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proJeto eDitorial para liVro 
DocuMeNtal/FotogrÁFico soBre 
o estÁDio olÍMpico MoNuMeNtal

resumo

palavras-chave

Vista Monumental é um projeto de Henrique Caravantes com a 

premissa de catalogar as história, contos e fotografi as do Está-

dio Olímpico Monumental, atual sede do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense, clube gaúcho de futebol.

O resultado do projeto será a publicação do conteúdo pesquisado 

em vários formatos. Dentre eles está a publicação de um livro, 

intitulado Vista Monumental: História, Arquitetura e Amor, que 

possui maior possibilidade de monetização, por isso e pelo caráter 

da disciplina foi a opção escolhida.

Para a o desenvolvimento do projeto gráfi co será utilizada a meto-

dologia  do Projeto E. Parte deste estudo será usado posteriormen-

te na criação do sítio virtual do projeto Vista Monumental.

design / projeto gráfi co / Grêmio / Estádio Olímpico Monumental



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

pré-proJeto

Apresentação

Defi nição de Atores
	 >	Produto
	 >	Subproduto

Defi nição
									>	Produto

	 >	Subproduto

Justifi cativa
	 >	Fatores	Gerais
	 >	Fatores	Psicológicos
	 >	Fatores	Econômicos

Metologia

Recursos

Cronograma



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

apreseNtação

título

assunto

Delimitação do tema

Nome do produto

Nome do subproduto (livro)

Vista Monumental: História, Arquitetura e Amor.

O trabalho propõe a criação de uma interface gráfi ca para um 

projeto editorial de um livro que relatará a história do Estádo 

Oímpico Moumental. O projeto se caracterizará pela equilíbrio de 

informações, fotos, história e relatos pessoais.

Será utilizada a metodologia do Projeto E. A pesquisa total deve 

ter diferentes abordagens não necessitando limitar-se ao impres-

so pois será utilizada para compor outros formatos do projeto 

Vista Monumental.

Vista Monumental
vistamonumental.com.br
vistamonumental.com

vistamonumental.com.br/livro
vistamonumental.com/livro

Vista Monumental: História, Arquitetura e Amor.
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produto
Vista Monumental
vistamonumental.com.br
vistamonumental.com

DeFiNiNDo atores

estratégia
O que os usuários e  
que os donos do site 
querem?

escopo
Funcionalidades 
e recursos?

estrutura
Como o usuário 
chega ao conteúdo e 
onde pode ir a partir 
deste ponto
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estética
Harmonia visual 
do projeto.

execução
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DeFiNiNDo atores

subproduto (livro)

vistamonumental.com.br/livro
vistamonumental.com/livro

Vista Monumental: História, Arquitetura e Amor.

estratégia
O que os usuários e  
que os donos do livro 
querem?

escopo
Identifi cação da obra 
no contexto editorial. 
Defi nição de ponto 
de partida.

estrutura
Como o usuário 
utiliza e divisão 

do livro.

esqueleto
Posição de elementos 
e disposição de 
informações

estética
Harmonia visual 
do projeto.

execução
Resultado fi nal
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JustiFicatiVa

Fatores gerais

O futebol é o esporte mais praticado no mundo, logo o mais 

popular. O interesse do brasileiro pelo futebol é mundialmente co-

nhecido, o fato de sermos o país com mais títulos mundiais ajuda 

a manifestar o entusiasmo do brasileiro com o esporte. Outro 

fato notável é o crescimento das cifras que giram em torno da 

bola no país, não por coincidência o Brasil habilitou-se para sediar 

a próxima Copa do Mundo de Futebol que é o evento de um único 

esporte com maior audiência e que gera o mais alto retorno. 

Também sabemos da busca dos nossos clubes pela profi ssiona-

lização do futebol em todos os níveis. Essa organização visa não 

só gerar resultado em campo, mas também o crescimento da 

instituição  como um todo e, por consequência, a busca de “inde-

pendência” fi nanceira.
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JustiFicatiVa

Fatores psicolÓgicos

O Estádio Olímpico Monumental é casa do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense desde às 15h do dia 19 de setembro de 1954, na épo-

ca o maior estádio particular do Brasil. A história do Olímpico se 

confunde com a própria história do Grêmio. É relevante o período 

que o clube passou no fortim da baixada mas é inegavelmente 

maior a importância do monstro de concreto erguido por gremis-

tas e para gremistas, que hoje citua-se no Largo Patrono Fernan-

do Kroe�  nº 1, bairro Azenha.

