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1.  RESUMO 

Esta pesquisa se propõe a estudar o entorno da Arena Corinthians, no bairro de 

Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo e avaliar as transformações observadas na 

área decorrentes da construção do estádio e de sua utilização durante os jogos da Copa 

do Mundo 2014. Por meio de levantamento bibliográfico, de documentação cartográfica 

referente à área estudada e pesquisa de campo, deverão ser obtidos dados que serão 

tabulados e analisados, podendo gerar ainda novos mapas para a região afetada pela 

construção e pelo evento esportivo. Pretende-se assim identificar e avaliar as mudanças 

observadas no entorno da Arena Corinthians, em Itaquera, analisando seus aspectos 

negativos e positivos, referente à infraestrutura e hospitalidade urbana da região. 

2. INTRODUÇÃO 

A escolha da região de Itaquera para abrigar o estádio que abriria a Copa do Mundo 

2014 repercutiu na população da região produzindo grande expectativa sobre os efeitos 

que as obras e a movimentação dos jogos poderiam trazer para o local.  

Além da questão econômica e social implicadas na construção de um novo estádio, 

a rejeição da ideia de realização da Copa no Brasil por parte da população, abriu caminho 

para uma discussão sobre a hospitalidade urbana. Segundo Grinover (2007), a 

hospitalidade supõe a acolhida, permitindo a inclusão do outro no mesmo espaço. A reação 

de parte da população brasileira à forma como se conduziu a recepção à Copa do Mundo, 

tornou-se motivo de protestos, revelando o repudio e a indignação de muitos. 

A cidade, objeto de estudo desta pesquisa, será tratada como indissociável da 

infraestrutura e hospitalidade urbana. Dentre os limites e objetivos deste estudo, será 

abordada a temática dos eventos esportivos, impactos e transformações geradas, 

analisando as cidades sedes e população brasileira, visando identificar aspectos negativos 

e positivos da Copa do Mundo no Brasil nas cidades sedes. A pesquisa estará centrada na 

região de Itaquera, onde está situada a Arena Corinthians.  

3. OBJETIVOS  



Identificar e avaliar mudanças observadas na região do entorno da Arena 

Corinthians, em Itaquera, analisando seus aspectos negativos e positivos, referente à 

infraestrutura urbana; Identificação da infraestrutura viária disponível no bairro de Itaquera, 

acompanhando as adaptações realizadas em função dos jogos da Copa do Mundo 2014; 

Contribuir com a comunidade local, proporcionando informações sobre estas repercussões, 

possibilitando ideias para novas discussões sobre as diretrizes para um desenvolvimento 

mais favorável da região. 

4. METODOLOGIA 

Através de levantamento bibliográfico e de pesquisa de documentação cartográfica, 

pretende-se traçar um histórico do desenvolvimento urbano da região estudada. Estão 

sendo levantados também dados referentes à população, à malha viária, às redes de 

infraestrutura básica da região, junto a órgãos públicos e sites especializados. A pesquisa 

de campo deverá incluir registros fotográficos da área em estudo, bem como a realização 

de entrevistas com moradores e usuários da região, a fim de captar a percepção dos 

frequentadores e residentes da região estudada. Os dados serão tabulados e analisados, 

podendo gerar ainda novos mapas para a região afetada pelo evento esportivo. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Foram realizadas pesquisas da documentação cartográfica existente sobre a área 

estudada, levantamento de dados populacionais, econômicos, educacionais e da 

infraestrutura atual da região. Análises das imagens históricas disponíveis no Google Earth 

permitiram avaliar o processo de produção do espaço atual da região. As próximas etapas 

compreendem a realização de entrevistas com moradores de Itaquera e os dados obtidos 

serão tabulados para a produção da análise proposta. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A construção da Arena Corinthians intensificou as mudanças que já vinham 

ocorrendo paisagem de Itaquera.  A região, que já vinha se transformando desde a chegada 

da estrada de ferro, consolidando ao redor da estação um importante centro comercial, teve 

alavancado o seu desenvolvimento entre 1973 e 1986, quando tiveram início as obras da 



Estação Corinthians-Itaquera do Metrô e da CPTM (D’ANDREA, 2012 in: DELIAS, et al. 

2012). As obras da Arena Corinthians foram iniciadas em 2011, gerando um processo 

imediato de especulação imobiliária. O projeto do Polo Institucional Itaquera estruturou a 

região e previu novos usos para os espaços que contemplam o entorno da Arena 

Corinthians. A Vila da Paz, localizada a cerca de 300 metros da arena abriga uma 

comunidade onde vivem quase 400 famílias, à beira do córrego do Rio Verde, desde 1991. 

O crescimento desta vila se deu sem acesso à infraestrutura básica – água, energia, 

saneamento. A realização dos jogos da Copa do Mundo na região atraiu as atenções da 

população para a existência desta comunidade que nos planos oficiais deveria ser removida 

do local para a ampliação de um parque linear próximo dali, reforçando a ideia de 

MARICATO (1996) de que a “cidade ilegal” inexiste, frequentemente, para o planejamento 

urbano oficial. Durante os dias de jogos na Arena Corinthians, houve bloqueio de vias para 

descongestionar o acesso a Arena. O transporte público (trem e metrô) foi muito utilizado e 

os torcedores que optaram pelo carro, tiveram que fazer parte do percurso a pé, até a 

chegada a Arena. Moradores da região manifestaram através de diversos veículos de 

comunicação o incômodo gerado pela movimentação ao redor do estádio nos dias de jogos.  

As análises das imagens de satélite obtidas no Google Earth revelam que algumas 

mudanças na infraestrutura viária e nos padrões de ocupação do espaço urbano já vêm se 

verificando mais intensamente na região, principalmente na fase de conclusão das obras e 

início dos jogos da Copa do Mundo 2014. 

7. FONTES CONSULTADAS   

D’ELIAS, Jéssica. A Copa do Mundo é nossa? Diretrizes para o reassentamento das 

famílias atingidas pelas obras da Copa de 2014 em Itaquera. Trabalho Final de 

Graduação – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2012. 

GRINOVER, Lucio. A Hospitalidade Urbana: acessibilidade, legibilidade e identidade. 

Revista Hospitalidade, São Paulo, ano III, n. 2, p. 29-50, 2. sem. 2006.  

MARICATO, Ermínia. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade 

e violência. Editora Hucitec, 1996. 


