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RESUMO 
 
 

Nesse Trabalho Final de Graduação aborda-se a arquitetura e urbanismo como um espaço de 
treinamento, prática e convivência do esporte radical, do atleta e da população. A cidade de 
Taubaté oferece estrutura para a implantação desse projeto. Taubaté é uma cidade de médio 
porte, sendo o segundo maior pólo industrial e comercial de sua mesorregião, estrategicamente 
localizada no Vale do Paraíba, próximo da capital São Paulo, e com fácil acesso ao estado do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. Visto que nos dias atuais cresce gradativamente os praticantes 
de esportes radicais, sendo estes Skate, Patins in line e Bmx. Esses esportes estão cada vez 
mais presentes no cotidiano dos munícipes, muitos dos que praticam utilizam como meio de 
transporte, e não só por um hobby. Porém com o crescimento dos praticantes e atletas, deu-se 
a necessidade de elaborar um Complexo de Treinamento para Esportes Radicais, um projeto 
bem elaborado e estruturado. Pois a prática desses esportes requer mais atenção, eles 
precisam ser treinados e praticados em locais adequados, visando sempre o bom treinamento 
e o desenvolvimento de futuros atletas, para grandes campeonatos existentes no Brasil e no 
exterior. Na cidade de Taubaté, não existe nenhum projeto com a complexidade deste, os 
praticantes e atletas, principalmente da modalidade street (onde os praticantes utilizam a 
arquitetura da cidade, por exemplo, bancos, escadas e corrimãos e o calçamento, elementos 
do mobiliário urbano, como obstáculos para executar suas manobras) acabam praticando em 
praças públicas, como a praça D. Epaminondas, que não possui mobiliários próprios para esse 
tipo de uso, e também nas poucas pistas existentes como os Bowls (que na realidade são 
pistas de skate em forma de piscina, mas que possuem seu fundo arredondado) e Half-Pipe 
(uma pista com curvas, transições, com 2m ou mais de altura, que apresenta a forma de U, e 
pode ser feita de madeira ou concreto) que foram implantadas na cidade, sem o devido 
cuidado e importância que mereciam, pois são esportes da mesma forma que o futebol, o vôlei, 
a natação, o basquete, o handebol entre outros, que precisam de locais adequados e com as 
manutenções necessárias. Para a realização desse projeto, foi necessário estudos técnicos, 
como visitas técnicas, estudos de caso, pesquisas bibliográficas, levantamentos no sítio 
escolhido, para produzir uma leitura urbana da área escolhida, a fim de auxiliar na concepção 
construtiva do Complexo. E a partir de todos os itens levantados deu-se a contribuição para se 
fazer um projeto embasado e que atenda a todas as necessidades requisitadas.  