No Olímpico Monumental o Grêmio sagrou-se campeão dos mais 

importantes títulos de sua história, dentre eles: Copa Libertadores 

da América, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil. Não faltam boas 

lembranças porém também não faltam más, pois também neste 

estádio o Grêmio atuou pela Série B do Campeonato Brasileiro e 

passou o maior jejum de títulos de sua história. Há uma grande 

carga emocional que gira em torno das lembranças deste estádio. 

Acredito que muitos não tenham percebido a importância e os 

encargos psicológicos que virão com a ausência do estádio na ar-

quitetura e no coração dos gremistas. Um dos motivos deste pro-

jeto é este, não permitir que as lembranças e a histórias de todo 

o perímetro (não só campo de jogo) dependa apenas da memória 

dos antigos e/ou saudositas.
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Fatores ecoNÔMicos

Atualmente o Grêmio, de acordo com inúmeras pesquisas, entre 

elas Datafolha (2010), Lance/IBOPE (2010), fi gura entre a 6ª ou 7ª 

posição no ranking de maiores torcidas do Brasil, com algo em tor-

no de 7,7 milhões de pessoas, sendo 950 mil jovens de 10-15 anos 

e 1,78 milhões torcedores com mais 50 anos. Observamos que o 

Grêmio fi ca em 6ª no quesito torcedores com mais de 50 anos, es-

tando atras apenas de clubes do eixo Rio-São Paulo. De acordo com 

o Instituto Análise, quando se trata de renda familiar da torcida o 

Grêmio fi gura em na quarta posição, atrás do co-irmão Internacio-

nal que encabeça sucedido do Santos e do São Paulo.

Atualmente organizamos a receita de clubes em três grande 

grupos, são eles: Broadcasting (direitos de transmissão de jogos), 

Marketing (produtos licenciados, promoções e parcerias) e Estádio 

(bilheteria dos jogos, aluguel de espaço para outros eventos, etc.). 

No atual momento paira uma grande dúvida sobre o futuro dos 

direitos de transmissão, atualmente a principal fonte de receita. 

Não há um padrão nem um acordo selado de maneira justa, o que 

é temerário, pois temos exemplos de países onde os clubes que 

estão fora do eixo tornam-se escravos dos valores de transmissão 

e são submissos a aceitar o que lhes é oferecido, criando feudos 

futebolísticos e enfraquecendo  a liga local.

JustiFicatiVa
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Buscando fugir desta realidade dramática, o Grêmio, como 

grande partes do grandes brasileiros, estão buscando organizar 

seus quadros sociais, gerar valor com o estádio e investir de 

forma pesada em marketing. Atualmente a média de receita com 

marketing de grandes clubes gira em torno de 30%, taxa muito 

baixa, tendo em vista a quantidade de torcedores que cada um 

dos grandes clubes possui.

Vendo este potencial e a necessidade de crescimento do 

marketing enquadro o livro Vista Monumental: Historia, Arqui-

tetura e Amor como um produto de passível de sucesso dentro 

dos planos idealizados pelo Grêmio, mas também clara possibili-

dade de sucesso sendo um projeto independente.
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MetoDologia

Para a o desenvolvimento do projeto gráfi co do livro Vista Monu-

mental: História, Arquitetura e Amor será utilizada a metodologia  

do Projeto E, de Meurer e Szabluk (2009). Parte deste estudo 

será usado posteriormente na criação do sítio virtual do proje-

to Vista Monumental. Algumas etapas da metodologia podem 

sofrer alterações pois inicialmente ela será para o subproduto 

livro, posteriormente serão utilizados alguns dos estudos para o 

projeto do ambiente digito-virtual Vista Monumental. A seguir são 

listadas resumidamente o que é e o que será feito em cada uma 

das etapas.

