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RESUMO 
 
 

“JOAQUINZÃO” UMA LEITURA E ANÁLISE ESPACIAL RESUMO Este trabalho se propõe a 
fazer uma leitura espacial na forma de desconstrução dos elementos que compõe o Estádio 
Joaquim Morais Filho, também conhecido como " Joaquinzão ". Tem como finalidade 
compreender a composição espacial do desenvolvimento urbano da cidade de Taubaté. 
Localizado no bairro Jardim das Nações, foi construído em 1967, na atualidade apresenta 
capacidade para 9.600 pessoas. O local onde o estádio foi construído, antigo Parque das 
Nações, foi doado pelo prefeito da época, Felix Guisard para que suprisse a necessidade de ter 
um local onde ocorresse jogos e treinos do time de Taubaté. A paisagem morfológica do local 
apresenta tanto áreas planas, como áreas de alto relevo que se caracterizam pela presença se 
residências em sua maioria. Em frente ao estádio, pode ser notado um espaço vazio que, em 
dias de jogos, é usado como estacionamento, porém em outras ocasiões se transforma em 
circo, parquinho e até mesmo é utilizado para aprendizagem de moto escola. Ao redor o 
predomínio é de áreas residências e escolares. Observa-se a presença de áreas verdes, e o 
predomínio de mobilidade é feito por veículos e bicicletas, devido à ausência de sinalizações 
para pedestres que circulam por essa região. Além disso pode-se notar a falta de um 
calçamento de qualidade ao entorno do próprio estádio, que dificulta a mobilidade. A 
sinalização para os carros no bairro é boa e clara, entretanto, para os pedestres, deixa a 
desejar, contendo poucas faixas de pedestres. O serviço de ônibus é o único meio de 
transporte coletivo utilizado na cidade, porém não se encontra nenhum ponto de ônibus à beira 
do estádio, o ponto mais perto tem aproximadamente dois quarteirões de distância. Também 
não se encontra nenhum ponto de taxi próximo. Existe uma ciclovia na avenida que vem de 
encontro com o estádio, porém, ela termina onde começa a via de fluxo rápido. Logo atrás do 
estádio há a passagem da linha férrea da cidade de Taubaté. A infraestrutura urbana no local é 
completa, com rede de água, rede de esgoto, telefonia e internet instalada no local. Quanto a 
iluminação aos arredores do Joaquinzão, podemos dizer que ao anoitecer é precária, uma vez 
que o lugar fica escuro e torna-se perigoso, já que além de mal iluminado, as ruas são pouco 
movimentadas. Próximo ao Estádio de Taubaté, podemos encontrar o Hospital Regional, o 
posto de saúde da cidade, a escola Dinâmica e o colégio Objetivo, a escola de artes e música 
Fêgo Camargo, alguns campus da faculdade UNITAU também estão em seu entorno, logo a 
frente temos a Avenida do Povo que se transforma em um equipamento urbano em períodos 
de carnaval e outros eventos. Se encontra relativamente perto da Prefeitura de Taubaté e da 
praça da CTI. O bairro é de classe média alta, onde não se encontram muitos comércios, 
apenas casas. Sobre o policiamento das vias, e de seu entorno, é satisfatório, porém, no 
anoitecer as vias ficam mais escuras dando um difícil acesso ao pedestre pela falta de 
iluminação e de sinalização para pedestres. A limpeza segue de acordo com toda a cidade, 
sendo mais problemática em dias de jogo. Na frente do estádio possui um telefone público, 
porém não há lugar de compra e venda de cartões telefônicos. As funções sociais e processos 
urbanos que deram formas ao estádio e determinaram sua composição espacial evidencia o 
desenvolvimento urbano e faz parte da história da cidade. Compreender estas composições é 
ter subsídios para pensar um desenvolvimento urbano associado a questões de 
sustentabilidade. Palavras-chave: Estádio Joaquim Morais Filho. Desconstrução espacial. 
Leitura da área. ISSN 1981-8688 


