma.
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Ginástica Artística

Ginástica Rítmica

Ginástica de Trampolim
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Hipismo
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Pentatlo Moderno

Luta Olímpica
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Pólo Aquático

Saltos Ornamentais
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Tênis

Taekwondo

Tênis de Mesa

Tiro Esportivo

Tiro com Arco

Triatlo

Vôlei de Praia

Vela

Voleibol

“De uma cidade,
não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas,
mas a resposta que dá às nossas perguntas”
Italo Calvino

Os cartazes oficiais foram divididos da seguinte forma: Pôster
Oficial, cartazes de promoção da arquitetura da cidade, cartazes de
promoção humana paulistana e os pôsteres oficiais dos 34 esportes
olímpicos.
O Pôster Oficial do evento destaca a inocência das crianças que
mergulham na água alegres no divertimento. Águas límpidas. Águas de
sonho. Como deveriam ser os rios da cidade que acolhe os Jogos. A
humanidade do evento pediu um pôster diferente. Não mostra atletas, não
mostra símbolos olímpicos. Apenas crianças, símbolos de paz e esperança.
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Para a promoção da cidade, primeiramente escolhi determinados
pontos da cidade, característicos de sua arquitetura para ilustrar os
cartazes.
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Para a promoção das pessoas, utilizei de personagens símbolos de
São Paulo: o pizzaiolo, o executivo e a musicista.
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Luta Olímpica
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Atletismo
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Para a representação dos esportes, a idéia foi aproveitar de
imagens de crianças e jovens amadores, muitos de programas sociais da
cidade para representar seu esporte no cartaz. Como uma visão poética do
poder transformador do Olimpismo e do esporte na vida das crianças e dos
jovens e convidando-os, cada vez mais, a adentrarem no mundo olímpico.
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“Que a Tocha Olímpica siga o seu curso através dos tempos
para o bem da humanidade cada vez mais ardente,
corajosa e pura.”
Pierre de Coubertin

Desde as Olimpíadas de Berlim em 1936, onde, pela primeira vez na
história moderna, a chama foi acesa em Olímpia, na Grécia, pelas
“sacerdotisas” do Templo de Hera e levada para a Alemanha por diversas
pessoas, o revezamento da tocha olímpica se tornou um dos eventos mais
populares do mundo moderno.
Inspirado em lendas e mitos gregos antigos, o evento mobiliza cada
vez mais pessoas, portadores da tocha ou voluntários que a protegem,
cidades, autoridades, e dá visibilidade à qualquer cidade que recebe a
“chama sagrada”. Recebida com honras dignas de chefes de estado, com
direito a avião particular, escolta policial, a chama olímpica é transmitida por
cerca de 10.000 pessoas e escoltada por mais de 5.000 agentes voluntários
e equipe técnica, sendo necessária uma logística grandiosa para a boa
execução do evento.
Recentemente o Comitê Olímpico Internacional proibiu o
revezamento de passar por países fora a Grécia e o país-sede (devido aos
inúmeros protestos contra a passagem da tocha, ou pelos exibicionistas e
oportunistas que fizeram da “Jornada da Harmonia” dos Jogos de Pequim
2008 um espetáculo de anti-olimpismo jamais visto na história). Com isso o
revezamento perdeu parte de sua cobertura global de transmissão da paz e
esperança que o fogo do Sol trazia às pessoas.
Para os Jogos de São Paulo, o revezamento seria simples, mas
abrangente. Após saída do Estádio Panatinaikos de Atenas, a chama
chegaria em Brasília - Capital Federal - para assim percorrer mais de 180
cidades ao longo do Brasil até a chegada no Estádio Olímpico de São Paulo
no dia 3 de agosto de 2012. De norte a sul, de leste a oeste, a chama
passaria não menos de uma hora das casas de 80% da população
brasileira, para que o maior número de pessoas pudessem acompanhar
esse evento sem precedentes no Brasil.
Para o revezamento, é necessária a elaboração de um conjunto de
artefatos, uniformes, logo e lema, identidade visual para que o evento tenha
ligação direta com o Olimpismo e os Jogos celebrados

O logo do revezamento representa a pureza de uma criança que, de
mãos para o céu, carrega a esperança em suas mãos, representada pela
tocha olímpica. Sua silhueta representa cada um de nós em nossa humilde
inocência perdida que só as crianças possuem. O reflexo disso é a Ponte
Estaiada, significando o futuro que nos endurece, mas que passamos por
cima, pois com a esperança nas mãos e a paz no coração qualquer gesto
humano é bem-vindo.

O lema do revezamento reforça essa idéia e transmite o sonho de
paz que o Olimpismo busca e as crianças transmitem.

As cidades se preparam visualmente para receber os atletas
portadores da chama com a instalação de banners, celebração de shows e
com a cerimônia de acendimento da Pira Olímpica em cada cidade.