estratégia

No começo de todo e qualquer projeto são traçadas diretrizes 

iniciais para a boa execução do mesmo. Nesta etapa são alinha-

das as expectativas, é feita uma identifi cação do cenário em que 

o produto está inserido, além de análises, taxonomia e lista de 

verifi cação.

escopo

Nesta etapa o projeto começa a ganhar corpo, pois todas as análi-

ses feitas na etapa anterior são utilizadas para o começo do gera-

ção de alternativas e pré-organização das informaçoes.
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estrutura

Nesta etapa é defi nida a estrutura do projeto. É necessário muita 

dedicação e refl exão– podemos perceber isso relacionando ao nú-

mero de atores envolvidos no processo – pois as informações aqui 

expostas servirão para determinar a organização completa de todo 

o restando do projeto. 

esqueleto

Etapa destinada ao estudo da modulação do projeto, onde serão 

feitos estudos de malhas, defi nição da alocação das áreas defi nidas 

na etapa anterior. 

estética

Onde é defi nida visualmente a identidade do produto, logicamente, 

devem ser levados em conta todos os estudo formalizados até então. 

execução

Fase terminal do projeto. Devem ser revisados os atributos antes 

da fi nalização. São feitas revisões gráfi cas necessárias para obten-

ção de qualidade fi nal satisfatória.
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recursos

É imprescindível que para o desenvolvimendo de um projeto 

tenhamos o cálculo preciso dos recuros necessários para sua  

produção, nele devemos arrolar os softwares necessários, núme-

ro de profi ssionais envolvidos,  atributos técnicos dos mesmos e 

horas utilizadas para o cumprimento das metas pré-estipuladas.

soFtWares

ADOBE INDESIGN CS5

Será utilizado para a criação do projeto gráfico e diagrama-

ção do livro.

ADOBE ILLUSTRATOR CS5

Programa vetorial indicado para a composição da identidade 

visual do projeto.

ADOBE PHOTOSHOP CS5

Editor de imagens necessário para ajuste nas fotos utilizadas 

durante todo o projeto.

LIBREOFFICE/OPENOFFICE/NEOOFFICE

Software de edição de texto com função de exportação para for-

matos mais utilizados pelo mercado.

// FerraMeNtas
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proFissioNais

Gerente de Projeto - 220h (R$ 60,00/h)

Gerencia a equipe do projeto. Tem como missão alinhar expectati-

va do contratante com as premissas básicas desenvolvidas pelos 

profi ssionais envolvidos. Zela pela ética do processo e transparên-

cia no tratamento dos envolvidos.

Pesquisador - 200h (R$ 40,00/h)

Peça-chave no projeto tem a incubência de tornar a história pal-

pável, gerando assim subsídios para que os demais profi ssionais 

envolvidos tornem sua produção mais conceitual.

Fotógrafo - 110h (R$ 55,00/h)

Documenta em imagens todo o projeto, deve estar muito bem 

alinhado com pesquisador. É necessário um fotógrafo que tenha 

experiência em fotografar

Designer Gráfi co - 110h (R$ 55,00)

Desenvolve o proejto gráfi co do produto e do subproduto. É 

necessário que tenha permanente contato com o Pesquisador e 

com o Fotógrafo para que o projeto tenha a capacidade de ex-

pressar tudo que foi documentado até agora.

recursos
// HuMaNos

R$ 33.300,00
EQUIPE
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croNograMa
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estratégia

escopo

estrutura

esqueleto

estética

execução

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

Quando buscamos uma solução que traga à tona tudo o que foi pen-

sado é necessário que tenhamos todas as fases alinhadas de forma 

coerente. É de extrema importância que seja seguido um cronograma 

de atividades para um resultado consistente.



estratégia

Questões Projetuais

Definindo Personas e Objetivos do Usuário

Situação Inicial e Situação Final

Equalização dos Fatores Projetuais

Taxonomia

Análises

 > Análises Linguísticas
	 	 >	Denotativa
	 	 >	Sincrônica	
	 	 >	Diacrônica

 > Análises Desenhísticas
	 	 >	Estrutural
	 	 >	Funcional
	 	 >	Comparativa	de	Ferramentas
	 	 >	Logográfica
	 	 >	Cromográfica
	 	 >	Tipográfica
	 	 >	Pictográfica
	 	 >	Iconográfica

 > Análises Heurísticas

Lista de Verificação
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questÕes proJetuais

o que DeseNVolVer?

