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RESUMO 
 
 

Um Estudo sobre as Tipologias de Áreas de Lazer 

em Edifícios Multifamiliares Contemporâneos 

no Rio de Janeiro 

 
 

Michelle Regina Nigri 
 
 
 

Orientadora: Drª. Angela Maria Gabriella Rossi 
 

 
 
Este trabalho tem como tema os espaços coletivos de lazer nas edificações 

residenciais multifamiliares da cidade do Rio de Janeiro. O estudo classifica as 

principais tipologias de áreas de lazer dos conjuntos residenciais no Rio de 

Janeiro e à partir dos estudos de caso, de entrevistas com empresários do 

setor e da análise do que foi e do que está sendo construído e comercializado 

em termos de área de lazer nos novos empreendimentos imobiliários, aponta 

as principais tendências morfológicas e de uso para estas áreas. Por fim, 

mostra como os novos modos de vida da sociedade contemporânea modificam 

os hábitos e os espaços voltados para o lazer. 
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Março de 2006 
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ABSTRACT 

 
 

A Study about the Recreational Areas Typology of  

Modern Multifamily Buildings in Rio de Janeiro 

 

 
 
 

Michelle Regina Nigri 
 
 
 

Orientadora: Drª. Angela Maria Gabriella Rossi 
 

 
 
 
The subject of this work is the collective leisure spaces in residential 

multifamily buildings in the city of Rio de Janeiro. The study rates the main 

typologies of recreational areas of residential buildings in Rio de Janeiro, and 

from the case studies, interviews with entrepreneurs from the sector, and of 

the analysis of what was, and of what is being built, and sold in terms of 

recreational areas of new real state developments, it indicates the main 

morphological trends, and usage for these areas. Eventually it shows how the 

new lifestyle of the modern society modifies the habits, and the spaces made 

for leisure. 
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INTRODUÇÃO 
 
Tema 
Este trabalho tem como tema os espaços coletivos destinados às atividades de lazer nas 

edificações multifamiliares no Rio de Janeiro e como eles se desenvolveram a partir dos 

novos modos de vida da sociedade contemporânea. 

 

Problema 
As áreas de lazer têm se modificado em sua forma e oferta de tipos de atividades nos 

empreendimentos residenciais multifamiliares por toda a cidade do Rio de Janeiro nos 

últimos 30 anos. Nossa hipótese é que esta tendência parece ocorrer, principalmente, 

pela necessidade da melhoria na qualidade de vida nos grandes centros urbanos, onde a 

densidade demográfica aliada à falta de segurança pública faz com que a população se 

encerre cada vez mais dentro de condomínios fechados. 

 

Com isso foram criados novos conceitos de residência, onde os proprietários deixam-se 

seduzir por áreas de lazer cada vez mais sofisticadas, em detrimento do espaço da 

unidade habitacional, cada vez mais compacto, e as áreas de lazer acabam se tornando 

critério de status (ascensão social). As opções de lazer procuram se antecipar às 

novidades e aos modismos para atrair cada vez mais moradores e garantir o sucesso de 

vendas dos lançamentos imobiliários, já que as plantas dos apartamentos pouco diferem 

uma das outras.  
 

Objetivo 
O objetivo desta pesquisa é apresentar as principais tipologias de áreas  de lazer 

existentes nos conjuntos residenciais do Rio de Janeiro e apontar as tendências 

morfológicas e de uso destas áreas de lazer, a partir da documentação do que foi e do 

que está sendo construído e comercializado. Este estudo mostra a reação do setor 

imobiliário à demanda humana por espaço livre, não refletindo, contudo, nosso ideal de 

planejamento destes espaços na cidade. 

 
Justificativa 
Até a década de 70, a vida na cidade do Rio de Janeiro era mais tranqüila. Havia menos 

violência, maior quantidade de espaços livres, e as mães possuíam mais tempo para 

dedicar aos seus filhos. O lazer era então, na maioria das vezes, realizado nos espaços 

públicos das ruas, parques e praças.  
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Com a intenção de recuperar a qualidade de vida perdida, os agentes do mercado 

imobiliário têm oferecido as áreas de lazer dos novos condomínios residenciais,  

projetados para as várias faixas de renda da classe média. Estas áreas buscam oferecer  

opções de lazer para todas as faixas etárias. Com isso, atividades como as brincadeiras 

infantis, as práticas esportivas e a recreação na piscina passaram dos espaços coletivos 

das praças e dos clubes para os espaços de lazer dos condomínios. 

 

Entender como se deu a evolução destas áreas e constatar sua importância levará a uma 

discussão que auxiliará na elaboração dos programas arquitetônicos e a um melhor 

entendimento do mercado imobiliário atual. 

 

Metodologia  
A metodologia de pesquisa se baseia em revisão bibliográfica sobre o tema lazer e seus 

espaços,  abordando  os aspectos históricos, sociológicos, arquitetônicos e urbanos; o 

levantamento de dados e visita a campo para registro de seis distintas tipologias de lazer 

encontradas na cidade do Rio de Janeiro; o estudo aprofundado e comparativo de quatro 

contemporâneas áreas de lazer em representativos empreendimentos recém construídos 

e em construção através de informações obtidas no local, em arquivos e entrevistas com 

envolvidos no planejamento, incorporação e vendas dos empreendimentos e, numa 

última etapa, a análise dos resultados da pesquisa. 

 

Na pesquisa bibliográfica, alguns autores foram as principais fontes  de conhecimento 

nos capítulos de fundamentação teórica: 

- A conceituação de lazer a partir de Medeiros (1975), Dumazedier (1979), Requixá 

(1977), Lay, Reis (2002), Sommers (1979), Carvalho (2001),Coelho Neto (2001), 

Tramontano, Santos (2004), Almada (1986) e Aragão (2005). 
- A  evolução das atividades voltadas ao lazer por Medeiros (1979), Requixá (1977), 

Ariès, Chartier (1997), Perrot (1997), Souza (1997), Alencastro (1997), Prost, Vincent 

(1999) e Scwarcz(1998). 

- Os conceitos de morfologia urbana e tipologia por Del Rio (1990),  Lamas (1991), 

Gobbo (2001), Rossi (1999), Santos (1988), Chacon (2004) e Krier (1981). 

- A evolução do espaço livre na implantação da habitação no lote urbano por Reis 

(1976), Veríssimo, Bittar (1999), Santos (1981), Macedo (1999), Coelho Neto (1999) e 

Gobbo (2001). 

- Os aspectos urbanos e arquitetônicos ligados aos espaços de lazer na atualidade por 

Medeiros (1979), Requixá (1977), Santos (2004) e Del Rio (1990), Tramontano, 

Santos (2004) Tramontano (2004),  Casemiro (2003 e 2005) e Aragão (2003 e 2005). 
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O trabalho está organizado em  5 capítulos: 

 

O capítulo 1 fala sobre as atividades ligadas à cultura do lazer enfocando a vertente 

sociológica e  psicológica que vê no lazer uma forma de equilíbrio e sanidade física e 

mental. Compreende também a  evolução dos hábitos de lazer da sociedade até os dias 

de hoje, uma vez que as novidades tecnológicas também geram mudanças no 

comportamento e levam a novos sonhos de consumo. 

 

O capítulo 2 abrange os  aspectos urbanos e arquitetônicos dos espaços de lazer. Neste 

capítulo podemos ver como a evolução urbana dos últimos cinco séculos interferem na 

produção dos espaços dedicados ao lazer. Aborda o aspecto arquitetônico e urbano do 

lazer no Rio de Janeiro e inclui um recorte de como se encontra, na atualidade, a questão 

da moradia, que inclui não só as áreas internas privativas, mas também os espaços 

externos coletivos. 

 

No capítulo 3  analisamos cinco diferentes tipologias de área de lazer no Rio de Janeiro, 

com exemplos dos séculos XX e XXI. A partir de um breve histórico de cada exemplo, 

registramos suas áreas, equipamentos e estruturas de lazer e classificamos as tipologias 

de acordo com a quantidade, a qualidade, o acesso, a localização e a implantação das 

edificações e das áreas reservadas ao lazer. 

 

O capítulo 4 é dedicado aos estudos de caso, onde a partir de 2 exemplos situados no 

bairro da Barra da Tijuca e 2 exemplos no bairro de Botafogo lançados nos últimos 6 

anos e analisados a partir de critérios preestabelecidos, podemos fazer um retrato atual e 

entender melhor o rumo e as projeções que tem tomado a questão das áreas de lazer 

nos setor imobiliário. 

 

No capítulo 5 realizamos a síntese das análises, mostramos o resultado das entrevistas 

com empresários do setor imobiliário e apontamos as tendências para os projetos de 

áreas de lazer em edifícios residenciais para a cidade do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO I 

 
 
 

Considerações sobre as atividades 

ligadas ao lazer na civilização ocidental 
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1.1 Conceituação 
 

De início, convém esclarecer o sentido de lazer, que conceituamos como o 

espaço de tempo não comprometido, do qual podemos dispor livremente, 

porque já cumprimos nossas obrigações de trabalho e vida. (MEDEIROS, 

1975) 

 
Ao longo dos tempos, o lazer foi ganhando crescente importância, impulsionado por 

diversos aspectos: pela valorização dos momentos de diversão como forma de higiene 

mental; pela necessidade fisiológica do descanso; pela valorização da criança dentro da 

família; pela necessidade da melhoria na qualidade de vida nos grandes centros urbanos; 

pela busca por uma aproximação com a natureza; e embasando todas as mudanças está 

a tecnologia, que permite a realização dos novos inventos. 

 

Lazer; do latim – Licere – ser permitido. Significa que é permitido a cada indivíduo a 

forma de escolher como aproveitar o seu tempo disponível. (MEDEIROS, 1975) 

 

É diversificada a forma como as pessoas preferem ocupar o seu tempo de lazer, indo do 

descanso à prática de esportes, da televisão e do livro, ao cinema ou teatro. Conforme 

afirma Medeiros (Id.), as preferências individuais refletem as personalidades, visto que o 

lazer escolhido é feito sem as pressões habituais da vida e do trabalho, porém dentro dos 

valores e hábitos de cada cultura, cada sociedade, de onde surgem seus valores 

sociológicos e antropológicos.  

 

Cabe ressaltar que não basta aproveitar o tempo livre apenas conforme a vontade 

individual, visto que à sociedade e aos educadores interessa que este seja gasto de 

forma construtiva e socialmente positiva, e não de forma destrutiva e predatória. O tempo 

de lazer deve ser bem aproveitado sob o risco de gerar tédio, o que pode gerar 

problemas de difícil resolução, como vandalismo e criminalidade entre outros.  

 

Ainda segundo Medeiros (Id.), o lazer é mais do que simplesmente usar o tempo livre. Ele 

também é responsável por preencher os vazios da existência e equilibrar a vida nos 

aspectos que não são satisfeitos na vida profissional ou social. Nisso o indivíduo está à 

vontade para escolher o que mais lhe apraz e lhe completa, revelando então o seu 

verdadeiro modo de ser. Além de repouso e diversão, o lazer ocupa importante função de 

desenvolvimento pessoal e liberdade de expressão. 
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O tempo de folga pode tornar-se  angustiante para aqueles que não sabem como 

aproveitá-lo. Vivem o vazio da falta de obrigações e alguns, aturdidos, entregam-se aos 

jogos de azar, bebidas ou drogas. A volta à realidade torna-se então mais penosa ainda. 

Os que trabalham exaustivamente carecem de energia para divertimentos nos tempos 

livres. 

 

Dumazedier (1979), em suas pesquisas, descobriu que a maioria das pessoas buscam 

no lazer principalmente libertação e prazer, e quanto mais funções de responsabilidade, 

menos tranqüilidade para aproveitar o lazer. Isto significa dizer que os chefes, apesar de 

possuírem recursos financeiros, muitas vezes levam trabalho e preocupações para casa, 

e se entregam a menos momentos de lazer que seus funcionários, que apesar da falta de 

dinheiro, são inventivos e se dedicam despreocupados a atividades de lazer pouco 

custosas. 

 

O lazer na infância deve ter sua importância destacada por terem as crianças muito 

tempo livre e ser esta a época do desenvolvimento das habilidades motoras, bem como 

da formação da personalidade.  

 

Segundo Medeiros (1975), podemos destacar as seguintes contribuições do lazer à 

personalidade do indivíduo: 

 

- Saudável desenvolvimento  infantil através de brincadeiras movimentadas ao ar livre, 

em local seguro, que ajudam o aumento de força, a resistência e a coordenação 

motora. Evitam as travessuras e os perigos decorrentes.  

 

- Eficiência na prevenção de delinqüência e comportamentos anti-sociais entre os 

jovens, principalmente dos grandes centros urbanos, canalizando tempo e energia 

através de esportes, artes, música, etc., contribuindo para a integração social e 

ajustando-se à vida coletiva. 

 

- Benefícios na vida profissional gerados por interesses fora do campo profissional, 

ampliando os horizontes e os aprendizados em geral.  

 

- Bem estar e equilíbrio emocional por trazer descargas das tensões e competições 

diárias e proporcionar atividades criadoras.  
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- Sensação de liberdade e auto afirmação, pois a atividade de lazer é escolhida de 

acordo com o gosto e a preferência individual. 

 

O lazer para o sociedade constitui não só fator de bem-estar social como também 

importante força econômica. O lazer não é mais uma possibilidade, o fruto do trabalho. 

Ele ganha destaque como um objetivo e uma realidade cotidiana. A medida em que a 

máquina substitui o processo artesanal, substitui também a realização da criação 

individual em troca de uma padronização. Isto tira a satisfação de muitos no trabalho, 

obrigando-os a encontrar prazer fora dele. Desta forma o lazer deixa de ser um 

complemento para se tornar uma necessidade.  

 

O núcleo familiar também sofre alterações. Antes tudo era feito em casa (agricultura, 

vestimenta, utensílios) e posteriormente passa a ser adquirido em mercados e lojas. A 

mulher sai para trabalhar e as famílias passam a ser restritas ao pai, a mãe e aos filhos e 

não mais àquelas famílias que viviam juntas com 3 ou 4 gerações morando em grandes 

casarões.  

 

O aglomerado das grandes cidades pós-industriais vem agravar o problema da 

necessidade de lazer. Nelas grandes concentrações de pessoas vivem em pequenas 

áreas em meio a fumaças e detritos industriais, e sem a adequada infra-estrutura para 

atender à sua considerável população. Com isso o poder público sente a necessidade 

premente de organizar a recreação criando parques, praças, teatros, bibliotecas, 

estádios, ginásios, etc. (REQUIXÁ, 1977) 

 

Mas a máquina não só aumentou o tempo livre e privou o homem das criações do 

trabalho artesanal. Ela também tomou o lugar do esforço físico à medida que o homem 

não anda mais somente à pé, não lavra a terra, não sobe morros ou escadas. As crianças 

não brincam mais na rua. Agora assistem televisão e utilizam computadores. Com isso, a 

atividade física, que servia com uma forma de aliviar as tensões, além de proporcionar 

saúde, bem estar e boa forma, acaba por se tornar uma indicação médica.  

 

Prescrita para as pessoas como uma forma de evitar e combater os males da vida 

moderna, a atividade física passa a ocupar com destaque os momentos de lazer com a 

prática de esportes, caminhadas, escaladas, etc. Dumazedier (1979) observou que o 

tempo livre foi ocupado por tarefas doméstico-familiares, por atividades de engajamento 

espirituais e sócio-político, mas foram as atividades de lazer que mais aumentaram.  
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Assim podemos enumerar os motivos que nos apontam para uma necessidade do 

planejamento para o lazer: (MEDEIROS, 1975) 

 

- Aumento do tempo livre (conquistado pela introdução das máquinas e pelas lutas 

sindicais1). 

 

- Aumento da duração da vida (alcançado com a introdução  de novos medicamentos, 

vacinas, cirurgias e melhorias das condições de higiene das moradias e cidades em 

geral). 

 

- Aumento das tensões da vida (devido à grande competitividade da sociedade 

moderna). 

 

- Aumento demográfico. 

 

- Divulgação de novas formas de lazer (pelos meios de comunicação em massa). 

 

- Rápido desenvolvimento urbano (com pouco planejamento), levando às cidades a 

situações caóticas. 

 

Um outro fator importante atribuído ao lazer é o de integração social, pois há mais 

disposição de relacionamento como ocorre, por exemplo, nos jogos desportivos. Os jogos 

também são considerados representantes da cultura e do modo de vida de uma 

sociedade, e os clubes funcionam também como forma de preservação da herança 

cultural. Porém um fato preocupante que podemos observar, conforme salienta Requixá 

(1977), é que “o interesse pelo esporte-espetáculo, esporte-assunto é sempre maior em 

termos de grupos de população que o esporte-prática.”  

 

Um número bem maior de pessoas somente assistem aos esportes comparado com os 

que efetivamente o praticam. Um dos principais motivos para este fato é sem dúvida a 

falta de espaço nas cercanias das moradias e de equipamentos  para os esportes mais 

praticados que são o futebol, o futebol de salão, o basquetebol, o voleibol e a natação. 

Em contrapartida, encontramos estádios em praticamente todas as cidades brasileiras, 

investimento de alto valor e pouca freqüência, já que o local permanece desocupado a 

maior parte do tempo. 

                                                           
1 tais como: número máximo de horas de trabalho diário, descanso semanal ampliado a dois dias, férias 
anuais pagas, idades mínima e máxima para o trabalho e direito à aposentadoria. 
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Na sociedade atual, o lazer têm se caracterizado por um espectadorismo passivo, 

cômodo e comprável. Para se desfrutar de mais lazer, é necessário mais dinheiro, 

tornando o lazer um critério de status. Isto afasta seu aproveitamento de uma grande 

parcela da população.  

 

Os espaços de lazer podem ser de três tipos: os espaços lúdico-ecológicos como as 

praças, parques e praias; os espaços para os “ lazeres espirituais” como as bibliotecas, 

museus, teatros e cinemas; e os espaços destinados ao lazer ativo como ginásios, 

piscinas, áreas verdes abertas, etc. (ALMADA, 1986), podendo estes espaços serem 

públicos, semi-privados e privados de acordo com o acesso que se tem a estes espaços.  

 

Conforme observa Dumazedier (1979), “é impossível separar o espaço público e o 

espaço privado, se se pretende favorecer um desenvolvimento harmonioso e eficaz das 

atividades de lazer.” 
 

De acordo com Carvalho (2001), pode-se definir o espaço público como uma área 

acessível a todos a qualquer momento, enquanto o espaço privado possui acesso 

restrito, determinado por uma pessoa ou por um grupo. No espaço semi-privado, “a 

população tem acesso condicionado ou limitado por certas regras e horários, impostas 

pelos encarregados de sua manutenção ou proprietários.” 
 

Neste trabalho, porém, adotaremos o conceito de espaço coletivo, em contraposição ao 

espaço individual. O espaço coletivo “constitui uma boa maneira de definir a paisagem, 

os espaços abertos ou fechados onde se produz a vida coletiva, independentemente dos 

agentes de sua construção e gestão.” (CAMPOS,2005) 
  
De acordo com Coelho Neto (1999), a orientação do espaço individual é dado 

essencialmente pelas necessidades biológicas e psíquicas do homem, enquanto no 

espaço comum as diretrizes são de ordem sociológica, e completa: “O espaço livre é o 

lugar da libertação do homem, um espaço de festa.” 

 
(...) o jogo entre os lugares e as nossas condutas é um processo constante no qual, por 

um lado, o espaço está cheio de atributos que exercem certas influencias, mas por outro 

lado, é também vivido através de usos cujo sentido se lê na nossa capacidade de agir 

sobre um lugar ao mesmo tempo que a ele nos adaptamos. (FISCHER, 1994) 

 

De acordo com Lay, Reis (2002), o  comportamento humano varia de acordo com a 

categoria do espaço e isso vai influir na forma como a pessoa vivencia o espaço. 
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Segundo pesquisa feita em conjuntos habitacionais eles perceberam que os moradores 

que fazem uso dos espaços abertos coletivos tendem a estar mais satisfeitos com suas 

residências dos que os que não fazem. “O meio ambiente construído define as funções 

sociais e as relações.” (TUAN, 1983) 
 

A pesquisa citada acima também concluiu que existe uma relação entre o uso dos 

espaços livres e o relacionamento entre vizinhos, visto que os que o utilizam mantêm um 

melhor relacionamento e os que não utilizam chegam a ter um mau relacionamento, 

decorrente do uso alternativo de espaços que não foram criados para convívio ou 

recreação resultando em incômodos por excesso de barulho, falta de privacidade ou 

danos materiais. 

 
(...) por que certos espaços são percebidos como “livres”, o que eqüivale a dizer que 

outros, os construídos, são percebidos como “espaços presos” ou espaços de prisão? 

Antes de mais nada, é óbvio que quando se fala num “espaço livre”, o objeto real desse 

“livre” é o próprio sujeito falante e não o declarado “espaço”. (COELHO NETO, 1999) 

 

A rua passou a ser um lugar não mais de liberdade e convívio social e sim sinônimo de 

perigo, violência e más companhias, agravado pela proximidade física entre a riqueza e a 

pobreza extremas. Nos prédios, apesar da grande proximidade com os vizinhos, os 

acessos de entrada e saída são feitos em ambientes impessoais, onde os contatos não 

são favorecidos. As áreas de lazer são então os únicos espaços onde tais contatos são 

incentivados, principalmente entre pessoas com hábitos e interesses em comum, como é 

o caso de pessoas que fazem ginástica no mesmo horário, freqüentam as piscinas nos 

fins de semana ou, contato maior ainda, o de mães, avós e babás que cumprem a rotina 

diária de levar crianças pequenas para brincar. 

 

O espaço de lazer é um espaço social onde se entabulam relações especificas entre 

seres, grupo, meios, classes,  determinado de acordo com o modo de vida da população 

que o utiliza. Este espaço deverá respeitar e desenvolver as diversidades culturais destas 

pessoas, e ao mesmo tempo reduzir as diferenças, as disparidades, os desequilíbrios. 

(Dumazedier, 1979) 

 

Contudo apesar da  segurança almejada , encontrada dentro dos condomínios fechados, 

a tranqüilidade na criação dos filhos não é totalmente garantida. Pesquisa realizada por 

Peter e Iona Opie  citada por Sommers (1979) indicam que as brincadeiras realizadas por 
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crianças em pátios asfaltados, cercados e vigiados tendem a ser mais agressivas do que 

as realizadas em espaços abertos como ruas e parques públicos.  

 

Estes dados nos permitem compreender o vandalismo existente dentro de conjuntos 

residenciais de todas as classes sociais, onde constatamos equipamentos e mobiliários 

pichados e depredados. Jovens envolvidos com drogas, briga de “gangs” e realizando 

pequenos furtos dentro do próprio edifício também são queixas recorrentes. 

 

Segundo Aragão (2005), nos conjuntos residenciais de padrão médio e alto, transparece 

uma falsa impressão de se tratar de uma  comunidade harmoniosa onde não haverá 

conflitos entre os moradores, porém o único vínculo entre eles é pertencerem a mesma 

classe social. 

 

Há ainda a questão dos valores e do status. De acordo com Sommers (1973) o status se 

exprime fisicamente sob formas de comportamento e por símbolos que indicam o status, 

reforçam o status e contribuem na perpetuação do sistema. Segundo o autor, ao se 

visitar uma cidade é fácil perceber onde moraram as pessoas de maior poder aquisitivo, 

através dos símbolos de status que as cercam. Desta forma, o mapa urbanístico de uma 

cidade pode ser lido como um mapa social. (ALMADA, 1986) Piscinas, apartamentos de 

cobertura, proximidade com a orla, a parafernália esportiva dos condomínios fechados 

são considerados indicativos de prestígio da nossa sociedade.  