Banners

A tocha, a lanterna e a pira foram pensadas em agregar nos seus
símbolos os elementos visuais dos Jogos Olímpicos de São Paulo.
Linearidade, em contraponto a sinuosidade, presentes em todo o
projeto se materializam nesses símbolos. arquitetura, design e arte se
misturam e formam o conjunto de elementos físicos do revezamento.

Tocha

Lanterna

Pira

Para a logística do revezamento são preparados uniformes para os
condutores, para os agentes de escolta e para a equipe de apoio. Também
são confeccionados certificados de participação aos que fizeram parte do
evento, que levam consigo os uniformes e a tocha como souvenir.

Uniforme de condutor da tocha

Uniforme de agente de escolta

Uniforme da equipe de apoio

Certificado de Condutor

“Ser voluntário é saber compartilhar o que temos de mais precioso:
amor, felicidade, sabedoria, conhecimento, tempo e humildade.
O voluntariado, então, pressupõe o compartilhar,
e não o descartar as sobras do cotidiano.”
Prof.ª Suzana Maria de Conto
Universidade de Caxias do Sul

O voluntariado é o braço forte da realização dos Jogos Olímpicos.
Sua atuação é primordial para o bom andamento do evento. Trabalhar para
o Olimpismo é mergulhar em um universo de alegria e satisfação. É um
trabalho livre para a paz.
A força de trabalho é composta por voluntários, trabalhadores,
coordenadores e toda a equipe dos Comitês Olímpicos e de Organização
dos Jogos.
O conceito abrangido no logo do voluntariado é esse ato de entrega
pessoal dentro do contexto do evento. A cidade de São Paulo é esse amor
representado no símbolo internacional do voluntário. Seus rios “olímpicos”
e seus núcleos esportivos abraçam o voluntário que mergulha na atuação
despojada em prol do bom desenvolvimento das Olimpíadas.

Certificado de participação

58431202082012

Credencial da Família Olímpica

68743102082012

Credencial do Voluntariado

Uniforme da equipe de trabalho

Uniforme dos técnicos e juizes

Uniforme dos voluntários

premiações
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“O campeão é mais que um vencedor.
Um campeão é todo aquele que respeita as regras,
rejeita o dopping, e compete no espírito do Fair Play.”
Dr. Jacques Rogge
Presidente do COI (2002)

Na antiguidade os prêmios para o campeão olímpico eram apenas
uma coroa de ramo de oliveira e uma espada de madeira. Porém a
recompensa era o orgulho de ser o vitorioso nos Jogos mais importantes da
Grécia.
Na I Olimpíada da Era Moderna, em Atenas 1896, o vencedor
recebia uma medalha de prata. Com o tempo as premiações foram
ganhando importância até que se chegou nessa configuração de medalhas
de ouro, prata e bronze para os três primeiros colocados.
Em Atenas 2004, além da tradicional medalha com a deusa Nike e
um bouquet de flores, os atletas receberam uma coroa de louro
confeccionadas com ramos de árvores plantadas pelos membros do COI na
época da candidatura de Atenas, em 1997.
Para os Jogos em São Paulo pensei em homenagear atletas que
fizeram história no esporte nacional e que ganharam medalhas nos últimos
jogos em Pequim.
Além das medalhas, o pódio e os diplomas seguem a mesma linha
visual do programa pensado a partir do projeto São Paulo 2012.

Pódios

Homenageando os atletas, seus rostos aparecem figurando os
diplomas e as medalhas olímpicas.
César Cielo - Primeiro ouro da Natação brasileira estampa a medalha de
ouro e o diploma.
Robert Scheidt - Prata em Pequim na Vela e um dos maiores medalhistas
brasileiros da história estampa a medalha de prata e o diploma.
Ketleyn Quadros - Bronze em Pequim no Judô e primeira mulher a
conseguir uma medalha em esporte individual na história olímpica brasileira
estampa a medalha de bronze e o diploma.

O mesmo ocorre com as medalhas paraolímpicas.
Daniel Dias - Ouro em Pequim e vencedor do Prêmio Laureus, herói
paraolímpico da Natação brasileira, colecionador de medalhas, estampa a
medalha de ouro.
André Brasil - Dentre as medalhas recebidas em Pequim na Natação,
também recebeu a de Prata, por isso a estampa.
Clodoaldo Silva - Colecionador de medalhas paraolímpicas e Bronze em
Pequim na Natação estampa essa medalha.