Projeto editorial para o livro Vista Monumental: História, Arqui-

tetura e Amor.

por que proJetar?

Porque não há nenhuma manifestação artística que catalogue a 

história do Estádio Olímpico Monumental.

coMo DeseNHar?

Utilizando predominantemente a metologia do Projeto E.

para queM proJetar?

Torcedores do Grêmio, historiadores, pessoas que se interes-

sem por futebol.

qual serÁ a tecNologia utliZaDa?

Serão utilizados softwares da Suite Adobe CS5.
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eVertoN

76 anos, acompanhou a construção do Estádio Olímpico quando 

jovem e era conselheiro atuante durante o fechamento do anel 

superior do estádio do Grêmio na década de 80, viveu alguns dos 

melhores momentos da sua vida no Estádio Olímpico Monumen-

tal, depois do término da construção foi se afastando do conselho 

e passou apenas a ser mais um torcedor que frequenta as cadei-

ras do Estádio Olímpico Monumental.

DeFiNiNDo persoNas e 
oBJetiVos Do usuÁrio

oBJetiVo

- Registro fotográfi co da área antes da construção, 

durante a construção e no período de construção do 

anel superior Estádio Olímpico Monumental.

- Relatar história do fechamento do anel superior, 

buscar pessoas envolvidas no processo.
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otÁVio

42 anos, sofreu com a época que o co-irmão dominava o cená-

rio gaúcho. Associa o crescimento do Grêmio à construção do 

Estádio Olímpico e a sua reforma. Sente saudade da década de 

80, tempo em que viveu com intensidade à ascensão do Grêmio 

no cenário Mundial. Ainda assim,  faça chuva ou faça sol, Otávio 

se dirige ao Portão 1 e se concentra uma hora antes do jogo no 

mesmo setor das sociais há 30 anos.

DeFiNiNDo persoNas e 
oBJetiVos Do usuÁrio

oBJetiVo

- Fornecer relatório detalhado dos portões, locais, 

mostrar ângulos e vistas de todos os pontos do Está-

dio Olímpico Monumental.

- Mostrar os títulos conquistados e relatar as festas 

no Estádio Olímpico Monumental no período que este 

foi a sede do Grêmio.
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leoNarDo

Tem 24 anos, é jornalista e não é só fanático pelo Grêmio, tem 

uma grande admiração pelo futebol e pela história do esporte. Co-

leciona camisetas e outros souvenirs esportivos, quando possível 

sempre adquire em maior quantidade, um para seu acervo pes-

soal outro para presentear alguém no futuro ou para lhe render 

algum dinheiro. Além disso Arthur gosta de colocar o papo em 

dia com amigos de infância que sempre encontra antes do jogos 

nas proximidades do Estádio Olímpico Monumental, logicamente, 

sempre conversam também sobre futebol enquanto se dirigem 

as arquibancadas do Estádio Oímpico Monumental.

DeFiNiNDo persoNas e 
oBJetiVos Do usuÁrio

oBJetiVo

- Deve ser uma boa fonte de estudo para jornalistas e 

historiadores sobre o período de construção.

- Algo que torne o livro único e que agregue valor fi nal 

ao produto com o passar do tempo
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artHur

Acaba de nascer. É sócio do Grêmio desde seu segundo dia de 

nascimento, seu pai é fanático e fi ca triste por saber que Arthur 

não terá lembranças do Estádio Olímpico Monumental onde foi 

tão feliz com seus amigos e parentes.

oBJetiVo

- Relatar com detalhes acontecimentos e como eram 

os momentos pré-jogo e pós-jogo.

- Deve ser didático os esquemas que mostram o Es-

tádio Olímpico Monumental e suas dependência.