 

As questões de integração, opostas à segregação, são um dos grandes problemas 

enfrentados pelos planejadores atualmente. Conforme salienta Sommers (1973), o 

espaço está ligado a status não apenas em quantidade mas também em qualidade, já 

que os indivíduos com maior status possuem espaços maiores e melhores, e têm 

mobilidade para irem para lugares em que permanecerão nessas condições. Os esforços 

de integração não encontram respaldo nas classes mais abastadas que querem se 

manter distantes da violência, ajuntamento de pessoas, poluição do ar, etc. 

 

A classe média convive de perto com as classes mais altas e sonha se igualar com seu 

padrão de consumo. Com uma renda que fica no limite de seus gastos, envolve-se em 

dívidas e financiamentos. As classes mais baixas têm pouca esperança de mudar o 

padrão de vida, à medida em que sua maior preocupação é o de satisfazer suas 

necessidades mais básicas.  
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Tanto nas vilas como nos condomínios fechados, os espaços coletivos, de uso restrito 

aos condôminos, ficam ocultos por trás dos muros e portões, configurando barreiras 

físicas que acentuam a segregação social e alteram a paisagem urbana. O 

engradamento dos edifícios e residências acentuou-se nos anos 80 e 90 devido a 

violência urbana e aos graves desníveis sociais. Os novos conjuntos residenciais já 

nascem gradeados, por vezes ocupando toda a extensão do quarteirão e levando a 

cidade a se caracterizar por uma estética de segurança. ARAGÃO (2003), 
 

“Do ponto de vista urbanístico, quanto mais gradações houver entre o público e o privado, 

e quanto maiores as possibilidades de que pessoas e grupos diferenciados estabeleçam 

relações entre si, mais rico será o uso do espaço” (Id.) 

 

As pessoas da mesma classe social vivem circundadas apenas por seus iguais do ponto 

de vista financeiro, pois parece ser o que importa na sociedade atual, e perde a 

oportunidade  de conhecer novas pessoas e horizontes e de aprender com elas. “O 

principal problema social que a fórmula Condomínio Fechado coloca é, sem dúvida, o seu 

aspecto de cidadela, de gueto.” (TRAMONTANO, SANTOS, 2004) 

 
Esta é, com certeza, a maior perda que sofreremos. A perda das várias dimensões da vida 

urbana, da diversidade que a cidade propõe, que abre caminho ao conhecimento do outro, 

à experimentação das diferenças, ensinando a aceitação e a tolerância. (Id.) 

 

Não há dúvida de que o marketing influi na opinião das pessoas e no que elas por ser 

suas necessidades. Segundo Kotler (apud Leitão, 1998), a satisfação é o “ nível de 

sentimento de uma pessoa, resultante da comparação do desempenho de um produto 

(ou serviço) em relação às suas expectativas”.  

 

A tendência atual do marketing tem ressaltado o conhecimento das necessidades e 

requisitos dos clientes. O mercado da construção civil procura compreender o 

comportamento dos compradores para fundamentar sua propaganda. Para conquistar o 

consumidor, busca individualizar e oferecer um diferencial em seu produto.  

 

De acordo com Velho (apud Almada, 1986), a  propaganda nada inventa, apenas explora 

potencialidades. Por isso seria necessário descer a níveis mais profundos e buscar os 

símbolos que foram manipulados, visto que a influência da cultura de massas está 

relacionada com a sua capacidade de transmitir ou reforçar um sistema ideológico já 

dado. 
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De acordo com Mônica Salgado (in Del Rio, 1998), o sucesso de um empreendimento 

está relacionado à sua capacidade em atender às necessidades do usuário. Visto que 

não só as necessidades da sociedade geram as mudanças no mercado imobiliário, mas 

que, também, este próprio mercado promove as demandas dos usuários, é importante 

detectar quais são as reais necessidades para transformá-las em requisitos do projeto. 

 

Ainda conforme Salgado, o pavimento de uso comum2, transformou-se de requisito 

inesperado em requisito explícito, pois se pensarmos em 4 décadas atrás eram 

pouquíssimos os empreendimentos que o possuíam, e atualmente “devido à maior 

segurança e conforto oferecido ao usuários” é um dos desejos que o cliente especifica no 

momento da aquisição do imóvel.  
 

Na década de 80 ocorreu a difusão do marketing no setor imobiliário devido ao 

significativo aumento de oferta de condomínios residenciais verticais gerando as grifes de 

imobiliárias, incorporadoras e construtoras. “O marketing imobiliário tem assumido cada 

vez mais um papel definidor na caracterização dos espaços livres”. (ARAGÃO, 2005) 

 

Conforme Segnini Jr (apud Aragão 2005), as estratégias de marketing tratam as 

habitações como uma mercadoria, diminuindo o seu valor cultural e artístico e 

enfatizando sua adequação ao consumidor e sua capacidade de gerar lucro 
 

Para Almada (1986), os condomínios fechados são considerados mais uma descoberta 

do que uma invenção, pois o mercado imobiliário se utiliza da ecologia, do lazer, da 

valorização corporal, da vida comunitária e da segurança, ingredientes sociais já 

valorizados, para a criação das suas receitas. 

 

Desde o lançamento dos primeiros grandes condomínios com lazer até os atuais, vemos 

a propaganda vendendo mais do que uma casa ou um apartamento, mas um novo modo 

de vida. Uma maior qualidade de vida, mais conforto, opções de lazer, espaços livres, 

contato com a natureza, são alguns dos termos empregados nos folhetos publicitários 

dos novos empreendimentos que utilizam as áreas de lazer como forma de atrair o 

consumidor.  

 

Já no início dos anos 70, encontramos apelos como “Venha morar onde você gostaria de 

passar as férias” slogan que se tornou muito conhecido na época do lançamento do Novo 

                                                           
2 O pavimento de uso comum foi regulamentado em 1976 como um pavimento dedicado ao uso do 
condomínio, contendo área de recreação, e podendo ocupar toda a área do terreno. 
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Leblon3, ou “Venha acordar com o canto dos pássaros” slogan que acompanhou as 

vendas de Nova Ipanema. O marketing promove não só o que seria um ideal em 

qualidade de vida, mas também indica os atuais símbolos de status. Atualmente, os 

novos condomínios ainda se utilizam desse mesmo “marketing ecológico” nos seus 

anúncios, com termos como “equilíbrio urbano-ecológico”. No recente lançamento do 

condomínio Santa Mônica, a propaganda anunciava “Achei meu jardim”. (SILVA, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 – slogan do lançamento do Novo Leblon (1976).  

Fonte: disponível em http://www.novoleblon.com.br acesso em 2005. 
 

No folheto publicitário do empreendimento Morada do Sol na revista Projeto e Construção 

de dezembro de 72, a “nova” tendência de conjuntos dotados de área de lazer e serviços, 

surgida nos anos 70 com os condomínios fechados no Rio de Janeiro, já aponta para o 

que seria uma necessidade consolidada no fim do século passado e início deste. O foco 

deste fascículo da revista são os “conjuntos dotados de equipamentos indispensáveis a 

uma vivência comunitária: playground, pequenos mercados, clubes, piscinas e áreas 

verdes.” 

 

As áreas de lazer, mais do que um gasto, tornam-se retorno de investimento, conforme 

afirmam empresários do setor imobiliário em entrevistas concedidas e apresentadas no 

item 5.2. Apesar de aumentar o custo da obra, alguns itens como equipamentos e 

mobiliários são repassados ao consumidor no momento da instalação de condomínio. 

Segundo os empresários do setor imobiliário, os consumidores que têm condições 

preferem pagar mais por mais conforto. O custo da obra da área de lazer em si também 

tem seu retorno garantido pela liquidez que estas áreas dão ao empreendimento, já que 

são utilizadas fartamente nas propagandas e folhetos publicitários. 

                                                           
3 Novo Leblon e Nova Ipanema são considerados os primeiros grandes condomínios residenciais construídos 
na Barra da Tijuca. 
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Figura 1.2 – Blue One da Gafisa (2003) - vendendo estilo e qualidade de vida. 

Fonte: disponível em http://www.gafisa.com.br/blue acesso em 2005. 
 

 

À medida que foram percebendo que as áreas de lazer poderiam funcionar como 

chamariz para vendas, elas foram se aprimorando e incluindo itens de luxo e conforto. A 

piscina, a sauna, a área de recreação, a sala de ginástica, até se chegar ao luxo que 

encontramos nos novos lançamentos, como os spas4 e resorts5 urbanos.  

 
 

 

Figura 1.3 e 1.4 – site do Lanai da RJZ (2005) – conceito de condomínio  spa. 

Fonte: disponível em http://www.lanaipepe.com.br acesso em 2005. 

 

                                                           
4 Designação para locais que oferecem banhos relaxantes e tratamentos de saúde e beleza. 
5 Hotéis especializados em espaços e equipamentos para esportes e lazer. 
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As plantas dos apartamentos, mais compactas e parecidas entre si, acabaram 

aparentemente ficando em segundo plano. Prova disto é que nos sites de lançamento 

dos novos empreendimentos, o acesso à visualização das opções de lazer, serviços e 

segurança vêm geralmente acima das opções de planta, demonstrando a valorização 

deste em relação à aquele. As variadas opções de  plantas para os apartamentos, atraem 

pela possibilidade de personalização do projeto, dando a sensação de que cada cliente é 

único. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 1.5 e 1.6 – nos sites do Piazza Verde e do Viva Viver a opção de acesso às planta vêm abaixo do 

lazer. Fontes: disponíveis em http://www.chl.com.br/piazzaverde e http://www.santacecilia.net/vivaviver 

acesso em 2005. 
 

 

Entretanto, uma boa infra-estrutura de lazer traz liquidez não apenas para as 

construtoras,  mas também para os proprietários que decidem revender seus imóveis. Os 

anúncios encontrados nos jornais ressaltam este que vem a ser um dos principais fatores 

de valorização do bem. Em prédios como o condomínio The Palms em Botafogo, 

apresentado com mais detalhes no item 3.6.1 , a liquidez é quase imediata. Devido ao 

intenso uso das áreas de lazer, os moradores acabam por se conhecer, e indicam para 

amigos sempre que surge uma apartamento disponível. 
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Figura 1.7 – no Península Green da Gafisa (2003) o trio lazer, serviços e segurança. 

Fonte: disponível em http://www.peninsulagreen.com.br acesso em 2005. 

 
As formas de apresentação da propaganda são baseadas em novas tendências e 

tecnologias e parecem competir em sofisticação. Nos modernos e luxuosos stands de 

vendas encontramos desde as tradicionais maquetes, cada vez mais aperfeiçoadas e 

com recursos de luz e som até os apartamentos em escala real decorados por arquitetos 

famosos. Livros com opções de plantas em requintadas encadernações também são 

oferecidos aos visitantes. O Le Parc na Barra da Tijuca, por exemplo, tem apartamentos 

de 2, 3 e 4 quartos e um loft totalmente decorado no stand de vendas e oferece de 10 a 

20 opções de planta por configuração de apartamento, além das mídias em sites e cds 

promocionais com fotos realísticas e tour virtual nos futuros ambientes 

 

 

Figura 1.8 , 1.9 e 1.10 – seqüência de imagens do site do Piazza Verde, da CHL (2003) destacando a área 

externa.  

Fonte: disponível em http://www.chl.com.br/piazzaverde  acesso em 2005. 
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      Figura 1.11, 1.12 e 1.13 – a propaganda 

 do Viva Viver da Santa Cecília (2003) ressalta  

 a atual tendência das famílias em ficar em 

casa resguardadas da violência urbana.  

Fonte: disponível em 

http://www.santacecilia.net/vivaviver acesso em 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 1.14 e 1.15 – Vereda Paraíso (2004) em São Paulo: apelo ao lazer levando em conta os desejos 

locais. No caso a piscina coberta garante o uso mesmo no frio inverno paulista. 

Fonte: folheto publicitário do empreendimento. 
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1.2 Evolução das atividades voltadas ao lazer 
 

Os últimos três séculos representaram uma grande transformação em termos sociais, 

que se refletem no modo de conviver, divertir e viver.  Os avanços tecnológicos e dos 

transportes permitiram uma maior rapidez na troca de informações sobre os novos 

hábitos e costumes. O mundo interage e os pensamentos mais modernos vão aos 

poucos chegando em todas as sociedades. As oportunidades de lazer, antes restritas às 

festas religiosas, vêm se ampliando e gerando uma verdadeira indústria de negócios 

rentáveis. O tempo dedicado a ele torna-se quase sagrado, e é aproveitado de 

incontáveis formas, que vão se alterando à medida que os hábitos cotidianos da 

sociedade se alteram. 

 
Nas sociedades primitivas as pessoas se concentravam em volta do fogo para cantar, 

dançar e contar os feitos, transmitindo seus valores culturais. Desde a antigüidade, a 

existência dos escravos fazia com que as classes mais altas dispusessem de bastante 

tempo ocioso, dedicado a esportes como lutas, caçadas, corridas e natação, a encontros 

sociais para debates e conversas e às artes como a dança, o teatro e a música. 

(MEDEIROS, 1975)  

 

Na era cristã várias formas de lazer foram abolidas, como as lutas dos gladiadores, os 

banquetes, as festas e até a música, devendo então o lazer ser construtivo e nunca 

ocioso. As crianças ficavam sempre ocupadas estudando, ou no caso das meninas, 

fiando e tecendo. A voltas às artes, no século XVI, deu-se através da pintura, das peças e 

das músicas religiosas.  
 
Até o século XVI, os ofícios religiosos e festas rituais eram as únicas oportunidades de 

encontro social entre moços, quando uma mudança significativa ocorreu na vida privada 

de homens e mulheres das classes média e alta. “Assim, na Renascença, voltavam a 

prosperar artes, letras, ciências e o culto ao individualismo”. (Id.) 

 

E  com isso ocorreu a volta ao teatro, à pintura, à escultura, às danças regionais e a 

esportes como a caça, o hipismo, a natação, os jogos, as músicas românticas e as feiras 

populares. O lazer retoma o seu lugar de prestígio, já que os prazeres e a alegria voltam 

a ser permitidos. 

 

A multiplicação das lojas maçônicas, no século XVIII, é muitas vezes apresentada como 

marco do surgimento de uma nova forma de sociabilidade que visava a estruturar a 
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sociedade civil na base da livre adesão e fora do controle do Estado. Formadas por 

indivíduos que se escolheram para formar uma associação, assinalava uma característica 

da sociabilidade masculina, que excluía as mulheres.  

 

Os clubes ingleses e os círculos franceses também eram verdadeiros modelos de 

associações livres. A sede era sempre exterior às residências, em oposição aos salões. 

Lugares públicos como tabernas, casas de café e de chocolate nas grandes cidades, 

ofereciam espaços de reunião que não tardaram a ser utilizados. Os homens 

encontravam-se a sós tanto para lazer (o jogo, discussões políticas, literárias ou 

cientificas) quanto para o trabalho. As sociedades de juventude masculina eram ao 

mesmo temporárias e obrigatórias. (AYMARD In ARIÈS, CHARTIER, 1997) 

 

Grande parte das mulheres das classes mais abastadas eram letradas, viviam com 

conforto e tinham tempo livre, dedicado às costuras e visitas ritualizadas. Por volta de 

1750, inspiradas nos salões, mulheres privilegiadas francesas usavam suas casas para 

reunir periodicamente pessoas que se distinguissem nas artes e na política. Esta prática 

também foi adotada na Inglaterra, porém os salões ingleses eram menos formais que os 

equivalentes franceses. Era a forma de a mulher travar relacionamentos e amizades e 

alcançar algum tipo de erudição, além de influenciar na vida social e política. (Id.) 

 

Outra forma de lazer, especialmente dedicada às senhoras, era os encontros para o chá 

da tarde. Reunião tipicamente inglesa, posteriormente estendida pelo resto da Europa, as 

damas comiam, conversavam e costuravam.  

 

No final do século XVIII e início do XIX várias mudanças ocorreram nos hábitos de 

sociabilidade, inclusive entre as mulheres. Elas passaram a participar mais ativamente da 

vida social, freqüentavam o teatro e a ópera, e recebiam seus visitantes sentadas em 

redes na varanda. 

 

No fim do século XIX, com o pouco tempo que restava às mulheres à tarde, após 

cumprirem suas obrigações diárias, já que não contavam mais com a ajuda do trabalho 

escravo, o hábito de receber também acontecia à noite. Com tantos convites para chás, 

as visitantes passaram a permanecer pouco tempo nas reuniões. Os camarotes dos 

teatros eram como salões de casa. Nestes locais as mulheres podiam assistir sozinhas a 

peças ou óperas e receber amigos. Cabia à mulher manter as relações sociais da família, 

e as visitas podiam ser para manter contatos, por felicitações, de condolência, de 
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cerimônia, de despedidas, etc. O hábito das visitas viria a diminuir durante a primeira 

guerra. (HUNT In PERROT, 1997) 

 

Ainda em fins do século XIX, além dos bailes elegantes e formais da alta sociedade, 

haviam os serões familiares da grande burguesia, que consistiam em reunir em casa um 

público seleto e numeroso para concertos, espetáculos e bailes. Neles aconteciam jogos 

de cartas e dados para os adultos e leitura de fábulas para as crianças. Homens e 

mulheres encontraram nos jogos de mesa uma forma de passar o tempo. Os serões 

eram um momento de oportunidade para a música, as charadas e o teatro amadores. 

Neles se apresentavam hipnotizadores e advinhos, mas a preferência era para as 

comédias da sociedade. O teatro amador também fazia sucesso entre as crianças, cuja 

sociabilidade imita a dos adultos. Nos saraus dançantes, as mulheres se revezavam ao 

piano para que os presentes pudessem dançar. O local de sociabilidade era o espaço 

privado. 

 
No Brasil, durante os primeiros séculos da colonização, os momentos de interação social 

ocorriam, na maior parte das vezes, fora de casa, nas ruas ou nas igrejas. As diversões 

públicas eram poucas. O povo se reunia paras as solenidades religiosas de casamentos 

ou batizados no terreiro, em frente a alguma igreja. “Foi num destes largos, por sinal, que 

nasceu o nosso teatro, quando Anchieta montou os primeiros autos e mistérios(...).” 

(MEDEIROS, 1975) 

 

As festas ocorriam ao ar livre. As ruas eram cobertas por folhas, e as janelas enfeitadas 

por colchas e luminárias. Segundo Requixá (1977), as praças públicas sempre 

representaram no Brasil um ponto de interesse para a população para os encontros 

informais. 

 

As festas religiosas eram responsáveis pelo encontro entre as pessoas em procissões, 

missas e te-déuns6. As igrejas eram também local de dança e namoro. Menos freqüentes 

eram as festas em homenagem à família real e às autoridades. Outra forma de lazer ao 

ar livre era constituída por brincadeiras e jogos acrobáticos. O lazer doméstico era pouco 

cultuado. Em algumas oportunidades, jovens das classes mais abastadas reuniam-se em 

volta da mesa de jogos. Baralhos e tabuleiros de gamão e de xadrez eram, 

possivelmente, uma forma de sociabilidade já nos século XVI e XVII por constarem dos 

inventários desta época. (ALGRANTI In SOUZA, 1997) 
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Segundo Medeiros (1975), o divertimento do fim do século XVIII no Rio de Janeiro se 

caracterizava por caminhadas no passeio público, mascaradas7, cavalhadas8 e feiras de 

barraquinhas. Havia também espetáculos de títeres9 e teatrinhos ambulantes.  

 

Com a vinda da família real, surgiu o gosto pelo social. Na primeira metade do século 

XIX, foi fundado o Jardim Botânico e nesta mesma época, o cassino Fluminense se 

consagrava como elegante centro de diversões e local para bailes. Neste  período, 

paisagistas eram contratados para embelezar os parques com árvores frondosas, 

caminhos e riachos, ao mesmo tempo em que foi criada a reserva da Floresta da Tijuca. 

 

No início do século XIX, o banho de mar começava a ser valorizado pelo prestígio 

medicinal. Na Europa foram criados os grandes hotéis de lazer associados a cassinos e 

balneários. No Brasil o banho de mar teve o pontapé inicial dado por D. João VI, que 

tomou seu banho indicado por um médico para cura de uma inflamação. A partir de então 

virou moda e surgiram as casas de banho, próximas aos centros. Nas praias, o lazer 

contemplava a todas as idades, pessoas que se encontravam e se divertiam no mar e na 

areia. A festa prosseguia nos cafés à beira-mar. (GASPAR, 2004) 

 

Quando os ares das cidades ficavam insalubres, as pessoas que possuíam condições 

financeiras iam passar o dia em zonas litorâneas mais distantes. O camping tornava os 

momentos na praia mais acessível. Posteriormente, o mar se transformou em palco para 

a realização de esportes como a natação e o remo, responsável pelo surgimento dos 

clubes de regata. No Rio de Janeiro, as primeiras regatas foram realizadas no ano de 

1851. 

 

O aumento das importações de piano em meados do século XIX revelou um importante 

instrumento musical, antes desconhecido das famílias brasileiras mais proeminentes, e 

que inaugurou o uso do salão nos sobrados urbanos e nas sedes das fazendas. Neste 

espaço privado de sociabilidade acontecia a representação da vida familiar. Saraus, 

bailes e serões musicais tomavam um novo ritmo, onde as danças brasileiras eram 

fortemente anunciadas.  

 

                                                                                                                                                                                
6 Musicalização em forma de salmo do antigo hino latino Te Deum que exalta Deus. 
7 Divertimento de origem italiana, constituído de cenas ou números alegóricos, que incluía música polifônica 
e dança e era representado por personagens mascarados. 
8 Folguedo em que cavaleiros ricamente trajados se exibiam em uma seqüência de jogos e torneios. 
9 Teatro de marionetes. 
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As visitas também constituíam uma prática social muito comum. Sem cerimônias, o 

visitante simplesmente aparecia e se fazia anunciar, encontrando o anfitrião 

despreparado, hábito criticado pelos estrangeiros. Nas classes mais altas, estas visitas 

poderiam se transformar em alegres reuniões, onde se comia, bebia, dançava e jogava-

se cartas. (ALENCASTRO, 1997) 

 

Os hábitos da população eram regidos pela luz do dia. A introdução dos candeeiros de 

querosene e com isso a transformação nos sistemas de iluminação, possibilitou que os 

serões fossem noturnos, assim como as demais reuniões sociais. O início da iluminação 

a gás na parte central da cidade atraía para fora de casa as famílias que antes só se 

encontravam nas missas dominicais e às vezes nos teatros. Nestes, peças satíricas 

nacionais eram representadas no teatro nos intervalos de peças mais célebres. (Id.) 

 

O lazer de meados a fim do século XIX no Brasil caracterizava-se pelas sociedades 

carnavalescas, os teatros, os bailes, as corridas de cavalo, os piqueniques e os 

encontros em cafés e confeitarias.  

 

Conforme observa Requixá (1977), no fim do século XIX e início do século XX, surgiram 

os Clubes, Ligas, Centros ou Círculos, associações de caráter político mas que também 

desempenhavam as funções de centro recreativo, atendendo as necessidades de 

divertimento de parte da população, que incluía muitos imigrantes. 

 

Os imigrantes buscavam, na difícil fase de recomeço de vida em terra estranha, as 

atividades de recreação, como forma de equilíbrio emocional, evidenciando o valor da 

educação para o uso do lazer demonstrada na tradição de gosto pela arte e pelas 

práticas esportivas. (MEDEIROS, 1975) 

 

Em 1885 já encontrávamos clubes onde os imigrantes praticavam os passatempos de 

suas terras de origem como o remo, o cricket, a bocha, o boliche, o futebol, etc. Os 

imigrantes também se ocupavam dos círculos musicais, parte arraigada de suas culturas.  