Medalhas Olímpicas

Medalhas Paraolímpicas

Diploma - Medalha de Ouro

Diploma - Medalha de Prata

Diploma - Medalha de Bronze

Medalhas de Participação

“Os Jogos Olímpicos são sediados de modo oportuno
em determinados pontos estratégicos do planeta
e identificam a cidade como a mais alta expressão dos ideais de humanidade.
A construção da paz.”
Paulo Mendes da Rocha
Arquiteto (2002)

Estádio Olímpico - Água Branca

Vila Olímpica - Água Branca

Vila de Mídia e Complexo do Anhembi

Ginásio Olímpico e Centro Aquático - Anhembi

conclusões
“O princípio da “mens sana in corpore sano”
ganha cada vez mais sentido no mundo atual.
E São Paulo, como maior Cidade da América do Sul e capital multicultural,
forjada pelo trabalho das gentes de todos os cantos que para cá vieram,
tem os braços abertos para abraçar o mundo
e proporcionar uma bela festa esportiva.”
Dr. Geraldo Alckmin
Ex-Governador do Estado de São Paulo (2002)

Uma das atribuições do arquiteto e urbanista é enxergam além.
Tendo sempre presente o desejo de estar projetando espaços para a vida,
para o bem estar da coletividade, buscando, ainda, a universalização do
acesso a um “habitat” adequado, por meio de soluções compatíveis com a
natureza de todos os grupos que compõem a nossa sociedade, para que
esse direito a moradia, ao lazer, ao bem-estar urbano, sejam para todos,
direitos de se ter lugares para se viver, sonhar e morar com dignidade,
alegria e esperança. O arquiteto tem atribuições suficientes para
transformar a vida da cidade apenas utilizando de sua imagem.
A arquitetura é a própria imagem da cidade. Uma cidade pode ser
linda por natureza, com belas paisagens naturais, rios, lagos, mares e
montanhas podem emoldurá-la, mas a cidade é viva, e a beleza não
sustenta a vida. A arquitetura - realização das mãos do homem - transforma
e cria vida onde pode não haver. O arquiteto por vezes tem o poder de Deus
nas mãos.
O esporte por sua vez garante ao cidadão não apenas um meio de
exercício físico, ou meio competitivo, e sim um propagador de ideais. O
Movimento Olímpico buscará sempre propagar os ideais de Respeito,
Excelência e Amizade aos quatro cantos da terra. O esporte tem por destino
ser o seio da criação do ser humano na vida. Não cria campeões, cria
homens e mulheres de garra e fibra.
Os Jogos Olímpicos, antes festivais religiosos com enfoque na
adoração aos deuses gregos, personificados na perfeição dos atletas, hoje
é um dos eventos que mais impulsiona o mundo moderno e que transmite
sonhos e esperanças a crianças, jovens e atletas pelo mundo que, mais que
medalhas, lutam por um mundo melhor. Se na Grécia Antiga as guerras se
cessavam durante os festivais hoje vemos bandeiras de países inimigos
tremulando lado a lado nas cidades-sede.
Tentei, com esse trabalho, utilizar de uma das formas do design
(coorporativo) para olhar o projeto arquitetônico insóspito e cinza do
arquiteto e dar à ele vida. Em cores, movimentos e sonhos de paz e
esperança.

A megalópole paulistana não é a única cidade do mundo que
sonhou em trazer os Jogos Olímpicos a países em desenvolvimento,
mas é a cidade que apresentou um dos projetos mais sólidos e
executáveis em termos práticos e que serviriam de legado
consistente para toda uma região metropolitana. Pensado em uma
revitalização total da cidade, fazendo do evento um meio de trazer
alegria e esperança a toda a população de leste a oeste, de norte a
sul.
Se injustiça foi cometida contra São Paulo, não nos cabe
julgar. Se o detalhado dossiê não foi levado em conta, como declarou
o Lars Grael, isso é passado. Cabe-nos agora apoiar a cidade do Rio
de Janeiro na realização dos Jogos de 2016, pois somos sub-sede
dos Jogos, e sonhar com outros eventos, tais quais a Universíade, os
Jogos Olímpicos da Juventude ou uma Sessão do COI. Mas a
conclusão que chegamos é que a cidade apresentou um projeto
sólido e que, mesmo com sua eliminação, continua a crescer e se
desenvolver, passados seis anos do pleito olímpico.
Terminado de escrever nas terras de São Paulo de Piratininga,
aos 16 de novembro de 2009, na XXIX Olimpíada da Era Moderna.
RAFAEL ALVES DE LIMA
Nasci em São Paulo, em 24 de agosto
de 1985. Técnico em Design, entusiasta
do Movimento Olímpico desde Atlanta
1996 e amante fervoroso da megalópole
paulistana, a qual vejo com esperanças
de uma nova vida. Quem sabe um dia
recebendo o “fogo sagrado” e sediando
o maior evento da humanidade. Espero
estar vivo para ver.
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“Sonhar sonhos impossíveis,
Voar quando ninguém mais crê,
Riscar a palavra improvável,
Correr, quando querem parar.
Essa é minha vida, é minha paixão

Por mais que eu lute pra ser quem eu sou,
Não importa a distância, leve o tempo que for,
O que importa é essa força que me leva onde eu vou.
E então, colorir esse mundo como nunca se viu:
Com as cores do nosso Brasil.”