DeFiNiNDo persoNas e 
oBJetiVos Do usuÁrio
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equaliZação Dos 
Fatores proJetuais

aNtropologia

ecologia

ergoNoMia

MercaDologia

tecNologia

FilosoFia

geoMetria

psicologia

Dentre os 9 fatores foram eleitos quatro prioritários. São eles: 

Antropologia, Mercadologia, Filosofi a e Geometria. Antropologia 

pela busca de atingir o comportamento do consumidor fi nal. Mer-

cadologia pelo fato de, mesmo utilizando materiais caros (o fator 

Tecnologia é bem pontuado), irá se buscar um valor competitivo 

de mercado para o produto. Por sua vez o fator Filosofi a busca 

uma identifi cação de cunho ético e estético dentro do assunto, ou 

seja, deve se perceber a ideia no produto ao ter ele em mãos, por 

consequência a Geométrico é complementar ao que é buscado 

nos outros fatores.
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taxoNoMia

reino

Filo

classe

ordem

Família

genero

espécie

Design

gráfi co

editorial

livro Documental

Fotográfi co

projeto

estádio de Futebol
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projeto

pro.je.to

sm (lat projectu) 1 Plano para a realização de um ato; 

desígnio, intenção. 2 Cometimento, empreendimento, 

empresa. 3 Redação provisória de qualquer medida (estatuto, lei 

etc.). 4 Constr Representação gráfica e escrita com orçamento 

de uma obra que se vai realizar. P. de lei:proposição escrita apre-

sentada a uma câmara legislativa sobre qualquer assunto, para, 

depois de discutida em plenário, ser convertida em lei; propo-

situra. P.-tipo: projeto padronizado que deve ser seguido em 

diversas obras ou instalações da mesma natureza. Pl: projetos-

tipos e projetos-tipo.

editorial

e.di.to.ri.al

adj m+f (ingl editorial, via fr) 1 Relativo a editor e a 

edições.2 Relativo à editoração: Trabalho editorial. Departamen-

to editorial. adj+sm Diz-se do, ou o chamado artigo de fundo ou 

artigo principal e inicial de um periódico. Var: editoral.

aNÁlises
// liNguÍsticas

DeNotatiVa
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desenho

de.se.nho

sm (lat designu) 1 Arte de representar objetos por meio de 

linhas e sombras. 2 Objeto desenhado. 3 Delineação dos 

contornos das figuras. 4 Delineamento ou traçado geral de 

um quadro. 5 Arquit Plano ou projeto de edifício etc. 6Desíg-

nio. 7 Figura de ornatos, em tecidos, vasos etc. 

arquitetura

ar.qui.te.tu.ra

sf (lat architectura) 1 Arte de projetar e construir prédios, 

edifícios ou outras estruturas; arquitetônica. 2 Constituição 

do edifício. 3 Contextura de um todo. 4 Intenção, projeto. A. 

aberta, Inform: arquitetura de computador com uma interface 

pública de expansão, projetada para permitir que nele seja 

ligado hardware adicional. 

estádio

es.tá.dio 

sm (gr stádion) 1 Época. 2 Período. 3 Estação. 4 ant Medida 

itinerária grega correspondente a 41,25 m. 5 Antig Arena para 

jogos públicos. 6 Lugar onde se realizam competições esportivas, 

com arquibancadas para o público. 7 Med Cada período de 

uma doença. 8 Biol Fase no desenvolvimento da planta ou do 

animal. 9 Entom Intervalo entre duas mudas, consecutivas, da 

larva dos insetos.
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futebol

fu.te.bol

sm (ingl foot-ball) Esp Jogo entre dois grupos de onze jogadores, 

em campo retangular, onde cada grupo procura fazer entrar 

uma bola no gol adversário, sem lhe tocarem com a mão, tantas 

vezes quantas forem possíveis, durante os noventa minutos de 

prática. F. de salão, Esp: modalidade derivada do futebol, criada 

no Brasil na década de 30. É praticada por duas equipes de cinco 

jogadores, numa quadra retangular de cimento ou madeira. 