 
O calendário anual se desenrolava segundo as festas cristãs. O Natal se transformava 

cada vez mais na festa das crianças. O fim de ano se tornava uma época de 

comemoração familiar e troca de presentes. O teatrinho de marionetes era um brinquedo 

mais refinado. Bonecas sempre tiveram o seu valor, assim como os livros bons e bonitos. 

No fim do século XIX se popularizava também o costume de enviar e receber cartões de 



 24

votos pela passagem do ano. A páscoa era caracterizada pela festa dos ovos. (HUNT In 

PERROT, 1997) 

 

No Brasil, o ambiente doméstico ganhava dinamismo nas festas religiosas como o Natal, 

a Páscoa, festas dos santos e alguns batizados. Nestas ocasiões, a casa voltava-se pra 

rua e as festas eram incrementadas por banquetes, cantorias e jogos. Outras festas 

religiosas ganharam interpretação popular e se tornaram festas tradicionais  como é o 

caso do bumba-meu-boi dançado na festa de Reis. 

 

O carnaval abrangia um longo período, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando na 

quarta-feira de cinzas. Era uma festa acompanhada por música, onde os foliões 

dançavam, interpretavam uma pequena peça e pediam comida. Nos bailes maiores, mais 

públicos, ocorreu uma ruptura fundamental.  

 

No Brasil, separou-se a festa da rua, popular e negra, embora de origem portuguesa, da 

festa do salão branco e segregado, o Carnaval, nos moldes do Carnaval de Veneza. No 

verão de 1856 anunciava-se que a elite paulista havia aderido ao “carnaval veneziano” 

repudiando o “entrudo moleque”. No novo carnaval havia entrada paga nos grandiosos 

bailes de máscaras e desfile de carros alegóricos. Pierrôs, arlequins e colombinas 

incorporaram-se ao folclore urbano e literário nacional. (ALENCASTRO, 1997) 

 

O carnaval atingiu o status de maior festa popular brasileira, sendo brincado em todas as 

cidades brasileiras. O carnaval de rua conta com fantasias, coreografias, cordões, 

bonecos, bandas, etc. O desfile das escolas de samba virou um espetáculo grandioso e 

passou a atração internacional. (REQUIXÁ, 1977) 

 
Nas proximidades das festas religiosas surgiam os feriados, que foram se estendendo e 

acabam se transformando nas férias. As férias surgiram da ideologia do descanso e 

lazer, em contrapartida ao modo de vida urbano e industrial, conforme mencionado no 

item 1.1. Surgia o hábito da permanência no campo para fins recreativos e com isso a 

necessidade de aquisição de uma residência campestre. (HUNT In PERROT, 1997) 

 

No Brasil a família imperial costumava se refugiar do calor intenso na cidade de 

Petrópolis. Os habitantes da cidade que não tinham possibilidade de passar meses do 

ano no campo, pelo menos adquiriram o costume de passear por regiões campestres aos 

domingos. Outra prática que começava a ficar habitual era a de passar as férias nas 

estâncias hidrominerais, famosas pelos banhos e pelas propriedades terapêuticas das 
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águas. Apareceram os hotéis-cassinos responsáveis por uma maior diversidade de lazer 

para toda a família. O turismo, do início do século XX, surgia então apoiado em três 

modismos: o termalismo, o cassinismo e o paisagismo. (Id.) 

 

Para as crianças, as férias escolares ganharam importância pedagógica e higiênica, e no 

começo do século XX desenvolveram-se as colônias de férias e o escoteirismo. Desta 

forma as crianças passaram a ter suas próprias relações sociais e seu grupo de amigos, 

numa reprodução dos papéis sociais dos adultos. Já os adolescentes se recusavam a ter 

seu lazer organizado por instituições. (VICENT G. In PROST, VINCENT, 1999) 

 

Ainda no começo do século XX apareceram clubes como o Mediterranée com atividades 

intensas de esportes, jogos, contatos sociais, etc. incentivados por organizadores 

preparados para tal. (VICENT G.  In PROST, VINCENT, 1999) 

 

O trem foi responsável por facilitar as viagens e permitir o acesso de um maior número de 

pessoas às férias. No período entre-guerras as viagens tornaram-se escassas. Após a 

segunda guerra mundial, o uso dos aviões por parte da população civil que tinha 

condições de arcar com seus custos,  alavancou o turismo intercontinental, antes 

possível apenas em longas viagens de navio. 

 

1.3 Atividades ligadas ao lazer contemporâneo 
 
Conforme visto anteriormente, o surgimento dos clubes em fins do século XIX e início do 

século XX, marcaram um novo conceito de lazer, onde no mesmo lugar era possível a 

realização de várias atividades, como a prática de esportes, o encontro social para bailes 

e o divertimento familiar na piscina. Assistir a competições e jogos como a regata e o 

futebol também começava a fazer parte do hábito da população. A disputa entre as 

sociedades levou ao crescimento dos clubes esportivos. 

 

Os clubes, apesar de possuírem uma gama diversa de atividades, eram formados a partir 

de interesses e histórias comuns. Com isso surgiram os clubes de imigrantes (italianos, 

portugueses, espanhóis, judeus, árabes, etc.), os clubes esportivos (tênis, regatas, 

futebol, hipismo, etc.), e os clubes de entidades como SESI e SESC que representam 

importantes programas de lazer para os trabalhadores da indústria e do comércio. 

(MEDEIROS, 1975) 
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Na primeira década do século XX, a inauguração do Teatro Municipal e da Quinta da Boa 

Vista no Rio de Janeiro, criou novas opções de lazer. A Cinelândia, a partir da segunda 

metade da década de 20, era um centro de divertimento. 

 

O lazer infantil da primeira metade do século XX incluía passeios a praças para 

brincadeiras como esconde-esconde, pique, mocinho e bandido, amarelinha, futebol, etc., 

idas a bibliotecas para ouvir os contadores de história, as viagens de escoteirismo e 

piqueniques em parques ou praias mais distantes para um dia inteiro de atividades ao ar 

livre. No dia-a-dia as brincadeiras aconteciam nas ruas que eram tranqüilas devido ao 

número de automóveis ser ainda contido. 

 

O cinema, surgido na primeira década do século XX com os documentários, e com 

arquitetura similar à do teatro, era um dos lazeres prediletos para crianças, jovens e 

adultos. As pessoas com melhores condições financeiras iam ao cinema de duas a três 

vezes por semana. Os filmes podiam ser de desenho animado, de romance ou de caubói, 

este último muito apreciado na época. Desde o surgimento, o cinema abrangeu uma 

grande parte da população, tornando-se uma diversão tradicionalmente cultivada. 

 

O teatro continuava sendo um programa familiar com óperas, concertos, peças clássicas, 

ballets e no Brasil uma novidade: o teatro de revista para adultos, que juntava sátira, 

principalmente política, sensualidade e cultura, através da récita de textos e poemas.  

 

No fim da década de 20, o rádio tornou-se um fator agregador das pessoas, que iam para 

as casas dos primeiros a adquiri-lo e juntavam-se ao seu redor para ouvir músicas, 

notícias e novelas. O mesmo fato deu-se na década de 50 com a introdução da televisão. 

Os dois juntos foram responsáveis por ocupar o tempo ocioso das pessoas, por serem 

recursos contínuos, sempre disponíveis e de fácil manuseio. (REQUIXÁ, 1977) 

 

Porém algumas perdas foram ocasionadas com a entrada do rádio e da televisão nos 

lares familiares, como a substituição dos cantadores e violeiros profissionais na animação 

das festas populares e a diminuição das serestas. (MEDEIROS, 1975) 

 

É da década de 50 o hábito por parte da população mais abastada de comer fora nos 

novos restaurantes com comidas típicas de todas as partes do mundo. As confeitarias e 

sorveterias começavam a ser palco de comemorações de aniversário e de paqueras. O 

domingo de manhã podia ser dividido entre as obrigações religiosas, o mercado e as 
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“domingueiras”, bailes com orquestras de bolero, tango e jazz. (NOVAIS, MELLO In 

SCWARCZ, 1998) 

 

Nos anos 40 a ginástica surgia como princípio nas revistas femininas, mas para que a 

ginástica realmente fizesse parte da vida de homens e mulheres era necessário o 

estímulo de mostrar o corpo. Nos anos 60, as propagandas das residências dos 

executivos mostravam um casal em trajes de banho na frente de uma piscina e com uma 

quadra de tênis ao fundo, transpondo para o cotidiano a prática das férias. (VICENT G.  

In PROST, VINCENT, 1999) Em meados do século XX, o futebol, a peteca, o vôlei e o 

frescobol foram conquistando espaço nas areias. Enquanto, nas águas, o surf e a caça 

submarina ganhavam força. 

 
O homem “antigo”, escondido nos sombrios recantos do desenho de pedras da cidade, 

barrigudo, amante de botequins e aperitivos que deve ceder o lugar ao “homem novo” de 

Le Corbusier, ávido de luz, de sol, de ar puro; que despreza o falso luxo do mobiliário e 

dos acessórios domésticos ‘de estilo” e é adepto da cultura física, do esporte – que Le 

Corbusier acreditava que deveria ser obrigatório e ser praticado “junto às residências.” 

(KOPP, 1990) 

 

Na década de 70 os exercícios físicos regulares foram valorizados. Surgiram clubes, 

academias de dança e de ginástica voltados para um público crescente. O prazer se unia 

à saúde, e os esportes individuais ganharam êxito crescente. O culto ao corpo vai 

ganhando força e adeptos, culminando, no final do século, com lançamentos imobiliários 

que contam com academias de ginástica, quadras poliesportivas, ciclovias, piscinas com 

raias de natação, banhos terapêuticos em verdadeiros spas urbanos. As crianças foram 

contempladas com piscina infantil, parquinhos e espaços para recreação. (VERÍSSIMO, 

BITTAR, 1999) 

 

No ambiente doméstico, os primeiros vídeo games na década de 70, logo se 

transformaram em sonho de consumo de jovens e crianças, e sofisticaram-se ganhando 

imagens quase reais. A internet comercial, no início da década de 90, passou a arrebatar 

pessoas de todas as idades. O computador, antes para fins de trabalho, é hoje um dos 

responsáveis pela ocupação da maior parte do tempo ocioso de jovens e adolescentes e 

conta com uma infinidade de possibilidades ligadas ao lazer, como ouvir música, ver 

filmes, jogar com pessoas de todo mundo em tempo real até o contato social virtual 

através de e-mail10 e programas de chats11.  

                                                           
10 Correio eletrônico. 
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Com a violência urbana, as famílias de classe média e alta passam a se fechar cada vez 

mais em suas casas, e o home teather12 passa a ser o objeto de desejo das famílias.  

 

O avanço da indústria de brinquedos e de materiais esportivos passa a contar com a 

ajuda de novos materiais e técnicas, gerando um grande número de empregos. 

Atualmente a indústria do turismo e do lazer está sempre inovando e tentando se 

superar. Não faltam opções para o tempo livre, que vão desde simples passeios em 

parques e praias e idas a teatros e cinemas até os novos parques aquáticos, parques de 

diversões e resorts com completa estrutura para esportes e lazer.  

 

As festas de aniversários são verdadeiras produções, e jovens e adultos contam ainda 

com modernos jogos eletrônicos e virtuais, bares incrementados e shoppings temáticos. 

A opção dos restaurantes com recreação infantil surgiu para que os pais pudessem fazer 

suas refeições com mais tranqüilidade. Estas e tantas outras formas de diversão que a 

cada dia superam as nossas expectativas. 
 

                                                                                                                                                                                
11 Programas de conversa por computador. 
12 Pequenas salas de cinema ou televisão em residências utilizando sofisticados aparelhos eletrônicos. 
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CAPÍTULO II 

 
 
 

Aspectos arquitetônicos e urbanos ligados ao lazer 
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2.1 Morfologia urbana e espaços coletivos voltados ao lazer 
 
 

Um estudo de morfologia urbana ocupa-se da divisão do meio urbano em partes e da 

articulação destes entre si e com o conjunto que definem – os lugares que constituem o 

espaço urbano. (LAMAS, 1991) 
 
A  morfologia urbana pode ser entendida como a análise da forma urbana, sua produção 

e modificação ao longo do tempo. Ela estuda o tecido urbano, seus elementos formadores 

e os processos sociais que o geraram e transformaram tentando estabelecer uma ligação 

entre as características morfológicas da cidade e as tipologias relacionadas aos fatos 

edilícios. (DEL RIO, 1990) 
 

As formações tipológicas são características de determinados períodos, bem como são 

encontrados freqüentemente em certas áreas urbanas. Essas formações tipológicas são 

em geral reproduzidas em um grande número de edifícios, mas também transformadas 

ao longo do tempo, seja por variação de aspectos particulares, seja por mudanças 

radicais dos paradigmas projetuais (PASSOS apud GOBBO 2001)  

 

A partir do estudo de vários autores, Del Rio (1990) sugere alguns temas e elementos 

para a pesquisa da morfologia urbana: 
 

- Crescimento: os modos, as intensidades e as direções do crescimento; seus 

elementos geradores e reguladores; os limites e sua superação. 

 

- Traçado e parcelamento: ordenadores do espaço, estrutura fundiária, circulação e 

acesso. 

 

- Tipologias dos elementos urbanos: inventário e categorização de usos e tipologias 

edilícias, ocupação dos lotes, quadras, praças, etc.  

 

- Articulações: relações e hierarquias entre elementos, densidades, público e privado, 

etc. 
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Estes conceitos nos permitem analisar e compreender melhor a estrutura morfologia dos 

espaços onde se desenvolve a vida urbana comparando e categorizando estes espaços. 

 

As atividades da cidade ocorrem tanto nos espaços públicos como nos privados. 

Importantes atividades ocorrem fora da intimidade da casa e necessitam de espaço 

urbano público como as de deslocamento, a recreação, a religiosa, as compras, os 

esportes, etc. (KRIER,1981) 

 

Ainda segundo Krier (Id.), a praça é a primeira criação humana de um espaço urbano,  

resultante de um agrupamento de edificações ao redor de um espaço livre. O pátio muitas 

vezes contém elementos simbólicos. As praças são espaços coletivos por excelência, 

expressão máxima da dimensão cívica e pública das cidades. (DEL RIO, 1990) 
 

A praça é o lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de 

práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, 

consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas. (LAMAS, 1991) 

 

De acordo com Santos (1988), as praças e áreas verdes podem: 

- ser pequenas, servindo a grupos de vizinhança ou quarteirões; 

- ser ruas tratadas como “praças lineares”; 

- ser praças de bairros ou centrais abrigando ou se interligando a atividades recreativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 – coleção morfológica de espaços urbanos. 

Fonte: Krier, 1981 
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Os  espaços livres desempenham importantes funções urbanas como a social, a cultural, 

a funcional e a ligada à saúde. Eles são tão importantes para a estruturação urbana 

quanto os construídos, devendo ser considerados espaços positivos. (DEL RIO, 1990) 

 

 

2.2 Evolução do espaço coletivo na implantação da habitação no lote urbano no Rio 
de Janeiro 

 

O Brasil era uma sociedade predominantemente rural, e seu território foi ocupado a partir 

do litoral. As poucas cidades existentes cresciam a partir de uma rua matriz e iam 

contornando os obstáculos naturais. Privilegiada por natureza, a cidade do Rio de Janeiro 

se firmou num istmo de terra protegido por morros e por uma baía de  estreita entrada. 

(MEDEIROS,1975) 

 

Até meados do século XVIII,  a cidade do Rio de Janeiro era modesta, com 

aproximadamente 40.000 habitantes, ainda insalubre, e sem uma urbanização adequada, 

e não havia preocupação com higiene e infra-estrutura. As pessoas com mais posses 

moravam em propriedades rurais, enquanto as mais simples usavam os espaços 

particulares de suas casas para modestas plantações.  

 

No centro da cidade predominavam as casas térreas e os sobrados, construídos sobre os 

limites das vias públicas. Como os lotes eram estreitos, as casas, frente de rua, 

encostavam uma na outra e eram destinadas  ao comércio e/ou moradia. Com isso o 

espaço livre no lote limitava-se a uma pequena faixa de terra no fundo do terreno, o 

quintal. Para este espaço se voltava uma varanda, constituída numa sala onde a família 

se reunia para jantar e conversar. Este era, juntamente com os saraus, o lazer da época.  
 

 Os principais tipos de habitação eram o sobrado e a  casa térrea. Suas diferenças 

fundamentais consistiam no tipo de piso: assoalhado no sobrado e de “chão batido” na 

casa térrea. Definiam-se com isso as relações entre os tipos de habitação e os extratos 

sociais: habitar um sobrado significava riqueza e habitar casa de “chão batido” 

caracterizava pobreza. Por essa razão os pavimentos térreos dos sobrados, quando não 

eram utilizados como lojas, deixavam-se para acomodação dos escravos e animais ou 

ficavam quase vazios, mas não eram utilizados pelas famílias dos proprietários. (REIS, 

1976) 
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As ruas eram definidas espacialmente pela união das casas e a ausência de jardins 

reforçava a impressão de monotonia. “Não havia meio-termo: as casas eram urbanas ou 

rurais, não se concebendo casas urbanas recuadas e com jardins.” (Id.) 

 

As cidades brasileiras tinham uma aparência portuguesa com suas construções uniformes 

e longas que só recebiam luz e ar pelas duas extremidades. Como eram estreitas, não 

permitiam uma grande variedade de disposições internas. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) 

 
As chácaras, por sua vez, surgiram provenientes do parcelamento de grandes 

propriedades rurais, e afastadas dos centros urbanos. Nelas as pessoas com mais posses 

construíam os seus palacetes isolados no meio do jardim. Estes jardins, clássicos e com 

traçados geométricos, serviam para descanso e passeio, e eram também símbolos de 

status para seus donos. Eram comuns gradis nos muros frontais, e gramados com vasos 

e escultura que eram admirados pelos transeuntes. Encontramos exemplares destes 

palacetes nos bairros de Botafogo, Laranjeiras, Cosme Velho, São Cristóvão, Tijuca e 

Andaraí. 

 

Com o estreitamento de relações com a Europa, a partir de meados do século XVIII, 

algumas alterações formais apareceram incorporadas às edificações. A principal delas é a 

presença do porão alto, que mais tarde se tornou habitável.  

 

A partir de 1808, com a vinda da família real, a vida social se intensificou. A prática de 

“receber”, mesmo contra a vontade dos velhos senhores, se mostrava inevitável. Com 

isso surgem as salas de música e de dança onde se desenrolava a vida social da época. 

 

Quando os membros da corte adquiriam terrenos para as construções, cuidavam para 

que seus futuros palacetes incorporassem um jardim. Esta preocupação com  

organização exterior se torna evidente na composição do espaço arquitetônico. (TERRA, 

2000) 
 

Na metade do século XIX, com o fim do tráfico de escravos e o início da imigração 

européia, desenvolveram-se as técnicas construtivas e teve início o trabalho remunerado. 
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É desta época o novo esquema de implantação das casas  urbanas, que afastadas das 

divisas laterais passaram a possuir jardins laterais. 

 

Os edifícios continuavam freqüentemente sobre o alinhamento das vias públicas, porém 

com recuo  lateral, em geral em apenas um dos lados. Do outro lado, quando existia, era 

mínimo. Aumentavam-se, assim, fortemente as possibilidades de ventilação. A casa se 

manteve com porão alto, porém deslocando-se a entrada para a fachada lateral. A 

residência possuía uma altura discreta para a rua e utilizava-se o porão como área de 

serviço. (REIS, 1976) 

 

Mesmo as residências menores, que não podiam contar com lotes ajardinados, 

apresentavam pequenas entradas descobertas com portões e escadas de ferro. Devido a 

altura das edificações, o contato da casa com os jardins laterais era garantido pela 

presença  de varandas apoiadas em colunas de ferro. (Id.) 

 

Com a abolição da escravatura, a casa brasileira passou por grandes transformações. 

Diminuiu-se o espaço de morar, pois é a dona de casa e não mais seus escravos a 

responsável pela sua manutenção. Ao mesmo tempo, com o loteamento das grandes 

propriedades, intensificava-se o adensamento demográfico. Apareceram os cortiços, as 

casas de cômodos e as primeiras favelas e vilas operárias para abrigar a população 

menos favorecida.  

 
 Na arquitetura reduzem-se os  programas, primeiro pelo fracionamento da grande 

propriedade em loteamentos, cada terreno se repartindo em numerosos outros, em cada 

um dos quais erguiam casas de menores proporções; depois na substituição da casa 

individual pelo prédio coletivo de apartamentos que reunia na mesma casa muitas famílias, 

a principio pertencendo todo o prédio a um só proprietário, depois a proprietários distintos, 

um para cada pavimento, em unidades separadas de condomínio. (SANTOS, 1981) 

 

As chácaras nas periferias também sofreram as reduções de seus terrenos e a arquitetura 

assumia cada vez mais características urbanas. As vilas residenciais, derivadas do 

desmembramento das chácaras, possuíam a mesma impossibilidade de implantação de 

jardins que os sobrados. Com lotes de dimensões bem reduzidas e acesso através de 

uma via interna sem saída, suas casas também eram coladas às divisas e rentes ao 

meio-fio, e não tinham espaço para o cultivo de jardins. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) 
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Nas principais cidades apareciam os primeiros passeios junto às casas. Construíram-se 

também jardins no estilo europeu, cercados por altas grades de ferro, reservando seu uso 

para as camadas mais abastadas.  
 

Lentamente iniciava-se o deslocamento da construção do limite da via pública. Com o 

desejo de aperfeiçoamento permanente e o domínio de novas técnicas e novos materiais 

a uniformidade dos esquemas residenciais foi aos poucos desaparecendo. Nos últimos 

anos do século XIX e início do século XX completava-se a libertação das edificações em 

relação aos limites do lote. Unia-se a  velha tradição dos sobrados e o caráter rural das 

chácaras. Surgiam as casas com amplos jardins e porões altos.  “Iniciava-se, por esse 

modo, um esforço de reconciliação do homem com a natureza, como decorrência direta – 

e legítima – dos excessos de concentração.” (REIS, 1976) 

 

No inicio do século XX iniciava-se a remodelação da cidade por Rodrigues Alves e por 

Pereira Passos, abrindo-se novas e amplas ruas e avenidas. A iluminação passou a ser 

elétrica e os automóveis e bondes elétricos tomaram conta das ruas.  

 

Devido ao adensamento demográfico surgiram para as classes menos favorecidas, as 

habitações coletivas como as estalagens e as casas de cômodos, ocupando os espaços 

vazios dos quintais e fundos de lote, que logo foram obrigadas a desaparecer devido à 

constatação de sua relação com a insalubridade da cidade. Com isso surgiram as casas 

de pensão e os quartos de aluguel, onde se ofereciam quartos dentro das residências 

levando a um máximo aproveitamento das áreas internas como o sótão e o porão. 