Cada partida tem dois tempos iguais, de vinte minutos, com 

intervalo. Abrev: futsal.

fotografi a

fo.to.gra.fi .a

sf (foto1+grafo1+ia1) 1 Arte ou processo de produzir, pela ação da 

luz, ou qualquer espécie de energia radiante, sobre uma su-

perfície sensibilizada, imagens obtidas mediante uma câmara 

escura. 2 Reprodução dessas imagens. 3 Retrato. F. de ação, 

Fot: foto que mostra uma ação acontecendo, como um atleta 

saltando, um cachorro correndo etc. F. de cena,Cin: aquela em 

que se fotografam cenas ao mesmo tempo em que são filmadas, 

para registrar a posição dos objetos ou dos atores no cenário, 

de modo que seja possível recompor, em outro dia de filmagem, 

uma imagem semelhante; fotofixa. F. digital, Fot: técnica de 

manipulação de fotografias, utilizando o computador.
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livro

li.vro

sm (lat libru) 1 Segundo a Unesco, publicação não periódica, 

impressa, contendo pelo menos 48 páginas, excluída a capa.

Col: pilha, ruma (amontoados); biblioteca, livraria (dispostos em 

ordem). 2 Coleção de lâminas de madeira ou marfim ou folhas 

de papel, pergaminho ou outro material, em branco, manuscritas 

ou impressas, atadas ou cosidas umas às outras.3 Divisão de 

uma obra literária. 4 Qualquer coisa que pode ser estudada 

e interpretada como um livro: O livro da natureza. 5 Registro, 

no qual o comerciante assenta suas operações. 6 Maço de 

objetos, como amostras de papel ou tecido, formulários 

etc., cosidos ou grampeados uns aos outros em forma de 

livro. 7 O mesmo que folhoso, sm. 8 Diplom Reunião de peças 

diplomáticas referentes a qualquer assunto ou a um período de 

tempo. 9 Inform Qualquer aplicação multimídia; livro eletrônico. 

monumental

mo.nu.men.tal

adj (lat monumentale) 1 Que se refere a monumento. 2Grandioso, 

magnífi co. 3 Enorme; extraordinário. Antôn(acepção 2): vulgar, 

insignificante.
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olímpico

o.lím.pi.co

adj (Olimpo, np+ico2) 1 Que se refere ao Olimpo. 2 Que habita o 

Olimpo. 3 Que diz respeito aos deuses do Olimpo. 4Epíteto de 

Júpiter e de Juno: Júpiter olímpico. 5 Que diz respeito à cidade 

de Olímpia, que deu o nome aos jogos olímpicos. 6 Diz-se dos 

jogos que, em honra de Júpiter, se celebravam de quatro em 

quatro anos perto de Olímpia. 7 Diz-se da coroa que se outor-

gava aos vencedores desses jogos. 8 Diz-se dos jogos atléticos 

das olimpíadas modernas.9 Diz-se dos doze principais deuses do 

Olimpo. 10 Divino, majestoso, sublime. 11 Esp Diz-se, em futebol, do 

gol feito diretamente de cobrança de escanteio, sem que nenhum 

jogador, de uma ou de outra equipe, tenha tocado na bola.
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aNÁlises
// liNguÍsticas

siNcrÔNica

Da “Baixada” ao Olímpico

Depois de cinqüenta anos de permanência na tradicional Baixada  

dos Moinhos de Vento (1904-1954), o Grêmio instalou-se defi -

nitivamente na Avenida Dr. Carlos Barbosa, onde construiu seu 

monumental Estádio Olímpico. Sonho tornado realidade graças 

ao  idealismo de um pugilo de bravos - Saturnino Vanzelotti 

(Presidente do Clube de 1949 a 1954), Alfredo Obino (Presidente 

da Comissão  de Obras), Sílvio Tolgo Filho (Engenheiro), Salvador 

Bruno, Joaquim Só Gonçalves, Martim Aranha, João Luiz Daudt, 

Balbino Ermida,  Ricardo Eichler, Walter Peracchi Barcellos, Julio 

Vieira, Carlos Difi ni  Filho, Francisco Gigante Balzano, Armando 

José Dias, Francisco  Maineri, Pedro Pereira, João de Deus Nu-

nes Saraiva, Luiz Assumpção, Fernando Kroe�  (Que viria a ser 

o segundo Patrono do Clube),  Henrique Amábile Filho e tantos 

outros - a passagem da primeira  para a segunda sede signifi cou 

o encerramento de meio século de  glórias no gramado em Que 

equipes famosas se curvaram à esquadra  gremista e onde o 

Grêmio construiu uma tradição de inapagáveis  feitos esportivos 

e realizações sociais Que consolidaram a grandeza  sempre cres-

cente da agremiação.
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VINHA DE LONGE A IDÉIA

Os primeiros passos, no sentido de dar-se ao Grêmio um novo 

estádio foram iniciados por antigos gremistas. A princípio a idéia 

era de que o Estádio fosse construído na área existente onde se 

encontra hoje o ex-Cine Castelo. Mas houve vozes discordantes; 

achavam alguns Que o local era muito pequeno, e inadequedo 

mesmo, para uma agremiação Que vinha dia a dia se tornando 

uma das maiores potências do soccer nacional. 

Também, de uma feita, foi iniciado um movimento no sentido de  

transferir-se o Grêmio para um campo localizado em ponto por 

onde  hoje passa a Avenida Farrapos, mais ou menos na lugar 

agora  ocupado pela Companhia Siderurgica Rio Grandense. Tam-

bém essa idéia não vingou.

Pelo ano de 1938, foi feita uma nova tentativa no antigo “Fortim  

da Baixada”, com o alargamento do gramado, Que era de 61 me-

tros  e passou a ter 70 metros. Para tanto, foi demolido o “Pom-

bal” como  era denominado o pavilhão ali existente.

Mas era evidente que a única solução cabível estava na constru-

ção de um novo estádio.  

E, na presidência do prof. Telemaco Frazão de Lima, a questão  

mereceu um carinho todo especial, isso no ano de 1940. Com o 

apoio do Dr. Aneron Correia de Oliveira, o empreendimento pas-

sou a marchar. 

No dia 16 de setembro do mesmo ano, no salão nobre da Prefei-

tura Municipal, na gestão do Dr. José Loureiro da Silva, era fi rma-

do solenemente o primeiro compromisso ofi cial para a troca do 

terreno da Baixada por outro localizado na avo Carlos Barbosa.

Quando ocupou a presidência do Grêmio, em 1941, o Dr. Aneron 

Correia de Oliveira, fez colocar no local objeto a transação a pedra 

fundamental do Estádio Olímpico, Porém, somente em 1948 foi 
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Que conseguiu o clube a posse defi nitiva da gleba em Que viria 

a instalar-se defi nitivamente. Sendo nessa ocasião prefeito da 

cidade o Dr. lido Meneghetti, uma comissão de gremistas com-

posta pelos Srs. Dr. Salvador Bruno, Alfredo Obino e Joaquim Só 

Gonçalves, teve uma estafante atividade mantendo com o edil 

portoalegrense uma série de conversações em busca de uma 

solução Que consultasse os  legítimos interesses do Grêmio, dele 

obtendo fi nalmente a entrega da área necessária à construção da 

nova praça de esportes, medindo ela, aproximadamente, setenta 

e cinco mil metros quadrados. Foi assinada a escritura de posse 

e os gremistas puderam, enfi m, pensar seriamente no início das 

obras tão ansiosamente esperadas. Mas...

A “VILA CAIU DO CÉU”

Existia no local que recebeu o Grêmio F.B. Porto Alegrense em 

troca da velha Baixada uma verdadeira cidade de malocas 11 qual 

a sabedoria popular havia dado o nome de “Vila Caiu do Céu”, pela 

maneira como ali se multiplicavam os casebres da noite para o 

dia  como se realmente caíssem do céu... Mais de mil casinhas 

haviam se instalado ali, sem esperarem permissão dos legítimos 

proprietários  do terreno e muito menos das autoridades, e, com 

elas, surgiram armazéns, botequins, mercadinhos e até um salão 

de beleza e um  grande templo católico. Durante o ano de 1951, 

auxiliados pela Prefeitura Municipal, usando de uma grande dose 

de paciência e reassentando alguns casos familiares da pobre 

gente que ali vivia, conseguiram os dirigentes gremistas fazer 

com que fossem transportados para outros locais escolhidos pelo 

prefeito lido Meneghetti, todas as mal ocas instaladas no terreno 

da Avenida Carlos Barbosa e,  assim, no dia 12 de dezembro de 

1951, entraram em ação as máquinas que tiveram à seu cargo a 

primeira movimentação de terras  no local onde hoje está erguido 

o Estádio Olímpico.