 
As dificuldades enfrentadas pela agricultura e o constante crescimento da população 

fizeram do setor imobiliário uma aplicação financeira eficaz, seja para venda, aluguel ou 

pela segurança da casa própria. Com isso ocorreu a multiplicação das vilas operárias, 

conjunto de casas de padrão médio, que imitava,  dentro das possibilidades, a aparência 

das casas mais ricas. Essas casas econômicas eram construídas sobre os limites laterais 

do lote e recuavam alguns metros das vias públicas, onde apareciam miniaturas de 

jardins. 
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Para as classes mais favorecidas, a tendência em isolar a casa em meio a um jardim era 

uma das características que marca a arquitetura residencial no período que medeia as 

duas grandes guerras. Quanto melhores as condições dos proprietários, maior a 

importância dada ao paisagismo e ao rebuscamento das fachadas.  Ao mesmo tempo, 

todos os elementos que lembravam a origem rural dos proprietários era colocado nos 

fundos do terreno, longe das vistas dos visitantes. É o caso das hortas, pomares, 

vasinhos, pequenos animais, etc. Abriam-se para o jardim as portas principais da casa, e 

eliminavam-se os porões com a intenção de aproximação com os jardins. ”Quebrava-se, 

pois, um entrave de quatro séculos e conquistava-se a possibilidade de incorporação do 

espaço exterior e da paisagem à arquitetura(...).” (REIS, 1976)  
 

Nos anos 20, com o avanço tecnológico e a mecanização do transporte vertical surgiu a 

grande novidade: o edifício de apartamentos, que repetindo o velho esquema interno das 

residências, funcionava como “casas empilhadas”. Com edificações de vários pavimentos 

com algumas unidades por andar, começaram a rasgar os céus das grandes cidades 

causando uma rejeição inicial. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) 
 

No Rio de Janeiro, o primeiro edifício de apartamentos foi o Edificio Lafont, prédio de luxo 

na esquina da Rio Branco com a Santa Luzia. (VAZ, 2002) A repetição do mesmo 

esquema das casas, agora em edifícios de apartamentos levava a problemas de 

iluminação das áreas internas. Ocupando-se os limites do terreno, as ventilações eram 

feitas através de poços, conseqüência muitas vezes dos próprios códigos que obrigavam 

tais construções a serem erguidas sobre os limites e alinhamentos. Imitava-se o modelo 

parisiense com quarteirões compactos e superpopulados até na aparência das fachadas. 

 

Ao mesmo tempo em que a verticalização, conquistada pelas novas tecnologias das 

estruturas de concreto e dos elevadores, abriu novas perspectivas, a reconciliação da 

arquitetura com a natureza, através da  integração dos espaços interiores e exteriores e 

da liberdade de disposição das edificações sobre o terreno, foi perdida. (REIS, 1976) 
 

A expansão em direção à orla marítima se deu pela vontade da burguesia em se afastar 

da área infecta do centro da cidade. Com a construção de edifícios ao lado do Hotel 

Copacabana Palace  o apartamento se tornou um símbolo de luxo e status e passou a ser 

ocupado pela classe alta. 
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Os anos 40 foram um período de intensa industrialização e urbanização para o Brasil. O 

movimento modernista procurava aproveitar as novas tecnologias. O sistema de 

condomínios permitiu a multiplicação dos prédios, necessários devido  à explosão 

demográfica. Foram construídos edifícios e conjuntos residenciais com implantação 

eficiente a partir de um reexame das estruturas urbanas. Alguns exemplares de prédios 

multifamiliares situados em terrenos maiores, contavam com espaços livres frontais que 

contribuem para o embelezamento da cidade além de valorizar o imóvel em si. O edifício 

de apartamentos se popularizou com a ocupação destes pela classe média.  
 

Nos anos 40 chegou ao Brasil  o playground, que consiste no agrupamento de brinquedos 

em algum lugar do espaço coletivo. A partir do início do século XX, o uso dos espaços 

comuns de lazer diversificaram-se  com a introdução das práticas esportivas. (MACEDO, 

1999) 
 

Com a carência dos espaços para o lazer, jovens e crianças utilizavam os pilotis dos 

prédios destinados ao estacionamento dos carros como ponto de encontro para a prática 

de esportes e brincadeiras, ao mesmo tempo que aumentava a procura de espaços 

públicos como praças e parques destinados ao lazer ao ar livre. “Os jardins começaram a 

ter nova conceituação das suas funções, passando a integrar os edifícios onde surgiam 

nos seus pátios, entradas e terraços por iniciativa do arquiteto.” (MEDEIROS, 1975) 

 

As casas térreas passaram a contar com uma varanda e um jardim na frente, onde 

aconteciam os primeiros “namoros de portão”. A  área social interna da casa, tão 

valorizada anteriormente, perdeu seu foco na medida em que a calçada, a rua e o jardim 

passaram a ser o principal ponto de integração. As vilas ganhavam força e povoavam as  

ruas suburbanas, com seus espaços coletivos bem aproveitados em conversas ou em 

jogos pelos seus moradores. O rádio também era um fator de reunião das pessoas que se 

juntavam para ouvir música e as novidades. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) 

 
Contudo, a proximidade física dos vizinhos nos novos prédios capazes de abrigar tantas 

famílias numa pequena área de terreno, levou a relações humanas inesperadas. A 

passagem da vida em casa para a vida em apartamento, ao invés de gerar uma maior 
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intensidade nas trocas humanas devido a uma maior aproximação física, levou a um 

isolamento cada vez maior dos homens entre si. (COELHO NETO, 1999) 
 

Porque o terreno urbano foi rareando e, obviamente encarecendo, as casas começaram a 

ser construídas de modo a poupar espaço. Sacrificaram-se o quintal e o jardim, colando-se 

um prédio a outro. Reduzida ao mínimo a distância física entre as famílias, cresceu o 

afastamento social entre elas. Por amor à paz, difícil em contiguidade tão estreita, 

passaram a se ignorar. (MEDEIROS, 1975) 

As classes mais baixas ocuparam os conjuntos habitacionais, que ao substituir as casas 

pelos apartamentos, modificou os hábitos dos usuários. Acostumados ao convívio com a 

vizinhança, reuniam-se nas ruas em festas promovidas pelos moradores, mantendo suas 

arraigadas tradições. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999)  
 

Copacabana consolidou  a sua verticalização, bairro que mais tarde se tornou conhecido 

como um labirinto de paredões de concreto. Na década de 40, ocorreria a expansão de 

outros bairros como Catete, Glória, Flamengo e Botafogo, “confirmando a busca pelo 

status em regiões próximas à orla, e a verticalização como  sistema  moderno de 

moradia.” (GOBBO, 2001) 
 

Nos anos 50 ocorreu um desaquecimento do setor imobiliário pela lei da usura, que 

impedia o reajuste das prestações dos financiamentos e pelo congelamento dos aluguéis, 

o que estimulou a compra de habitações de baixa renda. Ao mesmo tempo em que se 

tentava copiar o american way of life, com seus hábitos e sonhos de consumo, entre eles 

o automóvel e os eletrodomésticos, com destaque para a televisão e o  Rock n’ Roll.  

 

“Os anos 60 vieram afirmar o sucesso dos apartamentos (...) Quase  que se constrói o 

mesmo número de casas e apartamentos”. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) O ideal da casa 

própria era incentivado pelas campanhas, pelos sistemas financeiros e pelas cadernetas 

de poupança. “Os edifícios abandonam as varandas e utilizam as esquadrias de vidro”. O 

automóvel era visto como símbolo de status, e a partir de 1967, com a expansão 

automobilística,  as vagas de garagem passaram a ser obrigatórias. As  casas elegantes 

deveriam ter dois andares mesmo se o terreno permitisse o aproveitamento horizontal, e a 

garagem deveria ficar à vista de todos. (Id.) 
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Em fins da década de 60 e início da década de 70, as classes mais pobres se expandiram 

em direção à Baixada Fluminense e ocorreu a proliferação das favelas. A paisagem da 

cidade do Rio de Janeiro transforma-se com a formulação de decretos, no final da década 

de 60, que vinculam as alturas dos prédios aos afastamentos das divisas. (GOBBO, 2001)  

 

Com isso foram implantados os prédios em centro de terreno, que permitiam uma maior 

flexibilização das plantas. Esses edifícios destinavam, no térreo, um espaço para o lazer.  
 

Mais tarde, devido ao elevado custo do solo urbano, tais espaços livres se deslocaram 

para um pavimento elevado próprio: o pavimento de uso comum, que foi regulamentado 

no Rio de Janeiro em 1976 pelo decreto número 322 e que estabelece que tanto as 

edificações afastadas quanto as não afastadas das divisas poderão apresentar 

embasamento não afastado das divisas, excedendo a projeção dos pavimentos 

superiores.  

 

Este embasamento, constituído de pavimento de acesso, garagem e pavimento de uso 

comum, não computa no cálculo do número de pavimento. A lâmina pode ter 5 

pavimentos nas edificações coladas nas divisas ou até 18 pavimentos nas edificações 

afastadas da divisa, conforme vemos na figura 2.2. Isso gerou um adensamento e uma 

grande margem de lucro para os empresários. “O Rio passou a ser objeto de uma 

homogeneização físico-espacial sem precedentes” (DEL RIO, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2 – tipologias permitidas pelo decreto 322. 

Fonte: Del Rio, 1990. 
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Com a liberação de 2 ou 3 pavimentos para garagens e para as áreas sociais dos prédios, 

tais como salões de festas, áreas de recreação e piscinas, ampliaram-se os espaços de 

áreas comuns do edifício e reduziram-se as privadas. (GOBBO, 2001) 

 

O período do “milagre econômico” aconteceu aliado ao grande desenvolvimento 

tecnológico, industrialização e consolidação da sociedade em massa, porém disfarçando 

problemas estruturais que mais tarde iriam eclodir. Os efeitos da falta de planejamento, o 

adensamento populacional, o crescimento desordenado das cidades, o caos na malha 

urbana se fizeram sentir nos fins da década de 70 e na década de 80.  

Fracassou a tentativa de retomada da industrialização, e a disparidade social trouxe 

graves conseqüências à urbanização. O setor imobiliário, em busca de novas áreas de 

expansão, direcionou suas construções para a Zona Norte e Suburbana, enquanto o 

plano para a Baixada de Jacarepaguá deu novos ânimos ao setor. 

 

No final da década de 70, o setor imobiliário se encontrava em franco desenvolvimento, e, 

alavancados pelo “boom”  no mercado imobiliário, os condomínios fechados começaram a 

ser construídos. Verdadeiras cidadelas medievais, muradas e vigiadas foram construídas 

estratificando ainda mais as classes sociais e oferecendo proteção para que os que estão 

fora não tentem entrar e os que estão dentro  não desejem sair. Para isso, pretendia-se 

que todas as suas necessidades fossem ali satisfeitas, como a diversão, a alimentação, a 

moradia e a saúde física. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999). 

 

Com a aceitação por parte da classe média e média alta dos edifícios erguidos em 

conjunto, com áreas de uso comum a todos os moradores, a tipologia desta época foi 

caracterizada pelos grandes condomínios residenciais da Barra da Tijuca, com suas 

quadras fechadas que possuem áreas de recreação, parques, piscinas, salão de festas e 

até uma pequena infra-estrutura de comércio como lojas e restaurantes para garantir aos 

moradores que suas exigências sejam atendidas sem que seja preciso sair do 

condomínio. “O fato de um condomínio oferecer tais itens de lazer aumenta o seu 

potencial de compra e confere ao seu proprietário status social, transformando-se em 

referencial de qualidade.” (MACEDO, 1999)  
 

Este novo conceito urbano seguiu o exemplo de Brasília que com suas superquadras 

tentavam suprir as necessidades da população de uma cidade ainda tão carente de 

serviços. A diferença básica entre as áreas comuns da Barra da Tijuca e suas percursores 
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de Brasília é que enquanto em Brasília existe um espaço público de socialização no 

térreo, na Barra este espaço é semi-privado.  

 

Nos edifícios, que tomam definitivamente seu lugar nos grandes centros urbanos, as 

varandas ou balcões vendem a imagem de contato com a natureza, numa tentativa de 

retorno aos valores do passado. Os equipamentos de lazer se sofisticam com itens como 

saunas, piscinas, ciclovias, salas de jogos, em verdadeiros clubes que originaram os 

condomínios do final da década de 70. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) 

Segundo Gobbo (2001), o grande responsável pela nova fase de expansão imobiliária 

para a Barra da Tijuca foi a percentagem do terreno no custo total da obra, que significava 

lá 13,8%  contra 30% na Zona Sul. Flamengo e Botafogo despontaram como opção de 

áreas ainda não exploradas para a classe média, mas se mostraram ineficazes na medida 

em que o alto teto salarial exigido pelos agentes financiadores só encontravam respaldo 

nas classes de maior poder aquisitivo. 

 

Em 1988, o decreto 7.336 vem legislar sobre a obrigatoriedade e dimensões mínimas das 

áreas de lazer. Este decreto diz que as edificações ou grupamento de edificações com 

mais de sete unidades residenciais deverão, obrigatoriamente, possuir local reservado à 

recreação e atividades de lazer, em área centralizada ou distribuída. E estas áreas devem 

respeitar as seguintes normas: 
 

• Área mínima 3 m² por unidade residencial, não podendo, no entanto, ser inferior a 40 

m²;  

• Deve ser contínua até o seu limite mínimo, decorrente do cálculo acima; 

• Deve permitir em qualquer ponto a inscrição de uma circunferência com raio mínimo 

de 2,50 m; 

• Não pode estar localizada em subsolo; e deve ser iluminada e ventilada através de 

vãos com um mínimo de 1/4 da área de recreação exigida; 

• Deve ser isolada da circulação de veículos, dos locais de estacionamento e de 

armazenagem de lixo; 

• As edificações com até 7 unidades residenciais ou área total de edificação inferior a 

800 m² estão isentas da obrigatoriedade da área de recreação; 
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As áreas dos apartamentos reduziram-se aos limites mínimos , enquanto os projetos se 

sofisticam com a inclusão de mais banheiros, suítes, vagas de garagem e áreas de 

recreação, aumentando o preço por metro quadrado. (GOBBO, 2001) 

 

Unindo a obrigatoriedade e o desejo dos clientes, a área de lazer tem seu espaço 

garantido nos novos empreendimentos imobiliários. As áreas de lazer condominiais dos 

edifícios de apartamentos substituíram o papel dos jardins e quintais das casas 

individuais. (CHACON, 2004) O condomínio fechado, que em seu surgimento visava as 

classes mais abastadas da população,  revelou-se uma mina de ouro para o ramo 

imobiliário. Nos anos 90, poderia ser considerado um fenômeno urbano consolidado, pois 

nesta época tornou-se viável também para a classe média. “A piscina é a grande 

novidade introduzida no jardim moderno.”(MACEDO, 1999) 
 

O apelo comercial e o poder de sedução dos condomínios fechados se dá em parte pelo 

status associado a este produto. Poder morar isolado e protegido, desfrutando de 

equipamentos de lazer e da comodidade dos serviços e com uma vizinhança homogênea 

significa  fazer parte do rol dos privilegiados. (SANTOS, 2004) 
  

Nas últimas três décadas nosso sistema sócio-econômico não se preocupou apenas com 

racionalização dos usos do solo e maximização dos investimentos no urbano, mas 

inconseqüentemente, tratou de transformar a ocupação do solo urbano numa verdadeira 

expansão do capital. (DEL RIO, 1990) 

 

A segurança foi se fazendo necessária com o aumento do crime violento e do medo. Nas 

casas modernas foram aparecendo muros, escondendo garagens e bens, e as novas 

construções já vêm com grandes muros e portões e modernos sistemas eletrônicos de 

segurança. Ruas públicas também são fechadas com guaritas de segurança, gerando 

grande polêmica. “A moradia ainda vai representar status para a elite e a classe média, 

porém revestida de todo um sistema de proteção como defesa desse próprio status.” 

(VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) 
 

A fluidez entre os espaços intralote e a rua não é mais desejada, na medida que os 

cercamentos e portarias tornam-se exigências dos consumidores, em parte assustados 

com uma real falta de segurança e também influenciados por uma florescente indústria de 

equipamentos e serviços de segurança. (MACEDO, 1999) 
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Mas a busca por morar em condomínios fechados não decorreu somente do aumento da 

violência, apesar de podermos afirmar que nos últimos anos houve um aumento 

significativo nos índices da criminalidade. De  acordo com Santos (2004), o discurso 

exacerbado sobre a violência é parte das estratégias imobiliárias e de marketing. A partir 

de notícias sobre crimes violentos divulgados na imprensa, reforça na população o 

sentimento de medo e insegurança. 
 

Nos anos 80 e 90 o setor social localizava-se, muitas vezes, fora da residência, nos 

salões de festa, churrasqueira e piscinas. Com as áreas internas das residência 

diminuídas, as festas e jantares familiares acabaram por se realizar nos salões de festas 

e salas de jantar do condomínio.  

 

O projeto das áreas de lazer dos novos empreendimentos imobiliários leva em conta os 

hábitos e costumes de cada região. Enquanto  nos empreendimentos da Zona Sul e 

Oeste, itens como lavanderia, home theater e coffe shop são desejados, na Zona Norte a 

churrasqueira, o salão de festas e as quadras polivalentes são fortemente valorizados. 

Com um programa tão abrangente, os canteiros e jardins das áreas de lazer, antes tão 

valorizados, precisam ser comedidos para não interferirem nas atividades de lazer, agora 

ocupados por um grande número de equipamentos. 

 

2.3 Aspectos urbanos dos espaços coletivos de lazer na atualidade 
 

Não é tranqüila a afirmação que a arquitetura de hoje procura um equilíbrio 

entre interior e exterior (...). De um modo cada vez mais acentuado, o que se 

constata é uma proposição maciça de  espaços comuns construídos (...) 

(COELHO NETO, 1999) 
 

O conhecido fenômeno urbanístico da falta de planejamento e degradação das cidades 

incluindo a ocupação das áreas livres, falta de saneamento e infra-estrutura básica, 

prioridade para o automóvel e crescimento desordenado das periferias, leva a uma falta 

de  áreas de lazer em todos os setores da cidade.  

 

Nos setores mais ricos, os terrenos vazios são disputados pelo rico mercado imobiliário e 

pela necessidade de construção das vias para um número cada vez maior de veículos. 
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Nas áreas pobres, as moradias irregulares surgem da noite para o dia ocupando as 

mínimas faixas de terras livres sem planejamento e desenvolvimento das questões 

básicas de saneamento que devem acompanhar tal processo. Nos conjuntos 

habitacionais mais simples, de iniciativa do governo ou privada, o objetivo econômico é de 

dar maior rendimento ao espaço maximizando o número de unidades residenciais.  

 

Viver satisfeito dentro destes conjuntos passa a ser uma preocupação menor. Como 

devem abrigar um grande número de famílias, os apartamentos têm seu tamanho 

reduzido. Aguçadas pela falta de lugar, as necessidades de recreação leva crianças e 

jovens, que não encontram espaço em casa para suas brincadeiras, a ocupar os 

corredores ou irem para as ruas. “Às  vezes uma pequena área situada no fundo dos 

prédios, junto à lixeira, à casa de máquinas ou à garagem, recebe um balanço ou uma 

gangorra, a fim de ganhar a espantosa denominação de playground”.  (MEDEIROS, 1975) 

 

Observa-se portanto a dificuldade de obtenção de espaços que possam ser dedicados ao 

lazer, fato que só consegue lograr êxito mediante enorme esforço das entidades 

governamentais. Uma solução adotada por um número crescente de cidades é o 

fechamento de ruas para recreação, quer de forma definitiva ou em dias de fim de 

semana e feriados como é o caso da orla da Zona Sul e do Aterro do Flamengo no Rio de 

Janeiro. Essas ruas são amplamente utilizadas e dão um alívio nas necessidades de 

espaços de lazer.  
 

É sabido que, à medida que as cidades se ampliam, vão diminuindo ou desaparecendo os 

recursos naturais para o lazer. Desta situação resultaria, compensatoriamente, a criação 

de equipamentos que pudessem prover a demanda de novas e variadas práticas 

esportivas e físicas no cotidiano do cidadão urbano. (REQUIXÁ, 1977) 

 

A procura do verde passa a sinônimo na melhoria da qualidade de vida. O lazer se une à 

consciência ecológica e se evidencia na busca pela sua proximidade pelos moradores dos 

grandes centros urbanos. Foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro algumas 

tentativas de incorporar as áreas de lazer dentro do próprio edifício como a introdução de 

amplas varandas, de áreas de lazer na cobertura e no pilotis, e acabou por consagrar o 

andar elevado inteiramente dedicado ao lazer. 
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O poder público, atolado em dívidas e com diversas prioridades em outros serviços de 

infra-estrutura urbana, não consegue alocar recursos suficientes para a manutenção das 

áreas públicas existentes levando a parques e praças depredadas, sujas, com brinquedos 

deteriorados e até quebrados. Em cidades brasileiras como o Rio de Janeiro, o espaço 

público é tratado como terra de ninguém e por isso não é conservado nem pelos 

moradores, que não lhe tomam o devido cuidado, nem pela prefeitura, que possui outras 

prioridades. (DEL RIO, 1990) 

 

Porém até hoje observa-se a falta de pequenos parques para atividades nas proximidades 

das moradias, e mesmo com a existência de espaços para a prática informal de lazer, 

barreiras como a violência e a falta de segurança limitam seu aproveitamento. Sommers 

(1979) acrescenta, que mesmo com a existência de pequenos espaços disponíveis a 

potencialidade destas áreas é menosprezada na procura de espaços maiores e mais 

expressivos. As praças têm perdido suas funções e sentido simbólico originais. Sua 

sobrevivência em alguns casos se deve a conservar monumentos nacionais. 

(KRIER,1981) 

 

A este respeito, Sommers (1979) salienta que o poder público poderia fazer uma grande 

economia se entregasse a manutenção dos parques públicos à população usuária, ao 

mesmo tempo que aumentaria a sensação de pertencimento ao lugar e como 

conseqüência o senso de responsabilidade e diminuição do vandalismo. E conclui: ”A 

manutenção pelo usuário é o único remédio imediato contra a sujeira e o vandalismo. Se 

o próprio povo não quiser manter limpo um parque, não há plano de manutenção ou 

policiamento, por maior que seja, que o consiga.” 

 

Para as camadas mais baixas da população, os poucos espaços livres são destinados ao 

brincar da criança pequena. Nos conjuntos habitacionais, resta aos adolescentes ocupar a 

entrada dos edifícios, onde causam inconvenientes à circulação e incomodam pelo 

barulho. Os adultos também carecem de um local onde possam relaxar e interagir com 

seus vizinhos, reforçando os laços comunitários. (MEDEIROS,1975) 

 
Aurélio Buarque de Holanda define condomínio como "domínio exercido juntamente com 

outrem; co-propriedade" , mas comumente chama-se condomínio o "objeto do 

condomínio" ou a "contribuição para as despesas comuns, em edifícios de 
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apartamentos". É também corriqueiro usar o termo condomínio para designar conjuntos 

de casas murados, configurados a partir de loteamentos convencionais, chamados 

loteamentos fechados. (SANTOS, 2004) 

 

Para Almada (1986), um empreendimento é considerado um condomínio fechado quando 

ele atende as seguintes três condições: propriedade em condomínio, acesso restrito ou 

controlado e facilidades acopladas ao espaço habitacional. Os condomínios fechados 

aparecem como forma de driblar o problema da deterioração da qualidade de vida, e 

principalmente de resguardar as famílias da crescente violência urbana.  

Apesar de ser verdadeira a afirmação de que nos últimos anos houve um aumento na 

taxa criminalidade urbana, é também inegável o fato de que os agentes promotores dos 

novos empreendimentos utilizam-se desta questão de forma apelativa. Mais do que uma 

necessidade calcada na realidade, a segurança passa a ser uma satisfação com base 

emocional. (SANTOS, 2004) 

 

Em artigo do Jornal do Brasil (2004), Marco Adnet, presidente da Rossi construtora, com 

diversos empreendimentos no Rio de Janeiro destinados à classe média, explica que 

todos os projetos incluem áreas de lazer, com diferentes níveis de sofisticação. Ele afirma 

que estes espaços são fundamentais para a aceitação do produto no mercado, por 

oferecer qualidade de vida para o morador fomentando o convívio social e o 

fortalecimento da comunidade.  “A área de lazer não é mais um luxo, tornou-se uma 

necessidade para estar perto da família e dos amigos, sem custos de deslocamento e 

exposição à violência.” 

 

No Rio de Janeiro, onde pobres e ricos convivem geograficamente muito próximos, o 

medo tornou-se uma questão arquitetônica, pois os condomínios funcionam como 

refúgios para a classe média e alta. Em defesa do luxo, criou-se todo um arsenal de 

sistemas de segurança. Estar dentro, protegido tornou-se um símbolo de status, enquanto 

estar fora significa vulnerabilidade. “Assim, o que o que fica lá fora, são as chagas 

urbanas e tudo aquilo que não se quer ver do lado de dentro.” (DEL RIO,1998) 
 

Assim, um problema que deveria ser tratado pela administração pública, passa à esfera 

privada, e a publicidade se utiliza do medo para persuadir os seus consumidores. Mas 

não é só o problema da violência que é absorvido pela iniciativa privada. Com a 
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negligência na criação e manutenção dos espaços públicos para o lazer, estes vão sendo 

substituídos pelos espaços coletivos dos condomínios, clubes, shoppings e parques de 

acesso controlado.  
 

O aumento do número de itens voltados ao lazer caracteriza uma tendência social da 

iniciativa privada, que passa a se apropriar de deveres antes concernentes ao Estado, 

praticamente omisso no tocante à questão do lazer urbano, com investimentos muito 

aquém do necessário na implementação de novos espaços coletivos de lazer como 

parques e praças. (MACEDO, 1999) 
 

2.4 Área  interna versus área de lazer 
 

Não raro, é pela própria concentração no espaço íntimo mais reduzido que a 

dialética do interior e do exterior adquire toda a sua força. (BACHELARD, 1989) 

 

 

O processo de evolução da moradia da classe média encontra forte ligação com a 

necessidade de lucro da sociedade capitalista verificado desde a alta densidade de 

Copacabana, que possui um grande número de apartamentos com  considerável área 

interna, passando pela verticalização de Ipanema e Leblon e culminando com os grandes 

lançamentos dos condomínios da Barra da Tijuca, quando o conforto no tamanho das 

unidades privativas é diminuído em prol das áreas sociais dos edifícios, tentando vender a 

idéia de que as pessoas passarão mais tempo nas áreas comuns do que nas suas casas. 

 

A redução média dos espaços internos das residências vêm sendo muito estudada.  

Dados do grupo Nomads  (núcleo de estudos sobre habitação e modos de vida) da 

Universidade de São Paulo revelam que nos imóveis paulistanos, a redução da área da 

sala foi em média de 37,8% enquanto que no quarto foi de 50,26%, fenômeno semelhante 

ao encontrado na cidade do Rio de Janeiro. (CASEMIRO, 2003) 

  

As razões indicadas para esta diminuição da área interna seriam a questão econômica e 

a mudança de hábitos. E aponta para o fato de que, de 2001 a 2002 foram lançados 6,5% 

a mais de imóveis, porém com uma área 10% menor de acordo com dados do sindicato 

da construção civil do Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon/RJ). 
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Em relação às mudanças de hábitos, podemos traçar um paralelo entre a diminuição no 

tamanho das casas e o fracionamento das grandes propriedades, no período pós abolição 

da escravatura, onde foram reduzidos drasticamente o número de serviçais, conforme 

visto no item 2.2, e a casa atual, onde grande parte do trabalho de manutenção da 

residência cabe aos próprios donos de casa. Quase não se vêem mais empregadas 

dormindo na casa dos patrões, e a até a preparação da comida foi modificada com a 

introdução da comida congelada e do microondas.  

 

Exemplo disso é a transformação do quarto de empregada em “quarto reversível’’ que faz 

o papel de “escritório em casa”, e a diminuição no tamanho das cozinhas e sua integração 

com a sala. A redução no tamanho das famílias, principalmente das classes altas e 

médias, é um outro fator para justificar a diminuição do tamanho dos quartos na avaliação 

de Carlos Fernando de Andrade, então presidente do Instituto dos Arquitetos (IAB/RJ) 

(CASEMIRO, 2003). Ele salienta que quem tem como pagar, continua tendo o imóvel que 

deseja. A redução dos apartamentos tem relação direta com a diferença entre o custo da 

construção e a capacidade de pagamento da classe média. 
 

Ainda segundo Casemiro (op. cit.), a questão econômica também é um fator importante 

nestas mudanças. Conforme afirma Edmundo Musa,  conselheiro  do Sinduscon/RJ, 

“atualmente, os  construtores  trabalham  com  as  menores  áreas  possíveis  para 

enxugar custos.  Hoje, com 50 metros quadrados de área útil, se faz  um  apartamento 

 de  dois quartos.”  

 

O projeto das habitações multifamiliares, busca otimizar as reduzidas áreas do 

apartamento de acordo com a lógica de valorização do mercado, onde o espaço torna-se 

mercadoria de consumo, deteriorando sua função de realização do ser humano. 

(DANTAS, 2003) 

 

Para se driblar a questão dos pequenos espaços internos, algumas soluções vem sendo 

pensadas, como por exemplo, o uso de paredes móveis em que o espaço seria 

reorganizado segundo a atividade que estivesse sendo realizada. Muitas lojas de móveis 

também já atentaram para o mercado potencial da decoração de pequenos ambientes, 

criando mobiliários específicos para este fim. 
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À medida que diminuem os espaços internos das residências e aumentam o número de 

unidades residenciais em cada edifício, são oferecidos vastos e variados espaços 

externos como uma forma de compensar pela sensação de confinamento, e na tentativa 

de proporcionar uma melhor qualidade de vida através das relações de vizinhança, 

liberdade para as crianças brincarem e áreas amplas e verdes. Tudo isso protegido por 

muros e sistemas de segurança. Tenta-se desta forma se alcançar a promessa de 

divertimento e tranqüilidade em oposição a um espaço público caótico, perigoso e pobre.  

 
Os dois termos, exterior e interior, colocam problemas que não são simétricos. Tornar 

concreto o interior e vasto o exterior são, parece, tarefas iniciais, os primeiros problemas 

de uma antropologia da imaginação. Entre o concreto e o vasto, a oposição não é clara. 

(...) Não se pode “viver” da mesma maneira os qualitativos ligados ao interior e ao exterior. 

(BACHELARD, 1989) 

 

Segundo Aragão (2003), a classe social é um dos fatores determinantes do uso da área 

de lazer, pois quanto maior o nível de renda, maior a área útil do apartamento e portanto 

menor a necessidade de ocupar espaços externos.  Conforme observam Tramontano e 

Santos (1999), os condomínios com unidades de área construída menor dão mais 

importância aos espaços comuns do que aqueles de grandes dimensões e áreas de lazer 

privadas. Uma solução para a falta de espaço interno seria “morar na ala do play”. Um 

dos inegáveis aspectos positivos do “play” é dar condições de monitorar seus filhos sem 

sair de casa. Os pais se sentem libertados quando moram nestes conjuntos, pois seus 

filhos já não dependem mais deles para o lazer. 

 

De acordo com Ivan Wrobel, então vice-presidente da associação do mercado imobiliário 

(Ademi), a contrapartida da redução da metragem foi o crescimento da área comum, com 

espaço de lazer, fitness1 e área social, itens decisivos na compra do imóvel. A sofisticação 

vem de encontro a diminuir o desconforto causado pela redução do espaço interno. 

(CASEMIRO, 2003) 
 

Alguns indicadores de valorização dos imóveis, que possuem preço acima da média em 

relação a outros do mesmo tipo, explicitam os desejos dos consumidores segundo 

                                                           
1 Local para atividade física  e esportiva como ginástica, musculação, lutas, etc. 
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pesquisa elaborada por Embrap/Práxis: (CASEMIRO, op. cit.) e podem nos ajudar a 

entender o atual mercado imobiliário no Rio de Janeiro.  

 

1. Localização - ir a pé da minha casa até um parque ao ar-livre bem cuidado, com 

quadra de esporte e  jardim. 

 

2. Segurança - minha casa fica em uma região bem policiada, com baixo índice de 

criminalidade. 

 

3. Tranqüilidade - meu imóvel fica em uma rua residencial, arborizada, com pequeno  

fluxo de  veículos  ou  em   um condomínio fechado. 

  

4. Infra-estrutura - dá para ir a pé de minha casa à escola, supermercados e 

 academias.  Há  por  perto,  ainda, um shopping, clínicas e facilidade de condução. 

 

5. O prédio - moro num prédio residencial ou em uma casa localizada entre imóveis 

residenciais. 

 

6. Empreendimentos - moro num condomínio fechado, com ampla área de lazer, além de 

vaga na garagem. 

 

7. Idade - minha casa ou prédio tem, no máximo 10 anos. 

 

8. Tamanho e Posição - meu imóvel tem cômodos amplos(quantos quartos forem) e 

vista  indevassável,  com  sol da manhã nos quartos. E fica em andar alto. 

 

9. Características - o imóvel tem uma ou mais suítes, dependências  completas e duas 

ou mais vagas na garagem. 

10. Equipamentos - meu  imóvel   tem   armários  embutidos  em   todos  os  quartos  e  

copa/cozinha  e  banheiros montados com módulos sob medida. 

 

11. Conservação do Imóvel - meu imóvel tem até dez anos; ou mais de dez anos, mas foi 

reformado completamente. 
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Por esses dados, podemos observar que os 6 primeiros colocados nesta pesquisa, 

remetem a aspectos externos ao imóvel. Desejos de segurança e de proximidade com 

áreas de lazer e equipamentos de infra-estrutura, bem como facilidade de acesso, 

superam em preferência as características do imóvel  tais como: idade, tamanho, posição, 

equipamentos, etc. 

  

A  este respeito Tramontano (2004) observa que cada vez mais pessoas solteiras, jovens 

profissionais e estudantes preferem gastar maiores quantias com aluguel de 

apartamentos pequenos, porém localizados próximos da vida noturna e do lazer urbano, 

do que percorrerem longos trajetos diários e morar em bairros e subúrbios distantes. 

 

Conforme recente artigo, em que se tenta entender os desejos em relação ao 

apartamento dos sonhos para a classe média carioca, percebe-se uma contradição. 

Enquanto uma pesquisa indica que a maioria das pessoas não se incomodava em abrir 

mão de 20% da metragem de sua unidade por um empreendimento com segurança, lazer 

e serviços, outra pesquisa dizia que os consumidores desejavam ambientes maiores para 

acomodar a televisão e receber amigos. (CASEMIRO a, 2005) 

 

Isso vem de encontro aos novos hábitos que, devido ao medo da violência, faz com que 

as pessoas passem mais tempo em suas casas e evitem sair, principalmente à noite. 

Com isso elas desejam suas casas cada vez mais confortáveis, e a pesquisa acima citada 

aponta para a volta ao passado no que se refere ao padrão da qualidade da unidade. Isto 

inclui cozinha com copa, banheiro com vista, sala ampla, sem que, contudo, se abra mão 

da segurança, do lazer e dos serviços. 

 

De acordo com Francisco Pedroso, diretor de incorporações da Gafisa, as salas que 

antes tinham três metros de largura, agora estão com quatro a quatro metros e meio. E a 

suíte do casal ficou de 40% a 50% maior, ganhando um banheiro maior e até closet, ou 

seja, os desejos estão se tornando realidade. (Id.). Com esse dados podemos perceber 

que o lazer está alavancando mudanças também nas áreas internas. Atualmente 

podemos encontrar espaços de lazer no interior dos apartamentos, como churrasqueira e 

ofurô na varanda, quarto transformado em spa e salas onde se possa reunir a família para 

sessões de cinema.  
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Já Rogério Zylberstajn, presidente da RJZ Engenharia diz que na sua avaliação o 

apartamento em si é secundário. (Id.). O que importa é o conceito de moradia. E completa 

que embora as pessoas identifiquem muitos sonhos, o fundamental é caber no bolso do 

comprador. “O desejo é o de proporcionar uma vida como a do Rio antigamente, quando 

se podia soltar pipa na praça. Só que esta praça não é pública”. 

 

A tendência em se abrir um dos quartos para a sala e garantir um home theater já é 

encontrada em várias opções de planta dos novos empreendimentos. Incluir um spa e 

fitness no apartamento também aumenta o sucesso nas vendas de uma população ávida 

por relaxamento e bem-estar. Nos apartamentos menores os encontros são transferidos 

para as áreas comuns dos condomínios. As varandas são cada vez mais valorizadas 

como áreas de lazer, incentivadas pelo sonho das pessoas de terem um “apartamento 

com cara de casa.” 
 

Ao adquirir o apartamento dos sonhos tem-se a impressão que o aproveitamento será 

máximo. Todos os sonhos de consumo do proprietário ou mesmo da sociedade deverão 

ser satisfeitos. Mas com a correria da vida contemporânea pode-se  perceber que não 

existe tempo nem condições de se aproveitar todos os recursos que o condomínio tem a 

oferecer. Com isso o preço pago por tantas comodidades torna-se incompatível com o 

uso que se faz delas. Cabe investigar o real uso que se faz destes “itens extras”, como é 

o caso das áreas de lazer, já que várias pesquisas abordam o sonho do consumidor antes 

da compra. 
 

Por vezes, a casa do futuro é mais sólida, mais clara mais vasta que todas as casas do 

passado. No oposto da casa natal trabalha a imagem da casa sonhada. No entardecer da 

vida, com uma coragem invencível, dizemos ainda: o que não fizemos será feito. (...). Essa 

casa sonhada pode ser um simples sonho do proprietário, um concentrado de tudo o que é 

considerado cômodo, confortável, saudável, sólido ou mesmo desejável para os outros. 

(BACHELARD, 1989)  



 51

 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 

Principais tipologias de espaços  

coletivos voltados ao lazer no Rio de Janeiro 
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O tipo é uma abstração em que se identificam as propriedades espaciais 

comuns a uma classe de edificações. (VAZ, 2002). 
 

O tipo é obtido a partir de comparações e deve ser analisado segundo as características 

históricas e culturais de seu contexto. Segundo Rossi (1999), tipologia habitacional pode 

ser definida pela classificação dos diversos tipos de habitação existentes a partir do 

agrupamento de suas características semelhantes de forma a torná-los comparáveis 

entre si. “Os estudos de arquitetura tendem a basear suas classificações nos elementos 

formais e espaciais do objeto, introduzindo-se assim, em geral, os conceitos de tipo e 

tipologia”. (Rossetto, 2002 apud Chacon, 2004) 

 

 A partir do estudo de algumas das tipologias mais importantes, que demonstram a 

evolução das áreas de lazer no Rio de Janeiro, podemos entender melhor a história 

destes espaços nos empreendimentos imobiliários. As 6 tipologias de área de lazer foram 

escolhidas para registro e  análise baseados na sua representatividade em determinada 

época  e na importância e uso que têm até hoje.  
 

Para cada uma das tipologias foi escolhido 1 exemplar para ilustrar os conceitos, 

focalizados nas áreas de lazer para habitações de classe média e média alta1 em bairros 

da Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro, sendo  3 em Botafogo, 1 em Ipanema, 1 em 

Laranjeiras e 1 na Barra da Tijuca. A opção pelos bairros da Zona Sul e Zona Oeste foi 

devido ao fato que nestas regiões ocorreram primeiramente as inovações nas áreas de 

lazer, introduzidas inicialmente para as classes mais altas e que depois se popularizou 

alcançando as diversas faixas da classe média. 

 

Classificamos as principais tipologias de áreas de lazer dos conjuntos residenciais do Rio 

de Janeiro, baseadas nas características principais dos espaços coletivos, do terreno, 

suas dimensões, a diversidade de equipamentos de lazer e sua localização no lote e a 

distribuição das edificações em: 

 

 

 

                                                           
1 Pela Ordem dos Economistas de São Paulo, a classe média engloba a população com renda familiar entre 6 
e 33 salários mínimos. Já para o IBGE, a média classe média enquadra as famílias com renda entre 
R$2.500,00 e R$5.000,00, a classe média alta entre R$5.000,00 e R$6.900,00 e a classe alta inclui as famílias 
com renda acima de R$6.900,00. Porém uma definição mais pertinente e ligada à realidade do Rio de Janeiro 
não foi encontrada junto às associações do mercado imobiliário. 
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1. Área de lazer da vila; 
2. Praça rodeada por conjunto de prédios; 
3. Área de lazer concentrada no térreo de condomínio vertical fechado; 
4. Área de lazer dispersa no térreo de condomínio vertical fechado; 
5. Área de lazer em pavimento elevado de embasamento com pouca infra-

estrutura de lazer; 
6. Área de lazer em pavimento elevado de embasamento com diversificada infra-

estrutura de lazer 
 

Cabe ressaltar o conceito de área de lazer, base para o registro e análise das tipologias. 

 
As áreas de lazer definem-se por todo e qualquer espaço de edificação destinado 

prioritariamente ao lazer, seja ele ativo, como áreas para brincadeiras ou contemplativo, 

para apreciação e passeios, que tenham preferivelmente um visual cênico paisagístico. 

As áreas de lazer na maioria das vezes possibilitam a utilização mista, tanto para lazer 

ativo como para o passivo(...)(CARVALHO, 2001) 

 

3.1 Área de lazer da vila 
 
A vila se caracteriza por uma alinhamento de casas, coladas nas divisas laterais, que 

forma uma rua particular sem saída que se abre para uma via pública, e, segundo Aragão 

(2003) as vilas são grupos de residências, de mesma arquitetura, erguidos a um só 

tempo, como forma de adensamento horizontal.  

 
Vila é a ”avenida”, na linguagem popular, aquele nosso correr de casas semelhantes, 

térreas ou assobradadas, em torno de área comum, com acesso por estreita servidão. 

Produto de outro retalhamento de propriedades maiores que podem gerar capital. Aqui a 

vila vai abrigar a classe média. (VERÍSSIMO, BITTAR, 1999) 

 

Nas vilas, enquanto as habitações eram de propriedade privada, a vila propriamente dita, 

ou seja, a via de acesso, era coletiva e de uso público. Este mesmo princípio foi aplicado 

para as partes comuns dos edifícios residenciais. (Almada, 1986) Posteriormente, devido 

à violência urbana,  a maioria das vilas isolou seu acesso através de grades ou guaritas. 

“As vilas e conjunto de edifícios têm em comum o fato de possuírem espaços que não 

podem ser considerados públicos e, tampouco, privados. Estão entre o público e o 

privado.” (ARAGÃO, 2003) 
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A área de lazer da vila é a própria rua de acesso, que justamente por ser comum apenas 

aos moradores, se torna tranqüila e segura para ser usada para recreação. Os 

moradores de vila formam uma pequena comunidade com fortes laços sociais. Apesar de 

muitas vilas terem sido demolidas para dar lugar a edifícios, ainda podemos encontrar 

exemplares na maioria dos bairros da Zona Sul e Zona Norte. 

 

 

Figura 3.1 – Esquema de uma vila  elaborado pela autora. 
 
A seguir, um exemplo de área de lazer da vila, como será feito após cada tipologia 

apresentada. 
 
3.1.1 Vila D’Eu 
 
Esta vila de Botafogo da década de 30, foi escolhida por manter preservadas suas 

características originais de implantação e estilo. Com acesso pela Rua Voluntários da 

Pátria  lembra uma rua de cidade do interior no meio do caos urbano. De acordo com 

moradores antigos, quando a vila foi construída, pertencia a uma única empresa de 

engenharia e servia de moradia para os seus funcionários. Na década de 50 as casas 

foram vendidas. Na entrada da vila haviam 4 grandes casas que foram demolidas para 

dar origem a 2 prédios: um do final desta mesma década e outro do fim da década de 70.  

 

Atualmente o acesso é feito através do pilotis dos dois prédios, o que confere privacidade 

à vila. Grade e interfone controlam a entrada das pessoas na vila. Da vila original 

permaneceram 16 casas, sendo 7 casas iguais (geminadas) de cada lado da rua e 2 

casas diferentes situadas num alargamento da rua. As casas possuem 2 andares e 4 

quartos. Algumas casas sofreram alterações como mudança na fachada, no tipo de 
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esquadrias e até a junção interna de 2 casas geminadas, porém permanecendo como um 

conjunto harmônico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Foto aérea da vila. Fonte: disponível em  Figura 3.3 – a vila vista da entrada. 

http://www.worldsat.ca/interactive_zoom/1m_rio.html  

acesso em 2005. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 – as casas geminadas. Figura 3.5 – estacionamento e via interna. 

 

 

A rua interna é dividida entre local para estacionamento de veículos de um lado e 

passagem do outro. Árvores plantadas no meio da rua reforçam esta divisão ao mesmo 

tempo em que tornam o espaço mais acolhedor. Ainda segundo os  moradores, a rua 

interna é muito bem aproveitada como área de lazer, como, por exemplo, para 

brincadeiras com bola. O largo serve de local para festas e eventos, como  festas juninas, 

de aniversário, etc. No fundo do largo uma pequena construção tem o papel de banheiro 

dos funcionários, banheiro para os dias de festa e depósito de materiais de festa. 
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Figura 3.6 – casa recuada no fim da rua. Figura 3.7 – o largo onde são realizadas as  festas. 

         Fonte: fotos tiradas no local pela autora. 
 

 

Característica principal – rua pequena com casas dos dois lados, e uso dividido 
entre acesso e lazer. 

 

Figura 3.8 – planta esquemática da vila D’eu elaborada pela autora. 
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3.2 Praça rodeada por conjunto de prédios 
 
Nesta tipologia de área de lazer, uma praça, que pode ou não ser pública, encontra-se 

rodeada por um conjunto de prédios. Esta praça serve de local para recreação e 

encontros sociais dos moradores da vizinhança, e são, geralmente, contornadas por ruas 

que a ela dão acesso.  

 

A praça constitui uma das primordiais formas de organização do espaço urbano, e 

segundo Segawa (1996), é um espaço ancestral da cidade e se confunde com o próprio 

conceito de sua origem, tendo sua importância destacada enquanto espaço coletivo, 

agregador e sociabilizador. “O espaço coletivo do bairro ou da vila é um espaço aberto a 

todos, regido por regras coletivas. É um exterior definido a partir de um interior, um 

público cujo centro é privado.” (GERARD In PROST, VINCENT, 1999) 

 

Figura 3.9 – Esquema elaborado pela autora de praça rodeada por conjunto de prédios. 

 
3.2.1 Conjunto da Rua Pires de Almeida 
 

De acordo com antigos moradores, o conjunto da Rua Pires de Almeida, Laranjeiras,  

considerado o primeiro conjunto de edifícios do Cosme Velho e de Laranjeiras, foi 

construído na década de 20 para ser residência dos funcionários da empresa Sul 

América, localizada nas proximidades. Os 4 prédios da frente seriam destinados aos 

diretores da empresa, e são os únicos a possuírem 4 quartos, sacadas e gabarito de 5 

pavimentos mais cobertura. Os demais edifícios contam com 3 andares e mais cobertura 
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e se destinavam ao restante dos funcionários. A rua possui um certo aclive, e os edifícios 

situados mais ao alto da rua possuem apartamentos e número de quartos menores.  

 

Figura 3.10 – Foto aérea da Pires de Almeida.  Figura 3.11 – a praça à direita; à esquerda a 

Fonte: disponível em     rua de acesso com a guarita. 

http://www.worldsat.ca/interactive_zoom/1m_rio.html  

acesso em 2005. 
 

A área de lazer, em forma de praça retangular, encontra-se no interior do conjunto, 

rodeada pelas edificações. É um espaço de convivência agradável, e contribui muito para 

a valorização dos apartamentos. O acesso é público, porém controlado por uma guarita 

de segurança que dá acesso à rua que contorna a praça e às residências. Segundo o 

segurança da guarita, o espaço de lazer é freqüentado basicamente pelos moradores das 

redondezas.  

Figura 3.12– área de lazer cercada por prédios.   Figura 3.13 – a praça ao fundo. 
  
Ainda de acordo com os moradores, no começo a área de lazer não possuía 

equipamentos, entretanto atualmente encontramos espaços setorizados com opções 

para crianças (escorrega, balanço, trepa-trepa) , para jovens (aparelhos para fazer 

ginástica) e para os idosos (mesas para jogos). Escondida no fim da rua, uma pequena 

quadra de futebol configura mais um espaço de lazer. 
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Figura 3.14 – lazer infantil.     Figura 3.15 – lazer adulto e 3ª idade. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.16 – quadra no fim da rua.  

Fonte: fotos tiradas no local pela autora.  
 

Característica principal – praça pública com equipamentos de lazer, com guarita de 
segurança na entrada da rua, cercada de prédios. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 3.17– planta 

esquemática da rua Pires 

de Almeida elaborada pela 

autora. 
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3.3 Área de lazer concentrada no térreo de condomínio vertical fechado 
 
Conforme visto no capítulo 2, os condomínios fechados surgiram nos anos 70 como uma 

forma de melhoria na qualidade de vida, com suas áreas verdes e espaços para lazer, e 

também como uma promessa de segurança em meio a crescente violência urbana. Estes 

condomínios buscam oferecer os serviços e as comodidades de maneira a simplificar o 

cotidiano das pessoas, contudo geram guetos isolados da vida da cidade e suas 

diversidades. 

 

Nos conjuntos de edifícios residenciais algumas características podem variar de um bloco 

para outro, como a área dos apartamentos e detalhes de fachada, entretanto os prédios 

possuem uma unidade entre si  como o mesmo acabamento, a mesma técnica 

construtiva. São blocos que se repetem como as casas da vila. (ARAGÃO, 2003) 

 

Conforme Almada (1986),o modelo típico do condomínio fechado vertical é composto por 

vários edifícios de apartamentos implantados no mesmo lote, fechados perifericamente, 

onde o acesso, controlado, se faz por uma via interna particular. São condomínios de 

médio porte, com facilidades sofisticadas em áreas de uso exclusivo. Estes condomínios 

se localizam muitas vezes em áreas recentemente urbanizadas e são mais acessíveis às 

classes médias e altas. 

 

Os grandes terrenos propiciam a criação destes condomínios, agrupando vários prédios e 

tornando a existência destas áreas comuns e destes serviços diversificada e 

economicamente viável. A Barra da Tijuca foi nas últimas três décadas o bairro com 

maior oferta de grandes terrenos, mas encontramos exemplos desta tipologia de área de 

lazer em condomínios em bairros como Botafogo, Leblon, Tijuca, Méier, etc. 

 

De acordo com o terreno disponível (topografia, dimensões, acessos, entorno), a 

insolação para os compartimentos internos e para os equipamentos da área de lazer, 

principalmente para a piscina e o playground, e as diretrizes do projeto, as áreas de lazer 

dos condomínios fechados podem ser concentradas, estando a infra-estrutura e os 

equipamentos de lazer próximos entre si, ou dispersa, quando os espaços de lazer 

encontram-se afastados uns dos outros.  

 

Nos condomínios que possuem sua área de lazer concentrada, esta área pode estar 

localizada no centro do terreno, nos fundos ou em algum ponto da periferia. Há uma 

maior integração entre os moradores usuários destas áreas que usufruem do lazer 



 61

fisicamente próximos. Vale salientar que nos esquemas estão considerados os espaços 

coletivos que possuem equipamentos de lazer, não incluindo os acessos e pequenos 

jardins. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.18 – esquema elaborado pela autora de condomínio fechado com área de lazer concentrada. 

 
3.3.1 Condomínio Nova Ipanema  
 

Com a implantação da Avenida das Américas, a construção do túnel Dois Irmãos e da 

ponte sobre o canal no fim da década de 60 e início da década de 70, a urbanização da 

Barra da Tijuca tornou-se ao mesmo tempo possível e inevitável devido a sua oferta de 

grandes terrenos e necessidade de expansão da cidade. Os primeiros projetos de 

meados da década de 70 contavam com recursos do Sistema Financeiro da Habitação. A 

Barra da Tijuca teve seu avanço intimamente ligado aos grandes condomínios. 

(EVANGELISTA, 2005) 

 

Anunciada como a novíssima Zona Sul, o nome dos primeiros condomínios da Barra da 

Tijuca faziam referência aos já consagrados bairros cariocas, como é o caso de Nova 

Ipanema. Construído em 1976 pela empresa Gafisa, é considerado o primeiro do gênero 

na Barra da  Tijuca, juntamente com o Novo Leblon. “Esses Condomínios marcam uma 

nova forma de viver na cidade, aliando a privacidade à segurança e à concentração 

próxima de serviços.” (SILVA,2005). Situado na Avenida das Américas nº. 4567, o 

condomínio Nova Ipanema segue os padrões do plano piloto de Lúcio Costa ao associar 

moradias com serviços, possuindo áreas de lazer coletivas entre os prédios cercados por 

áreas verdes.  
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O condomínio Nova Ipanema é composto por 8 prédios e 104 casas. Os prédios 

possuem 18 a 20 andares e apartamentos amplos de 3 ou 4 quartos de alto padrão. 

Todos possuem varanda, porém não são idênticos entre si. De acordo com Evangelista 

(2005) a população estimada é de 3800. Os prédios são espaçados uns dos outros e 

encontram-se alinhados de frente para a avenida das Américas. As casas situam-se nos 

fundos do terreno, perto da lagoa. A área de lazer é concentrada em duas grandes áreas, 

divididas por uma rua interna do condomínio, e situa-se entre a área dos prédios e a área 

das casas. Numa das partes encontra-se o clube do condomínio e na outra o bosque. 

 

Logo na entrada do condomínio está a guarita de identificação e segurança, que controla 

o acesso das pessoas. De uma rua interna principal partem as  outras ruas internas. O 

bosque fica a direita de quem entra, e apesar de ser cercado, o seu acesso não é 

controlado, podendo ser utilizado por qualquer pessoa que esteja dentro do condomínio. 

O bosque é bem amplo e conta com um playground para crianças, duas churrasqueiras e 

uma quadra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.19 – churrasqueira.    Figura 3.20 – o bosque. 

 

 

Figura 3.21 – área de recreação.    Figura 3.22 – o playground, ao fundo a piscina.  

. 
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Já o clube fica à esquerda da rua interna principal e tem o acesso restrito por uma roleta 

eletrônica, liberada pela passagem da carteira de sócio. O clube só pode ser freqüentado  

pelos moradores do condomínio e seus convidados, não sendo permitido que moradores 

de condomínios vizinhos tornem-se sócios.  

 

O clube tem uma área ampla, bem aproveitada e conservada, possuindo três piscinas 

(pequena, média e grande), três quadras de tênis, quadra de futebol de terra, quadra de 

futebol society, quadra de vôlei, restaurante, lanchonete, salão social, boate, sauna, 

churrasqueiras, sala de lutas e até o inusitado porrinhódromo, além de administração e 

enfermaria.  

 

Do lado de fora do clube ficam a academia, o salão de cabeleireiro e os serviços como 

mercado, banca de frutas e jornaleiro. O condomínio possui ainda uma balsa para 

atravessar a lagoa e se chegar à praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.23 – a piscina principal.    Figura 3.24 – quadras de tênis. 
Fonte: fotos tiradas no local pela autora. 
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Característica principal – 2 áreas de lazer: o clube e o bosque, situadas na grande 
área compreendida entre os prédios e as casas. 

 

Figura 3.25 – planta esquemática do condomínio Nova Ipanema elaborada pela autora. 
 
3.4 Área de lazer  dispersa no térreo de condomínio vertical fechado  
 
Conforme vimos no item 3.3, os condomínios fechados podem ter área de lazer 

concentrada ou dispersa pelo terreno. Em alguns casos, quando o terreno é acidentado, 

a área de lazer pode ocupar trechos mais planos do terreno para quadras ou piscinas, ou 

mais íngremes, onde a construção dos edifícios é mais custosa, mas pode-se obter um 

mirante ou um bosque.  

 

Em outros casos, principalmente em condomínios com grande área e elevado número de 

unidades, alguns equipamentos de lazer são repetidos pelo terreno, como playgrounds, 

churrasqueiras, salão de festas e piscinas, com a finalidade de garantir maior privacidade 

no uso destes espaços. Nestes casos, o convívio dos usuários é definido pelo bloco em 

que moram, e, muitas vezes, os moradores de um bloco não têm contato com os 

moradores de outro. 
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Figura 3.26 – esquema elaborado pela autora de condomínio fechado com área de lazer dispersa. 

 
3.4.1 Condomínio Morada do Sol  
 
Na época de sua construção, ano de 1973, o condomínio Morada do Sol, situado à rua 

Góis Monteiro n.º 8, Botafogo, e construído pela empresa Contal, foi considerado o maior 

parque residencial da então Guanabara. Ocupando uma área de 30.000m² na encosta do 

morro São João, o condomínio possui 7 torres idênticas com 25 pavimentos, sendo 4 

apartamentos de 3 quartos por andar. Não possui varanda. Por possuir um terreno com 

grande área é um dos poucos condomínios na Zona Sul que possuem a mesma tipologia 

de torres espaçadas e diversificada área de lazer no pavimento de acesso que seria o 

traço marcante da urbanização da Barra da Tijuca.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Foto aérea do condomínio Morada do Sol. Fonte: disponível em  

http://www.worldsat.ca/interactive_zoom /1m_rio.html acesso em 2005. 
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O acesso para o condomínio pode ser feito por uma rampa na Rua Góis Monteiro onde 

situa-se a guarita de identificação e segurança e que leva a uma rua interna tortuosa que 

permite que se chegue de carro aos prédios, ou por uma portaria com dois elevadores 

situada na Avenida Carlos Peixoto e que vence o grande desnível em relação à rua. Os 

pavimentos de garagem foram feitos aproveitando o desnível do morro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 – playground.          Figura 3.29 – playground com quadra ao fundo. 

     

As áreas de lazer são separadas entre si ocupando os espaços resultantes da 

implantação dos prédios no terreno acidentado. Cada prédio possui seu salão de festas. 

A piscina de adultos fica entre dois blocos e a piscina de crianças perto de outro. Num 

outro ponto situa-se o playground e a quadra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.30 – piscina infantil com vista para o Cristo.          Figura 3.31 – piscina adulto entre 2 prédios. 

         

 

Os serviços incluem uma lanchonete, um mercado e uma banca de jornal. Um grande 

bosque ocupando a parte mais alta do morro completa a área de lazer com espaço para 

descanso e caminhadas. A área de recreação e o bosque somam 18.300m². 
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Figura 3.32 – vista do bosque.    Figura 3.33 – lanchonete e jornaleiro. 

       Fonte: fotos tiradas no local pela autora. 
 
 
Característica principal – torres em terreno acidentado, áreas de lazer separadas, 
ocupando os espaços resultantes da implantação dos prédios. 

 
 Figura 3.34 – planta esquemática do condomínio Morada do Sol elaborada pela autora.  
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3.5 Área de lazer em pavimento elevado de embasamento com pouca infra-
estrutura de lazer 
 
Conforme vimos no capítulo 2, com a aprovação do decreto 322 em 1976, a tipologia das 

edificações passou a se caracterizar pela figura do embasamento, constituído do 

pavimento de acesso, garagem e pavimento de uso comum, ocupando toda a área do 

terreno. Com isso a área de lazer ganhou um espaço de destaque, garantido e 

privilegiado.  

 

O pavimento de uso comum, como o próprio nome diz, é um pavimento a que todos os 

moradores têm acesso e seu uso é dividido entre lazer e serviços do condomínio como 

administração e apartamentos de porteiros. Em edificações afastadas das divisas, uma 

área deste pavimento fica descoberta, enquanto nas edificações coladas nas divisas, 

este pavimento fica na projeção da lâmina, não possuindo área descoberta. 

 

Nas duas primeiras décadas após  sua implantação, o pavimento de uso comum era, em 

sua maioria, um grande pavimento, onde além do apartamento do porteiro, existia um 

salão de festas, com cozinha e banheiro de apoio. Nas edificações afastadas das divisas, 

a área de lazer é rodeada de jardins e nas edificações coladas nas divisas, os jardins 

costumam ocupar a frente da pavimento. 

 

 
3.35 – esquema elaborado pela autora de pavimento de uso comum no embasamento de um prédio afastado 

das divisas. 
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3.5.1 Edifício Tour de Nantes  
 

Neste edifício, localizado na Rua Prudente de Moraes n.º 938, Ipanema e com a sua 

construção concluída em 1975, a área de lazer possui as características das áreas de 

lazer que iriam marcar a tipologia desta década e da seguinte, com a área de lazer em 

pavimento elevado de embasamento, porém com pouca infra-estrutura de lazer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 3.36 – Foto aérea do quarteirão onde se localiza o prédio. 

Fonte: disponível em http://www.worldsat.ca/interactive_zoom/1m_rio.html acesso em 2005.  

  

O edifício Tour de Nantes ocupa um terreno com dimensões de 40m de frente por 50m 

de fundos onde antes existiam uma vila de casas e uma prédio de 3 andares. A 

construção ficou a cargo da empresa Pinto de Almeida. O embasamento do prédio é 

composto por uma garagem subterrânea, um pavimento térreo com portaria e garagem e 

o pavimento de uso comum que engloba os afastamentos laterais e de fundos. A lâmina 

possui 15 andares com 4 apartamentos por andar, sendo os 2 da frente com 4 quartos, 

enquanto os 2 de fundo com 3 quartos. 

 

 

Figura 3.37 – espaço e jardim.  Figura 3.38 – muito espaço e poucos atrativos. 
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O pavimento de uso comum é dividido entre o apartamento do porteiro e a área de lazer. 

Esta ocupa a maior área deste pavimento, todavia não possui grandes atrativos. Como as 

outras áreas de lazer em pavimento elevado que surgiram nesta época, ela possui 

apenas um salão de festas com cozinha e banheiros e uma grande área entremeada de 

jardins. Alguns poucos brinquedos para crianças foram instalados posteriormente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.39 – entrada do salão de festas.  Figura 3.40 – brinquedo colocado posteriormente. 

      Fonte: fotos tiradas no local pela autora. 
 
 
Característica principal – área de lazer em pavimento elevado de embasamento, 
com poucos equipamentos lazer. 

 
Figura 3.41 – planta esquemática da área de lazer do prédio elaborada pela autora. 
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3.6 Área de lazer em pavimento elevado de embasamento com diversificada infra-
estrutura de lazer 
 

A partir de fins da década de 80 e início da década de 90, as áreas de lazer dos prédios 

começaram a se diversificar e a introduzir equipamentos. Diferentemente da maioria dos 

condomínios da década de 70 e 80 que apresentavam um pavimento elevado de uso 

comum dedicado ao lazer, mas sem variedade de espaços e equipamentos, os novos 

condomínios procuravam oferecer diferenciais e serviços para suprir a demanda da 

população interessada em comodidades e segurança. 

 

Considerado por Almada (1986) como edifício-condomínio fechado, este tipo de 
condomínio pode ser caracterizado por um edifício de apartamentos tradicional com 

serviços. É um condomínio de pequeno porte composto por um, dois ou três blocos de 

apartamentos em lote único com acesso direto à via pública, não possuindo vias internas 

e com a área de lazer localizada em pavimento elevado de embasamento. Localiza-se 

em áreas já urbanizadas e podemos encontrar exemplares com diversos níveis de 

sofisticação e padrões de acabamento para diferentes faixas de renda. 

 

Os primeiros itens a se consolidar nestas novas áreas de lazer são a piscina, a sauna e o 

playground. Logo surgiram também a sala de ginástica, o salão de jogos, o bar e outras 

inovações tentando se equiparar, de forma compacta, as novidades oferecidas nos 

grandes condomínios fechados como os da Barra da Tijuca. 

3.42 – esquema elaborado pela autora de pavimento de uso comum no embasamento de 

condomínio composto por dois prédios afastados das divisas. 
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3.6.1 Condomínio The Palms  
 
Com o alto preço dos imóveis em Ipanema, Leblon, Lagoa, Gávea e Jardim Botânico, 

Botafogo passou a ser uma boa opção para quem qdeseja morar na Zona Sul, perto das 

opções dos bairros nobres, com bom padrão de moradia a preços mais acessíveis. 

 

Localizado na Rua Paulino Fernandes, nº 78, Botafogo, o condomínio The Palms, 

construído pela Agenco e entregue em 1998, possui 2 blocos de 9 pavimentos com 4 

apartamentos por andar cada, sendo os 2 da frente de 3 quartos e os 2 detrás de 2 

quartos. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Figura 3.36 – Foto aérea do quarteirão onde se localiza o condomínio. 

  Fonte: disponível em http://www.worldsat.ca/interactive_zoom/1m_rio.html acesso em 2005. 
 

Este condomínio representa a tipologia característica dos empreendimentos imobiliários 

da década de 90  e possui os itens de lazer mais desejados a partir de fins dos anos 80. 

Além do salão de festas, e de espaços com jardins, o condomínio apresenta duas 

piscinas, sendo uma infantil e outra de adulto, sauna seca e a vapor com sala de 

descanso, sala de ginástica, sala de jogos e brinquedos para crianças em área coberta e 

descoberta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.44 – área das piscinas.   Figura 3.45– bar da piscina. 
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Por possuir tantos atrativos e muitas crianças pequenas, a área de lazer é intensamente 

utilizada e os moradores se conhecem e promovem festas e encontros. Posteriormente à 

construção, as piscinas receberam aquecimento para que pudesse ser usada durante 

todo o ano. As câmeras de segurança também foram instaladas devido a alguns 

incidentes.  

 

 Figura 3.46 – sala de ginástica.    Figura 3.47 – sala de jogos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.48 – área de recreação infantil.   Figura 3.49 – salão de festas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.50 – ducha e entrada das saunas.   Figura 3.51 – área descoberta com jardim. 

Fonte: fotos tiradas no local pela autora. 
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Característica principal – área de lazer em pavimento elevado de embasamento, 
com variada infra-estrutura de lazer. 

 
   

       Figura 3.52 – planta esquemática do pavimento de uso comum do condomínio  

The Palms elaborada pela autora. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
Estudos de caso 
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4.1 – As áreas de lazer dos edifícios residenciais do início do século XXI em 
Botafogo e na Barra da Tijuca 

 

Escolhemos para análise 4 estudos de caso: as áreas de lazer de 2 empreendimentos 

para a classe média alta na Barra da Tijuca e de 2 empreendimentos da classe média em 

Botafogo com arranjos diferenciados nos espaços de lazer e grande quantidade de 

inovações, sendo, em cada bairro, um em construção e um entregue recentemente. 

Desta forma podemos avaliar e comparar, através de critérios preestabelecidos, o que 

tem sido oferecido no quesito área de lazer nos lançamentos do setor imobiliário. 

Podemos considerar estes empreendimentos como sendo a situação atual no tocante às 

áreas de lazer em edifícios residenciais, e, a partir de suas análises, apontar as 

tendências para o futuro. 

 
Entre os condomínios lançados nos últimos 6 anos, os exemplos foram selecionados 

para investigação por unir itens característicos e inovações em suas áreas de lazer em 

dois bairros importantes por concentrarem o maior número de lançamentos imobiliários 

segundo dados da Ademi (associação do mercado imobiliário) (ADEMI d, 2005).  

 

Os empreendimentos escolhidos para uma análise mais aprofundada das áreas de lazer 

são: 

 

 Botafogo Greenspace – Rua da Passagem - Botafogo 

 Piazza Verde  - Rua Nelson  Mandela - Botafogo 

 Le Parc Residencial Resort – Av. das Américas – Barra da Tijuca 

 Waterways Residencial – Av. Sernambetiba – Barra da Tijuca  

 

A importância de Botafogo no atual cenário imobiliário merece destaque pois é um bairro 

que tem atraído muitos investimentos e moradores devido boas opções de compras, 

transporte e lazer, tornando-se, nos últimos cinco anos, a preferência da classe média 

para moradia na Zona Sul.  

 

Ao lado de grandes shoppings, com fácil acesso ao Centro da Cidade à bairros 

sofisticados como Leblon e Lagoa, Botafogo também atrai moradores que 

tradicionalmente pagavam aluguel em bairros mais caros e que atualmente vêem no 

bairro uma oportunidade de realizar o sonho da casa própria. Com a oferta de terrenos 
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ainda disponíveis, o preço dos empreendimentos se torna mais favorável para as 

construtoras e consequentemente para o consumidor final. 

A escassez de terrenos em Ipanema, Leblon, Gávea e Jardim Botânico, agora protegidos 

por Apacs (Áreas de Proteção do Ambiente Cultural) também foi um importante fator para 

o crescimento imobiliário de Botafogo no cenário imobiliário. De acordo com Rubem 

Vasconcellos, da Patrimóvel, enquanto em outros bairros as unidades são negociadas ao 

longo dos cerca de três anos de obras, em Botafogo vende-se tudo em seis meses. O 

bairro leva vantagem sobre vizinhos como Laranjeiras e Cosme Velho por ter metrô e 

shoppings. (AUTRAN, SCHMIDT, 2005) 

 

De acordo com pesquisa da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado 

Imobiliário do Rio (Ademi-RJ) apenas em dezembro de 2004, o bairro teve 87 unidades 

residenciais vendidas, contra 50 no Recreio e 34 na Barra da Tijuca - tradicionais locais 

de expansão. Segundo dados da Prefeitura do Rio, Botafogo foi o bairro da Zona Sul com 

maior número de construções licenciadas entre 2000 e 2004. (ADEMI a, 2005) 

 

De acordo com José Joaquim Tomas Pereira, diretor do Conselho Regional dos 

Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (Creci-RJ), o preço do metro quadrado em 

Botafogo custa em média R$ 3,5 mil, bem mais acessível do que os R$ 5,5 mil no Jardim 

Botânico e R$ 9 mil em Ipanema. Com cinco lançamentos em apenas dois anos, a CHL 

Incorporações vendeu 60% das 410 unidades oferecidas no próprio lançamento. (Id.) 

 

A variedade de ofertas imobiliárias também é outro fator a destacar, já que Botafogo tem 

ofertas para todos os perfis de compradores, desde apartamentos para casais que 

começam a vida até empreendimentos para consumidores de nível alto, alguns com 

extensa área de lazer. Alguns lançamentos utilizam soluções consagradas de áreas de 

lazer, à moda da Barra da Tijuca, mas adaptadas às condições locais do terreno. 

(CHACON, 2004) 
 

A importância da Barra da Tijuca também é inquestionável por se tratar do bairro que 

mais cresceu nos últimos 25 anos. A oferta de grandes terrenos e a inexistência de 

APACs levaram a uma maciça construção na Barra à partir dos anos 80. A previsão do 

urbanista Vicente de Castro, é que a Barra será responsável pelo grande acréscimo 

populacional nos próximos 15 anos com a estimativa de meio milhão de habitantes em 

2020. (ADEMI d, 2005) 
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Dados da Prefeitura do Rio comprovam que o total da área licenciada em janeiro deste 

ano foi 137% maior do que no mesmo mês de 2004, demonstrando o crescente interesse 

do mercado imobiliário pela região. De acordo com a Ademi, só até junho deste ano, 

foram lançadas 600 unidades sendo que as vendas na Barra e Recreio representam 50% 

de todas as vendas do Rio. (Id.) 

 

A interiorização da ocupação, iniciada pelas avenidas Sernambetiba e das Américas, 

contribui para manter o bairro no posto de líder em lançamentos imobiliários. Atualmente 

o entorno das avenidas Ayrton Senna, Abelardo Bueno e Via Parque, na Barra, 

despontam como os novos paraísos das imobiliárias.  

 

As grandes dimensões dos terrenos possibilita a construção de vários e amplos 

shoppings, centros empresariais e os grandes condomínios, com prédios sempre 

afastados da divisa, já que se situam distante uns dos outros. Com isso os 

empreendimentos possuem um diferencial que dificilmente  pode ser encontrado nos 

bairros da Zona Sul, com amplas áreas verdes e de lazer.  

 

A sofisticação dos serviços e da infra-estrutura de lazer demonstra a necessidade de 

inovar a cada lançamento para atrair a atenção do comprador. De acordo com Sérgio 

Goldenberg, diretor da Agenco Engenharia, a Barra possui áreas disponíveis que 

possibilitam aos gestores imobiliários exercitarem sua criatividade. Devido ao grande 

número de ofertas, pode-se  encontrar apartamentos para diferentes faixas de renda. 

(ADEMI b, 2005) 

 

 

4.2 Métodos e critérios empregados nos estudos de caso 
 

A metodologia utilizada neste estudo se baseia no exame dos documentos existentes 

sobre os empreendimentos, entrevista com os agentes envolvidos no planejamento, 

incorporação e venda dos empreendimentos escolhidos, pesquisa junto às associações 

ligadas ao mercado da construção civil no Rio de Janeiro, visitas ao locais e análise de 

material gráfico. Através dos dados obtidos podemos apontar a tendência do mercado 

para as áreas de lazer nos condomínios residenciais multifamiliares do Rio de Janeiro. 
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Os critérios utilizados para classificar e comparar os 4 exemplos incluem:1 

 

1. tipologia das edificações 
2. implantação das edificações no terreno 
3.  implantação da área de lazer no empreendimento 
4. área do terreno 
5. taxa de ocupação2 
6. número total de unidades 
7. área total de lazer3 
8. m² de área de lazer por unidade 
9. opções de equipamentos de lazer por faixa etária 
10. acessos 
11. data do lançamento e da entrega 
12. valores médios dos imóveis 
13. preço por m² do imóvel 
14. valor do condomínio 
 

 

4.3 Botafogo Greenspace 
 
Este empreendimento, localizado na Rua da Passagem nº 75 e construído pela CHL, foi 

entregue em março de 2005. Possui 2 blocos, sendo um bloco com 6 e o outro 8 

apartamentos por andar de 2 e 3 quartos e uma área de lazer que ocupa parte da 

encosta do Morro do Pasmado.  

 

Apesar de um trecho da encosta não ser aproveitada para a construção dos prédios 

devido ao seu alto custo, a área total do terreno possibilitou a construção de um grande 

número de unidades residenciais. Inclui 3 piscinas sendo uma semi-olímpica, área de 

recreação, quadra de futebol coberta, quiosque, sauna, hidromassagem, sala de tv e sala 

de ginástica.  

 

 

                                                           
1 Dados obtidos nos sites dos empreendimentos,  nos cadernos imobiliários dos lançamentos e junto à 
associação de dirigentes de empresas do mercado imobiliário (ADEMI) 
2 Taxa de ocupação =  área da(s) lâmina(s) divido pela área do terreno 
3 Engloba as áreas de lazer com equipamentos, jardins e circulação de pedestres 
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Figuras 4.1 e 4.2 – dois momentos: imagem da piscina no folder e depois de pronta. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

Figura 4.3 – kids garden – jardim de infância futurista.   
 

 
Figura 4.4 – planta baixa humanizada da área de lazer.  

Fonte: disponível em http://www.chl.com.br acesso em 2005. 
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 Em visita ao empreendimento, surpreendeu-nos a constatação de que as áreas de lazer 

são menos espaçosas, vistosas e bem acabadas do que as imagens promovidas na 

época do lançamento. Devido ao relevo da encosta, os espaços são muito 

compartimentados e os acessos cercados de muretas. Com isso não há uma integração 

entre os espaços de lazer. 

 

O spa compreende uma banheira mínima e o prometido bosque é apenas uma faixa de 

grama com uma árvore. O acabamento e os equipamentos do playground em nada 

lembram as imagens futuristas dos catálogos publicitários e alguns locais como a piscina 

já necessitam de manutenção. Apesar disto, alguns espaços conseguem corresponder  

às expectativas, como é o caso das bem decoradas portarias, da sala de ginástica e da 

hidromassagem.  

 

Figura 4.5 - a piscina em manutenção.     Figura 4.6 –a pequena banheira do spa. 
 

Figura 4.7 - o bosque é uma faixa de grama.         Figura  4.8 – a piscina com raia: enclausurada.  
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Figuras 4.9 e 4.10 – os espaços de lazer infantil, bem diferentes dos folhetos publicitários. 

Fonte: Fotos tiradas no local pela autora. 
 
 
Característica principal – área de lazer em pavimento elevado de embasamento, 
com variada infra-estrutura de lazer ocupando parte de encosta. 

 
Figura 4.11 – planta esquemática do pavimento de uso comum do  

condomínio Botafogo Greenspace elaborada pela autora. 
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Critérios avaliados: 
 
1. tipologia das edificações – 2 blocos de 7 pavimentos mais cobertura com 

apartamentos de 2 e 3 quartos e diversas opções de plantas, com áreas que variam de 

84m² a 94m². No térreo localizam-se 3 lojas. Todos os apartamentos possuem varanda. 

Prédios de linhas retas e poucos detalhes decorativos, porém com imponente portaria de 

acesso. 

2. implantação das edificações no terreno – um prédio ocupa a parte da frente do 

terreno e outro ocupa a parte de trás. Os 2 blocos são afastados das divisas e tem o 

formato retangular. 

3. implantação da área de lazer no empreendimento - a área de lazer situa-se em 

pavimento elevado de embasamento que ocupa quase toda a área do terreno, com 

exceção do afastamento frontal e da área do bosque, e inclui parte da encosta do Morro 

do Pasmado. Com isso, boa parte dos equipamentos está na área coberta pela projeção 

da lâmina e as áreas externas se desenvolvem em  diferentes níveis: a pérgula com bar e 

spa; a piscina com raia, as piscinas adulto e infantil e o bosque. 

4. área do terreno – 3.022m² 

5. taxa de ocupação – 35% 

6. número total de unidades – 99 

7. área total de lazer4 – 2.500m²  

8. m² de área de lazer por unidade  - 25,25m² de área de lazer por unidade. 

9. opções de equipamentos de lazer por faixa etária: 
- todas: piscina, salão de festas, bosque. 

- crianças: piscina infantil, playground. 

- adolescentes: salão de jogos, mini bar, quadra coberta. 

- adultos: piscina com raia de 25m, pérgula com bar e spa, sala de tv, sala de ginástica, 

saunas, hidromassagem, sala de repouso. 

10. acesso – pela Rua da Passagem 

11. data do lançamento e da entrega  

- data do lançamento - outubro de  2002   

- data da entrega – março de 2005 

12. valor médio do imóvel   2 quartos – R$ 237.016,00 

     3 quartos – R$ 253.552,00 

13. preço por m² do imóvel - R$2.756,00 

14. valor do condomínio  - R$300,00 em média 
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4.4 Piazza Verde   

 

O Piazza Verde é outro empreendimento da CHL e ocupa um extenso terreno longitudinal 

ao lado do metrô Botafogo, limitado pelas ruas Nelson Mandela, São Clemente e 

Voluntários da Pátria. Suas unidades residenciais são distribuídas em 3 blocos, com 

apartamentos de 2 quartos, sendo 2 blocos com 6 apartamentos por andar e 1 com 8 

apartamentos por andar. No térreo localizam-se várias lojas. 

 

Sua propaganda mais salientada são os seus 3.200m² de área de lazer: “a melhor área 

de lazer que Botafogo já teve”. Com 3 praças com jardins temáticos, pomar, sauna, 

hidromassagem, ofurô5, jogos de adultos, sala de massagem, piscina com deck6 

molhado, fitness com ginástica e musculação, espaço teen7, espaço gourmet8 entre 

outros, observa-se a preocupação de equipamentos e espaços de lazer tanto para 

adultos quanto para crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 4.12 e 4.13 – vista geral do empreendimento e detalhe da piscina.  

Figuras 4.14 e 4.15 – sala de jogos e espaço gourmet: espaço para jovens e adultos. 

                                                                                                                                                                                
4 Incluindo a área da encosta. 
5 Banheira arredondada em madeira, originaria do Japão, utilizada para banhos relaxantes. 
6 Plataforma. 
7 Espaço para o lazer do adolescente. 
8 Sala de jantar conjugada com espaço para o preparo da refeição. 
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Figura 4.16 – planta baixa humanizada de uma parte do pavimento de uso comum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.17 – planta baixa humanizada da outra parte do pavimento de uso comum. 
Fonte: disponível em http://www.chl.com.br/piazzaverde  acesso em 2005. 
 
 
Característica principal – área de lazer em pavimento elevado de embasamento, 
com variada infra-estrutura de lazer. 

Figura 4.18 – planta esquemática do pavimento de uso comum do  

condomínio Piazza Verde elaborada pela autora. 
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Critérios avaliados: 
 
1. tipologia das edificações - 3 blocos, sendo 2 de 5 pavimentos mais cobertura e 1 de 

9 pavimentos mais cobertura, com apartamentos de 2 quartos com dependência de 

empregada e diversas opções de plantas, com áreas que variam de 66m² a 89m². No 

térreo localizam-se várias lojas, formando um pequeno centro comercial. Todos os 

apartamentos possuem varanda. Nas fachadas, elementos curvos lembram ondas. 

2. implantação das edificações no terreno – os 3 blocos são afastados das divisas e 

encontram-se alinhados no terreno que tem o formato comprido e estreito. O prédio com 

maior número de pavimentos encontra-se no meio. Os 3 blocos são afastados das divisas 

e tem o formato retangular comprido. 

3. implantação da área de lazer no empreendimento - a área de lazer situa-se em 

pavimento elevado de embasamento ocupando toda a área do terreno, com exceção dos 

afastamentos frontais. Quase a totalidade dos equipamentos de lazer encontra-se em 

área coberta, na projeção da lâmina, com exceção da piscina, chafariz, pomar e jardins. 

4.  área do terreno – 4.000m² 

5.  taxa de ocupação – 30% 

6. número total de unidades - 132 

7. área total de lazer – 3.200m² 

8. m² de área de lazer por unidade – 24,24m² de área de lazer por unidade. 

9. opções de equipamentos de lazer por faixa etária: 
- todas: piscina com deck molhado e raia de 25m, salão de festas, pomar, jardins. 

- crianças: playground fechado e aberto, piscina infantil. 

- adolescentes: espaço teen multiuso, salão de jogos, auditório com palco. 

- adultos: espaço goumet, salão de jogos de adulto, sala de estar e tv, musculação, 

ginástica, saunas, ofurô, sala de massagem, sala de repouso. 

10. acesso – situado ao lado do metrô, o acesso principal ao empreendimento é pela 

Rua Nelson Mandela.  

11. data do lançamento e da entrega  

- data do lançamento - dezembro de  2003   

- data prevista da entrega – abril de 2006 

12. valor médio do imóvel  2 quartos – R$ 273.634,00 

13. preço por m² do imóvel - R$3.318,00 

14. valor do condomínio – sem previsão 
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4.5 Waterways Residencial 
 
Este empreendimento, situado na Av. Sernambetiba, em frente à praia da Barra, na altura 

do posto 6, teve sua construção realizada pelas empresas Brascan Engenharia e pela 

RJZ Engenharia, e chama atenção pelo tamanho do terreno e porcentagem da área 

ocupada. Com 54.766m² e apenas 12% da área ocupada, a área de lazer ocupa a maior 

parte do terreno que possui um verdadeiro parque aquático. Composto por 9 prédios com 

4 a 8 apartamentos por andar, suas unidades são  de 2, 3 e 4 quartos. 

 

A área de lazer inclui um clube com academia de ginástica, saunas seca e a vapor, 

duchas, hidromassagem, salão de repouso, salão de estar, salão para eventos e festas, 

salão de jogos, bar, solário integrado ao aquático, com atrativos como biribol, raias semi-

olímpicas, jatos d'água, escorregador, toboágua, ilha e ponte. Completando a área de 

lazer, duas quadras de tênis, duas quadras de vôlei e uma quadra polivalente. 

Figuras 4.19 e 4.20 – vista geral do empreendimento . 

 

Figura 4.21 - parque aquático que dá nome ao empreendimento.            Figura 4.22 – fitness center. 

Fonte: disponível em http://www.brascanimobiliaria.com.br/rio/1waterways acesso em 2005. 
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Em visita ao local, pudemos observar que as áreas de lazer são amplas, sofisticadas, 

bem acabadas e projetadas, exceção feitas aos playgrounds, uns poucos brinquedos de 

plástico agrupados em alguns pontos do terreno, que por não terem um espaço 

especialmente pensado para eles, ocupam locais pouco valorizados e sem o devido 

conforto térmico. Os espaços de lazer são bastante freqüentados por seus moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 4.23, 4.24 e 4.25 - vistas  do parque aquático e figura 4.26 – playground na passagem 

Fonte: fotos tiradas no local pela autora. 

 
Característica principal – área de lazer concentrada, no térreo do terreno, cercada 
pelos prédios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – planta esquemática do térreo do condomínio Waterways elaborada pela autora 
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Critérios avaliados: 
 
1. tipologia das edificações - 9 blocos, sendo 5 de 5 pavimentos mais cobertura e 4 de 

15 pavimentos mais cobertura, com apartamentos de 2, 3 e 4 quartos com dependência 

de empregada e diversas opções de plantas, com áreas que variam de 101m² a 225m².   

Todos os apartamentos possuem varanda. As fachadas são sofisticadas e 

contemporâneas utilizando materiais como  placas e tubos de alumínio, porcelanato e 

granito. As varandas são curvas nos pavimentos de coroamento. 

2. implantação das edificações no terreno – 2 prédios estão situados na frente do 

terreno e os outros 7 prédios estão ao redor da área de lazer, sendo que 3 deles foram 

inclinados para melhorar a visão para o mar. Todos são afastados das divisas. 

3. implantação da área de lazer no empreendimento – a área de lazer está agrupada 

no centro do terreno, ao nível do térreo, e compreende 3 espaços principais: o parque 

aquático, o clube fechado e as quadras. 

4. área do terreno - 54.766m²  

5. taxa de ocupação – 12% 
6. número total de unidades – 460  

7. área total de lazer9 – 48.000m² 

8. m² de área de lazer por unidade – 104,35m² de área de lazer por unidade. 

9. opções de equipamentos de lazer por faixa etária: 
- todas: parque aquático composto por diversas piscinas interligadas com escorregas, 

pontes, ilhas, etc., salão de festas. 

- adolescentes e adultos: salão de jogos, quadras de tênis, vôlei e polivalente.  

- adultos: academia de ginástica, saunas, hidromassagem, sala de repouso, bar. 

10. acesso – pela Av. Sernambetiba 

11. data do lançamento e da entrega  

- data do lançamento – setembro de 1999 

- data da entrega – outubro de 2003 

12. valor médio do imóvel   2 quartos – R$ 580.650,00  

                3 quartos – R$ 695.210,00 

                 4 quartos- R$ 980.530,00 

13. preço por m² do imóvel - R$ 5.530,00 

14. valor do condomínio – aproximadamente R$800,00 cada 100m² 
 

                                                           
9 Incluindo jardins e circulação de pedestres. 
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4.6 Le Parc Residencial Resort 
 
Ocupando um terreno de 55.630m² na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, com 

construção a cargo da RJZ Engenharia e da Cyrela e entrega prevista para 2007, o Le 

Parc oferece grande quantidade de itens nas suas áreas de lazer.  São 13 edifícios com 8 

a 12 apartamentos por andar de 2, 3 ou 4 quartos, e sendo um prédio exclusivo de lofts10. 

 

A idéia central do empreendimento é que o andar térreo terá amplas alamedas entre os 

edifícios, 4 praças praticamente iguais com piscinas e recreação infantil e é vetado à 

circulação de veículos. Além disso, espalhados pelo térreo ainda localizam-se as quadras 

de futebol, tênis e vôlei de praia, além de pista de skate,  muro de escalada e golfe. Cada 

prédio terá ainda uma salão de festas e um home office11. 

 
O termo resort, utilizado nas propagandas, é devido a um complexo clube subterrâneo de 

3.000m², que pode ser considerado uma inovação em matéria de maximização de 

espaço para lazer, com itens como sala de massagem, ofurô, hidromassagem, shiatsu12, 

saunas, aromoterapia, banho romano e massagem com lama; um fitness center com 

piscina semi-olímpica, espaço para pilates13, ginástica, ioga, spinning14, e squash15, e 

ainda home theater, sala multiuso, boate e estúdio para ensaios musicais e uma praça de 

conveniência iluminada por uma pirâmide de vidro localizada no térreo.  

 

 

 
Figura 4.28 – pavimento de 

acesso com a implantação 

dos prédios. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
10  Surgidos em Nova York, em meados dos anos 20, os lofts são apartamentos amplos, quase sem divisões, 
onde os ambientes são integrados. 
11 Escritório em casa. No caso no espaço coletivo do edifício, servindo aos moradores que desejarem utilizá-
lo. 
12 Massagem oriental. 
13 Método de ginástica que utiliza equipamentos específicos. 
14 Modalidade de exercício que utiliza bicicletas ergométricas. 
15 Esporte como o tênis, com os jogadores lado a lado em pequena quadra com paredão ao fundo. 
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Figura 4.29 – planta do clube subterrâneo. 

  

 

Figura 4.30 – alameda principal. Figura 4.31 – uma das piscinas descobertas. 

 
 

 

Figura 4.32 – quadras e pista de skate.   Figura 4.33 – recreação infantil. 
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Figura 4.34 – hidromassagem e ofurô no spa.  Figura 4.35 – piscina do clube subterrâneo. 
 

Figura 4.36 – o inusitado banho romano 
Fonte: disponível em http://www.leparcresidential.com.br acesso em 2005 

 

Característica principal –área de lazer dispersa pelo térreo, com 4 núcleos iguais e 
um spa subterrâneo  

Figura 4.37 – planta esquemática do condomínio Le Parc elaborada pela autora.
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Critérios avaliados: 
 
1. tipologia das edificações - 13 blocos de 7 pavimentos, com diversas opções de 

plantas para apartamentos de 2, 3, 4 quartos com dependência de empregada e lofts, 

com áreas que variam de 97m² a 173m² . Todos os apartamentos possuem varanda. As 

fachadas são inspiradas no estilo francês com colunas e molduras. 

2. implantação das edificações no terreno – os 13 blocos estão distribuídos de forma 

uniforme. O terreno foi dividido em 4 quadrantes, separados por alamedas para 

pedestres, e em cada quadrante os prédios estão dispostos ao redor da piscina.  Todos 

os blocos são afastados das divisas e tem o formato retangular. 

3. implantação da área de lazer no empreendimento – os equipamentos de lazer estão 

divididos em dois espaços principais: dispersos no térreo, os 4 complexos de piscina e 

playground que definem a implantação do conjunto, as alamedas, os jardins e outros 

equipamentos ocupam a maior área do terreno, e no subterrâneo um clube com spa e 

fitness. 

4. área do terreno - 55.630m² 

5. taxa de ocupação – 25% 

6. número total de unidades – 756 

7. área total de lazer16 – 45.000m² no térreo e mais 3.000m² no clube subterrâneo. 

8. m² de área de lazer por unidade – 63,50m² de área de lazer por unidade. 

9. opções de equipamentos de lazer por faixa etária: 
- todas: 4 piscinas com prainha e raia de 25m, salão de festas no térreo dos prédios, 

alamedas, jardins, mini-horto. 

- crianças: 4 playgrounds, piscinas infantis integradas nas 4 piscinas de adulto. 

- adolescentes: half pipe17 , muro de escalada. 

- adolescentes e adultos: quadras de futebol, vôlei e tênis, golf, sala de ensaios 

musicais, quadras de squash, piscina semi-olímpica coberta, sala multi-uso com 

boate e telão de projeção, sala para artes marciais. 

- adultos: salas para: musculação, ginástica, aeróbica, spinning, pilates, massagens, 

estética corporal e facial,  spas, banho romano, ofurôs, saunas, repouso, salão de 

cabeleireiro. 

10. acessos – pelas Via Parque da Lagoa da Tijuca, pela Avenida Ricardo Marinho e por 

uma rua que será construída paralela a Avenida das Américas. 

 

 

                                                           
16 Incluindo jardins e circulação de pedestres. 
17 Pista de skate. 
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11. data do lançamento e da entrega  

- data do lançamento – novembro de 2003 

- data da prevista da entrega – abril de 2007 

12. valor médio do imóvel     lofts - R$ 485.240,00 

  2 quartos – R$ 426.867,00  

                 3 quartos – R$ 575.949,00 

                   4 quartos - R$ 706.072,00 

13. preço por m² do imóvel - R$4.350,00 

14. valor do condomínio – previsão de R$650,00 para cada 100m² 
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4.7 Quadro comparativo dos empreendimentos  
 

CRITÉRIOS GREENSPACE PIAZZA VERDE WATERWAYS LE PARC 

 
NÚMERO DE QUARTOS 

 
2 e 3 

 
2 

 
2, 3 e 4 

 
2, 3, 4 e loft 

 
ÁREA DAS UNIDADES 

 
de 84m² a 94m² 

 
de 66m² a 89m² 

 
de 101m² a 225m² 

 
de 97m² a 173m² 

 
ÁREA DO TERRENO 

 
3.022m² 

 
4.000m² 

 
54.766m²  

 
55.630m² 

 
TAXA DE OCUPAÇÃO 

 
35% 

 
30% 

 
12% 

 
25% 

 
NÚMERO DE UNIDADES 

 
99 

 
132 

 
460 

 
756 

 
ÁREA TOTAL DE LAZER 

 
2.500m² 1 

 
3.200m² 

 
48.000m² 2 

 
48.000m² 2 

 
TIPOLOGIA DA  

ÁREA DE LAZER 

 
área de lazer em 

pavimento  
elevado de 

embasamento 

 
área de lazer em 

pavimento  
elevado de 

embasamento 

 
área de lazer 
concentrada  

no térreo 
de condomínio 
vertical fechado 

 
área de lazer 

dispersa  
no térreo 

de condomínio 
vertical fechado 

 

M² ÁREA LAZER  
POR UNIDADE 

 
25,25m² 

 
24,24m²  

 
104,35m²  

 
63,50m²  

 

PREÇO POR M² 
DO IMÓVEL 

 
R$2.756,00 

 
R$3.318,00 

 
R$5.530,00  

 
R$4.350,00 

     
DIFERENCIAIS 

DE LAZER 
área de lazer 
 em encosta; 

bosque, piscina 
com raia de 25m,
quadra coberta, 
sala de jogos p/ 
adolescentes, 
pérgula c/ spa 

piscina c/ deck  
e raia de 25m,  
pomar, ofurô 
espaço teen,  

auditório c/ palco,
espaço gourmet, 
sala de jogos p/ 
adolescentes e 

adultos 

parque aquático 
c/ várias piscinas 

e escorregas, 
quadras de tênis, 

vôlei e polivalente, 
sala de jogos, 

hidromassagem, 
academia de 

ginástica. 

4 conjuntos c/ 
piscina e 

playground, 
muro de escalada,

pista de skate, 
quadras de tênis, 

vôlei e futebol, golf,
e um clube 

subterrâneo c/ 
piscina coberta, 
fitness center, 

boate, estúdio e  
um spa com salas 
de massagens e 

banhos. 
 

 
1 Incluindo a área da encosta 
2  Incluindo jardins e circulação de pedestres 
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CAPÍTULO V 
 
 
 
Análise Comparativa  
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5.1 - Análise comparativa dos exemplos estudados 
 
A partir da análise do resultado dos critérios utilizados nos 4 exemplos estudados 

podemos traçar um comparativo de suas características e chegar a algumas conclusões. 

Primeiramente podemos observar maior semelhança entre os 2 empreendimentos 

localizados na Barra da Tijuca e os 2 empreendimentos localizados em Botafogo. Estas 

semelhanças dizem respeito à área do terreno, à área total de lazer, ao número de 

quartos, ao m² da área de lazer por unidade e às tipologias da área de lazer. 

 

Todos os empreendimentos possuem apartamentos com 2 quartos, mas apenas  os dois 

da Barra da Tijuca possuem apartamentos com 4 quartos, demonstrando mais opções de 

escolha (o Le Parc tem até lofts) para atender a um público com diferente poder 

aquisitivo. O Greenspace possui apartamentos de 2 e 3 quartos e no Piazza Verde todos 

os 132 apartamentos são de 2 quartos apontando para um nível de aquisição mais 

homogêneo. 

 

As áreas dos empreendimentos deixa explícita a condição da Barra da Tijuca como uma 

região com possibilidade de grandes terrenos, sendo, nos nossos exemplos, até 18 vezes 

maior que os de Botafogo. Com isso a área  total de lazer e o m² da área de lazer por 

unidade seguem semelhante proporção. 

 

No Waterways, apesar da área do terreno ser próxima a do Le Parc, a taxa de ocupação 

é bem menor, dado que se reflete num menor número de unidades e, consequentemente, 

num maior m²  de área de lazer por unidade. Porém ambos refletem a diretriz do plano 

piloto para a Baixada de Jacarepaguá que previa grandes percentuais de áreas verde em 

compensação às áreas ocupadas.   

 

O Greenspace e o Piazza Verde possuem o número de unidades proporcional à 

diferença da área do terreno. E a relativamente pequena taxa de ocupação dos dois 

empreendimentos deve-se ao fato que o Greenspace ocupa área de encosta, não viável 

economicamente para edificação e o Piazza Verde, por ter seu terreno limite com 3 ruas, 

perde muita área com os afastamentos frontais. 

 

Quanto à tipologia de área de lazer, podemos ressaltar que os empreendimentos de 

Botafogo possuem a área de lazer em pavimento elevado de embasamento, enquanto os 

da Barra da Tijuca o possuem no térreo, que é o pavimento de acesso. Estes seguem 
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dois partidos diferentes. Enquanto o Waterways possui os equipamentos de lazer 

agrupados no centro do terreno, com os prédios em volta, no Le Parc os equipamentos 

se repetem em 4 núcleos, definindo a implantação dos prédios. 

 

Mesmo com uma área disponível muito menor, os condomínios de Botafogo tentam se 

aproximar aos da Barra da Tijuca na diversidade de opções de lazer. Em comum os 4 

condomínios possuem, em diferentes dimensões, salão de festas, saunas, piscina semi-

olímpica, espaço para ginástica, espaço para adolescentes, área de recreação infantil,  

sala de jogos, ofurô ou hidromassagem. Podemos perceber nos 4 exemplos estudados, 

uma preocupação em oferecer lazer para todas as faixas etárias. 

 

Comparando as áreas e equipamentos comuns aos exemplos estudados, podemos 

definir os principais espaços projetados atualmente nas áreas de lazer: 

 

a. Espaços de estar e convívio (salão de festas, home theater, espaço gourmet); 
b. Espaços para as práticas esportivas (quadras, fitness center, piscina com raia) 
c. Espaços de lazer infanto-juvenil (playground, sala de jogos, espaço teen) 
d. Espaços de relaxamento (saunas,  hidromassagem, spa, ofurô) 

e. Espaços de lazer contemplativo (jardim, bosque, fonte, espelhos d’água) 
 

O alto custo de manutenção das áreas de lazer mais incrementadas pode ser verificado 

pela previsão do valor do condomínio do Le Parc e pelo valor do mesmo no Waterways.  

A variação de preço por m² dos imóveis é de até  2 vezes entre Watwerways, o mais 

caro, e o Greenspace, o mais barato. Os apartamentos dos condomínios de Botafogo 

possuem o preço do m²  mais em conta que os da Barra da Tijuca. Com estes dados, 

pode-se tentar afirmar um maior nível de sofisticação nos condomínios da Barra da 

Tijuca, mas, na verdade, existe na Barra da Tijuca uma grande oferta de imóveis para as 

diversas faixas de renda dos consumidores, enquanto Botafogo apresenta lançamentos 

imobiliários para uma classe média mais homogênea. 

 

5.2 – Entrevistas com empresários do setor imobiliário 

 

O lançamento de um empreendimento imobiliário conta com a participação de diversas 

empresas, e quanto maior e mais sofisticado o empreendimento, mais profissionais 

envolvidos e firmas especializadas nas diferentes etapas, do planejamento e 

desenvolvimento à construção e venda do produto. No lançamento de um 
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empreendimento simples, estão presentes a construtora, a incorporadora (que pode ser 

um setor da própria construtora), e os corretores imobiliários.   

A incorporadora preestabelece o público alvo a que se destina o empreendimento e o tipo 

de conjunto a partir da localização e dimensões do terreno. As construtoras juntamente 

com as incorporadoras especificam o programa do projeto respeitando a legislação 

vigente e contratam profissionais envolvidos no projeto como os arquitetos, os 

paisagistas e os decoradores.  E cabe às empresas corretoras e aos profissionais de 

propaganda promover os lançamentos com base em planos estratégicos e pesquisas de 

mercado, onde descobrem os desejos dos clientes em relação ao empreendimento como 

um todo, incluindo as áreas de lazer. (ARAGÃO, 2005) 

 

Em entrevista com o presidente de uma construtora e incorporadora ativa no mercado 

imobiliário, com vários lançamentos de edifícios com área de lazer, e com o diretor de 

uma das principais corretoras de imóveis do Rio de Janeiro, sendo inclusive a empresa 

corretora dos 4 exemplos apresentados no estudo de casos, encontramos diversos 

pontos em comum no que diz respeito à importância das áreas de lazer nos 

empreendimentos imobiliários e a reafirmação de alguns argumentos expostos nos 

capítulos anteriores. 

 

Em comum ambos afirmam que a área de lazer é um grande chamariz nas vendas dos 

empreendimentos por trazer a segurança de se ter a família por perto e pela comodidade 

de não precisar se deslocar para ir ao clube ou academia, e é bem visto mesmo para 

famílias sem crianças. A valorização do imóvel devido à existência da área de lazer 

também é indiscutível, tanto na compra como na revenda, apesar de não possuírem 

dados indicando o percentual de valorização.  

 

O custo da construção da área de lazer encontra-se incluído no valor da obra e sua 

montagem, equipamentos e aparelhos são repassados ao comprador através de uma 

parcela que não chega a 3% do valor de venda denominada instalação do condomínio, 

que, segundo eles, o cliente paga com tranqüilidade por enxergar os benefícios. Em geral 

preferem pagar à construtora do que posteriormente depender de reunião de condomínio 

para implantar algum equipamento de lazer ou de segurança. 

 

A venda  de imóveis sem nenhuma infra-estrutura de lazer é dificultada a ponto de se 

preferir abrir mão de um pavimento inteiro de apartamentos ou de garagem em prol da 

existência de área de lazer de forma a garantir a liquidez e o sucesso do 

empreendimento. 
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Outro fato citado nas duas entrevistas é a recente sofisticação das áreas de lazer. Antes 

elas eram relativamente simples, e atualmente existem arquitetos e firmas especializadas 

que chegam a fazer viagens ao exterior para lugares como Miami em busca de inovações 

para as áreas de lazer, que atualmente devem possuir piscinas com raias semi-olímpicas, 

saunas, banheiras de hidromassagem, home theater, espaço para caminhadas, espaço 

gourmet, etc. 

 
Eles esclarecem que muitas pessoas estariam envolvidas no programa do projeto e da 

área de lazer, sendo que, em um grande empreendimento, um grupo de 30 a 40 pessoas 

se reúnem toda a semana para discutir o projeto que pode levar de 1 a 2 anos para sair 

do papel, incluindo incorporadores, engenheiros, arquitetos, corretores e até agências de 

publicidade especializadas. 

 

A área de lazer como compensação das compactas áreas internas fica claro na visão dos 

dois empresários. O presidente da construtora acrescenta que o quarto pode ser 

pequeno, de 9m², pois a intenção é passar o tempo livre na área de lazer e só voltar ao 

quarto para dormir. Com isso a área de lazer funcionaria como uma extensão do próprio 

apartamento. E destaca também a importância da varanda, mesmo de pequenas 

dimensões por trazer a sensação de amplitude. Neste contexto, um dado interessante 

apontado é que enquanto o marido se preocupa que a sala seja confortável, a esposa 

ainda se interessa por uma boa cozinha. 

 

Já o diretor da corretora afirma que nos grandes empreendimentos o apartamento é 

coadjuvante, apenas um detalhe. Como se o cliente comprasse um grande 

empreendimento com direito a um apartamento visto que os apartamentos em si são 

compactos. E acrescenta que atualmente as pessoas não dão mais jantar em casa e sim 

nas salas de jantar dos espaços comuns. 

 

A explicação para as diminutas áreas internas vêm do alto custo da construção e do 

terreno. Para eles é mais fácil vender apartamentos de 2 quartos do que de 3 quartos, já 

que ambos concordam que o imóvel deve primeiramente caber no bolso do consumidor. 

Para isso os clientes abrem mão de alguns requisitos iniciais como localização, tamanho 

e lazer, para ter condições de comprar um imóvel. A confiabilidade na construtora e as 

condições de pagamento também são muito importantes. Muitas vezes, em imóveis 

financiados,  o que importa é quanto o cliente irá pagar por mês. 
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De acordo com o presidente da construtora, a propaganda se baseia na localização, 

ligada à questão de vizinhança e segurança para atrair os clientes, juntamente com a 

área de lazer, que é um importante fator de valorização do imóvel. O comprador também 

gosta de saber como será a vista do seu imóvel e se possível visitar um apartamento 

decorado. Ele ressalta que atualmente os clientes são muito exigentes e bem informados. 

Sabem exatamente o que estão comprando e reclamam qualquer alteração em relação 

ao que foi vendido. Em geral sentam para assinar a escritura com um advogado ao lado. 

 

Os itens aos quais o consumidor atribui maior importância no empreendimento seriam 

orientação solar, segurança, infra-estrutura de lazer, garagem e serviços na vizinhança. 

Na área de lazer o item mais valorizado seria a piscina, seguido da sauna e do salão de 

festas. 

 

Quando questionados sobre os fatores de desvalorização dos imóveis, ambos citaram a 

proximidade com favelas e principalmente estar na linha de tiro, em caso de eventual 

distúrbio. Contudo, entre os fatores que apresentam menor lucro para o empreendimento 

ambos citam que respeitar as exigências da prefeitura e das concessionárias dos 

serviços básicos como água, luz e esgoto geram altos custos e baixo retorno financeiro. 

 

Em relação aos bairros, o diretor da corretora explica que o movimento em busca da 

Barra da Tijuca e de seus grandes condomínios, se deu, em grande parte, devido a 

questão da violência e da falta de segurança que, segundo sua visão, é o grande 

problema da cidade do Rio de Janeiro. O grande “boom” destes grandes 

empreendimentos foi nos últimos 10 anos, e leva a uma das vantagens da Barra da 

Tijuca que é a concorrência e o grande número de ofertas, gerando os bons preços e os 

diferenciais de projeto. Ele ressalta ainda que nem todos se acostumam com a vida na 

Barra da Tijuca e algumas pessoas tentam voltar para a Zona Sul.  

 

Já Botafogo é para clientes que querem infra-estrutura e não querem ir para a Barra da 

Tijuca. A previsão é que num prazo de 5 a 7 anos Botafogo vai mudar de feição. O 

presidente da construtora comenta que unindo 2 ou 3 casas antigas é possível se fazer 

um empreendimento com uma boa área de lazer. Como Botafogo está preso à legislação 

que estipula que a cada 30m² de terreno pode-se fazer uma unidade residencial, para  

um empreendimento com um grande número de apartamentos, é necessário um grande 

terreno. 
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5.3 - Principais tendências morfológicas e de uso dos espaços coletivos 
condominiais 
 

A análise do que tem sido oferecido no mercado imobiliário atual aponta tendências para  

a morfologia e o uso dos espaços coletivos de lazer.  A primeira tendência observada é 

que as áreas de lazer continuarão como um importante ponto focal nos 

empreendimentos, e seus planejadores continuarão criando inovações de forma a tornar 

único cada lançamento. 

 

Dentre as principais funções dos condomínios com amplas áreas de lazer está a 

revitalização de áreas menos valorizadas e degradadas da cidade do Rio de Janeiro. 

Como exemplo podemos citar os bem sucedidos lançamentos de dois condomínios em 

novembro de 2005.  

 

O primeiro foi o Cores da Lapa da Klabin Segall, considerado um grande sucesso por ter 

todas as suas 688 unidades vendidas em menos de uma dia. (CASEMIRO b, 2005) Uma 

grande campanha de marketing foi feita e uma revista foi editada especialmente para o 

lançamento com grande parte das páginas dedicadas a fotos e especificações das áreas 

de lazer, utilizando slogans como: “O seu clube está no térreo”, “Relaxar ou mallhar. 

Porque saúde é cuidar bem de você”  e  “Praças, alamedas e natureza privativos. O Rio 

nunca  viu nada assim”.  

 

O segundo foi o Quartier Carioca no Catete, da CHL, que apesar de ter planejado vender 

suas 880 unidades ao longo de 4 anos, em menos de um mês já tinha vendido mais de 

2/3 de suas unidades. (Id..) Aproveitando um dos últimos grandes terrenos da região, o 

empreendimento conta com uma extensa área de lazer e muitas inovações, ressaltando 

em sua propaganda o lazer para todas as idades. “Um bairro completo com muito lazer e 

felicidade para todas as idades.”  

 

A Barra da Tijuca continua com seu potencial para grandes condomínios. O grande 

sucesso do segundo semestre de 2005 foi a Vila do Pan, que teve 1400 unidades 

vendidas no período de 30 dias. (Id..)  Ainda na Barra da Tijuca, a Península é 

considerada o futuro em relação às áreas de lazer da região, pois além das áreas de 

lazer de cada condomínio, um imenso parque ecológico com praças, equipamentos de 

lazer e ciclovias interligará os espaços comuns  a todos os condomínios. 
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Mas nem só na Zona Sul e Zona Oeste vive o mercado imobiliário. Em artigo do Jornal do 

Brasil intitulado “Lazer é exigência do mercado”, a explicação para a exigência de área de 

lazer nos edifícios vem associada à violência da cidade. Este artigo ressalta a construção 

de condomínios para a classe média, em bairros da Zona Norte, em que os espaços de 

lazer são fundamentais para a aceitação do empreendimento, valorizando o imóvel em 

até 20%. (ADEMI c, 2005) 

 

O local destinado às áreas de lazer nas edificações também apontam para uma nova 

tendência, a área de lazer na cobertura. O respaldo para esta tendência se encontra na 

justificativa de que o espaço de uso comum, estando situado na cobertura do edifício, 

democratiza a área nobre do empreendimento e privilegia o sol, a vista, a ventilação, a 

privacidade e o sossego. (RAMALHO, 2005) 

 

Nas áreas mais adensadas, em que os prédios ficam muito próximos uns dos outros, a 

área de lazer na cobertura garante não só uma melhor insolação para as piscinas como 

também uma vista mais bonita, ainda mais se levando em conta a beleza do entorno da 

cidade.  

 

Alguns dos prédios possuem, além da área de lazer na cobertura, uma área comum no 

térreo ou no pavimento de uso comum, dividindo os espaços de lazer em função do 

público. Geralmente a cobertura se destina aos adultos, que, no alto, gozam de mais 

tranqüilidade, enquanto o pavimento inferior, mais seguro, fica dedicado ao lazer infantil. 

 

Além da utilização da cobertura, tradicionalmente um espaço de uso privativo, para 

aumentar as possibilidades de áreas de lazer no condomínio, observamos também o uso 

do subsolo, antes um local restrito à guarda de automóveis, como mais um espaço 

potencial para o lazer.  É o caso do Le Parc, que fará uso de parte deste pavimento para 

criar um clube subterrâneo, incrementando assim sua área de lazer. 

 

Quanto às tipologias que traduzem a tendência contemporânea para as áreas de lazer 

verificamos a área de lazer dispersa ou concentrada no térreo de condomínio vertical 

fechado e a área de lazer em pavimento elevado de embasamento com diversificada 

infra-estrutura de lazer como sendo as mais praticadas atualmente pelo mercado 

imobiliário. 

 

Em relação aos equipamentos e espaços de lazer, a tendência é a setorização e a 

variedade de oferta para as diferentes faixas etárias. Para o lazer infanto-juvenil estão 
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sendo introduzidas novidades como baby zen1, casa do tarzan, brinquedoteca, garage 

bands2, lan house3, boliche e lounge adolescente4. Para os adultos as novidades são os 

espaços ligados à gastronomia, à degustação de cigarros e vinhos, cinema e locais para 

relaxamento e estética. E para os idosos sala de carteado, de leitura e área para peteca. 

(ADEMI e, 2005) 

 

Apesar da  oferta de opções de lazer para diversas faixas etárias, as famílias com filhos 

pequenos são as que mais utilizam os espaços coletivos dos condomínios, 

principalmente se as crianças do condomínio criam laços de amizade, sendo que o uso 

das áreas externas atualmente disputa lugar com os equipamentos eletrônicos. Muitas 

horas anteriormente gastas com jogos de bola e brincadeiras em playgrounds são 

substituídos por jogos de computador, televisão, DVD e até as conversas são 

substituídas pelos chats da internet. 

                                                           
1 Espaço para o relaxamento infantil 
2 Espaços com isolamento acústico 
3 Sala de jogos eletrônicos 
4 Sala de estar para adolescentes 
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Considerações Finais 
 
Conforme visto nos capítulos anteriores, entre os principais motivos que levaram a uma 

mudança nos hábitos de vida das classes média e alta, onde as atividades de lazer e 

sociabilidade são realizadas, na maior parte das vezes, nos espaços coletivos dos 

edifícios, dos conjuntos residenciais, dos shoppings centers e nos espaços privados das 

residências podemos enumerar: 

 

– O aglomerado demográfico das grandes cidades; 

– A falta de uma política de planejamento urbano que se traduz na escassez de praças 

e parques para suprimir a demanda da população;  

– A precária manutenção dos espaços de lazer existentes;  

– a entrada da mulher no mercado de trabalho reduzindo o tempo para a criação dos 

filhos, ao mesmo tempo em que existe uma valorização da criança na família;  

– a correria da vida cotidiana; 

– o tempo gasto nos deslocamentos; 

– a crescente e alardeada violência urbana;  

– as novas relações familiares; 

– o culto ao corpo e as atividades esportivas;  

– o desejo de volta aos valores do passado e de proximidade com o verde; 

– as novas tecnologias de informação e lazer. 

 

A percepção por parte dos agentes imobiliários que os espaços para lazer, ativo ou 

contemplativo,  atrai, valoriza e gera liquidez na venda dos imóveis em muito contribui 

para a importância que as áreas de lazer condominiais têm atualmente. Na promoção dos 

lançamentos imobiliários, estão sempre presentes as expressões “lazer” e “ segurança” 

em resposta aos desejos explicitados pelos consumidores. 

 

O marketing imobiliário também reforça constantemente a necessidade de segurança e 

proteção oferecendo , em contrapartida, condomínios protegidos através de  sistemas e 

tecnologias de segurança, e espaços de lazer salvaguardados da tão propagada 

violência externa. Satisfazem as necessidades dos clientes e os sonhos de consumo 

através de padrões arquitetônicos associados a símbolos de status. 

 

A influência da globalização se faz sentir nos novos empreendimentos imobiliários 

através de expressões estrangeiras adotadas e cada vez mais consagradas no mercado 

como fitness center, espaço gourmet, spa, ofurô, lan house, espaço teen, entre outros. E 
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os condomínios com espaços de lazer estão presentes cada vez mais em várias cidades 

brasileiras, de norte a sul, e não apenas nas grandes cidades. 

 

As áreas de lazer aparecem, então, como uma reação aos problemas descritos 

anteriormente, além de  servirem como justificativa para os apartamentos compactos, já 

que funcionariam como uma extensão da moradia. A proporção entre a diminuição das 

áreas internas e a sofisticação das áreas externas são também um interessante tema a 

explorar, e sugestão para pesquisas futuras. 

 

Outro dado significativo a ser investigado é a porcentagem de valorização que a área de 

lazer exerce sobre o imóvel. Devido a dificuldade em obter este dado nas pesquisas de 

empresas do setor, e na tentativa de estimar este valor,  calculamos a diferença entre os 

imóveis que oferecem infra-estrutura de lazer e os que não oferecem. Com base em 58 

imóveis de 2 quartos em Botafogo, anunciados nos classificados do caderno Morar Bem 

do Jornal O Globo de 20/11/2005, verificamos uma média 30% maior no preço dos  

imóveis que anunciavam suas áreas de lazer. Porém um estudo mais aprofundado se faz 

necessário ficando como proposta para próximos estudos.   

 

Um dado interessante em relação ao uso dos espaços coletivos dos condomínios vem de 

uma pesquisa realizada no ano de 2000 pela arquiteta Martha Galvão em 12 edifícios 

ocupados havia pelo menos um ano na cidade de São Paulo, que constatou um alto 

índice de desuso de alguns equipamentos de lazer. Dos moradores entrevistados o 

percentual que raramente utilizava a piscina era de 43%, o playground 54%, as quadras 

41% e a churrasqueira 61%. (Aragão, 2005) 

 

Apesar de praticamente não encontrarmos mais lançamento de empreendimento que não 

possua pelo menos algum espaço de lazer, ainda encontramos algumas famílias que 

dizem preferir morar em edifício que não possua área comum pelo receio de não 

conseguir controlar a  amizade dos filhos. Em conversa com mães de filhos pequenos, 

elas demonstraram apreensão em relação à mistura de faixa etária, já que o contato com 

adolescentes com mais idade por parte dos mais novos aceleraria o acesso a 

determinadas informações e despertaria o precoce desejo de independência e a 

curiosidade por  novas experiências como o sexo e uso de drogas. Estas suposições 

também necessitam de uma investigação mais concreta. 
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Voltando a nossa discussão, esta pesquisa comprova, através dos dados obtidos, nossa 

hipótese inicial de que as áreas de lazer têm se multiplicado e diversificado sua oferta 

nos empreendimentos residenciais multifamiliares por toda a cidade do Rio de Janeiro 

pela necessidade da melhoria na qualidade de vida nos grandes centros urbanos. 

 

O caráter de privacidade está se tornando uma imposição da sociedade, e tradicionais 

espaços públicos de lazer e convivência estão se tornando espaços semi-privados, como 

os espaços coletivos das vilas, agora com grades, uma grande parte das praças públicas, 

atualmente cercadas e com horário de funcionamento e as ruas com guaritas na entrada 

para inibir o acesso. Podemos observar também  o predomínio da tipologia dos 

condomínios fechados nos novos lançamentos imobiliários, devido a sua grande 

aceitação pela sociedade. 

 

A medida que habitam seus condomínios e usufruem de suas áreas de lazer, os 

moradores dos condomínios, fechados em suas fortalezas, abandonam os espaços 

públicos tradicionais de lazer e sociabilidade como as ruas, calçadas e praças, 

transferidos aos espaços privados de uso restrito. Restringindo a fluidez entre os espaços 

públicos e privados através das grades e dos muros, leva ao isolamento dos indivíduos 

do mesmo nível social, minimizando a interação com pessoas de outras classes e 

aumentado a segregação social. 
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