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

O ESTÁDIO

As obras propriamente ditas da grande praça de esportes foram 

iniciadas em 24 de abril de 1953. E a inauguração, no dia 19 de 

setembro de 1954, compreendia a primeira parte, com pavilhão 

social completo, 2.000 cadeiras cativas sob a marquise de 90 

metros de comprimento e arquibancadas populares, além da 

tribuna de  honra e demais dependências para a capacidade inicial 

de 38.000  pessoas comodamente sentadas. Túneis, vestiários, 

gramado, pista olímpica, alambrado, muros, capela, salas, res-

taurante, copas e todo o complexo de obras complementares foi 

implantado a tempo de, nas comemorações do 51º aniversário de 

fundação, receber festivamente a primeira lotação de torcedores 

e associados Que muito  vibraram com a palpável realidade do 

Que até então fora só sonho.  Tratava-se do mais completo está-

dio do Sul e do maior do Brasil de propriedade de clube nacional.  

O custo da obra, orçado na época por soma astronômica, chegou 

a atingir, até a inauguração dessa primeira fase, a dois Quintos 

do valor calculado para todo o projeto. Os gastos com o primeiro 

passo a movimentação de 80.000 m2 de terra para a fi xação da 

bacia da moderna praça de esportes - tiveram apenas uma ajuda 

externa: o desvio, dragagem e retifi car do arroio Cascatinha, Que 

serpenteava nos fundos do terreno, estiveram a cargo do Servi-

ço Nacional  de Obras e Saneamento. A drenagem, considerada 

superior à do próprio Maracanã, .alicerçou o inicio do gramado 

circundado pela pista olímpica de dimensões ofi ciais e consoli-

dadas com material nobre. Separadas do público. por resistente 

alambrado, as instalações esportivas rivalizavam em tudo com as 

dependências sociais, formando já então um visual de rara beleza. 

Era o primeiro estágio de uma obra grandiosa cujo anteprojeto 

o Arquiteto Plínio de Oliveira Almeida apresentara, vencendo-o, 

em concurso público julgado no dia 2 de janeiro de 1951. Secun-
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dado nos cálculos estruturais pelo Eng. Armando Ballista, ambos 

acabariam dedicando ao empreendimento 30 anos de fi delidade 

profi ssional, em longa história de amor à obra construída tam-

bém com amor pela comunidade gremista, orgulhosa de seu 

Estádio Olímpico.

A INAUGURAÇÃO

Os atos inaugurais tiveram o desenvolvimento de programa 

festivo condizente com a importância do acontecimento que 

monopolizou as atenções do mundo esportivo gaúcho. Marcavam 

o coroamento de esforços empenhados ao longo de quase três 

lustros de demarches e que culminaram com a arrancada decisi-

va, no inicio dos anos 50, para a solução defi nitiva das exigências 

de um Clube em permanente expansão e crescimento, dono da 

predileção de milhões de torcedores fi éis à causa gremista. 

As 15 horas do dia 19 de setembro de 1954, começou o desfi le no 

Estádio Olímpico de todos os departamentos tricolores. A frente 

vinha uma banda da Brigada Militar.

Na retaguarda do dístico “O GRÊMIO DE ONTEM”, desfi laram 

como porta-bandeiras Ilse Gerdau, Pedro Majewski e Dr. Augusto 

Maria Sisson, jogador emérito de futebol dos primeiros tempos. A 

seguir, acompanhavam o desfi le nomes brilhantes do futebol gre-

mista e dirigentes Luiz Carvalho, Luiz Assumpção, Tulio de Rose, 

Telêmaco Fraldo de Uma, Alfredo Paz, Luiz Luz, Alvaro Timoteo 

da Silva (Nenê), Augusto Aguiar Teixeira (Tigre), Eduardo de Rose, 

e os mais antigos Waldemar Caris, Bruno Schuback, Gustavo 

Mohrdieck e Dorival Fonseca.

Marcados pela faixa “O GRÊMIO DE HOJE”, na primeira linha, forma-

ram os dirigentes Alfredo Obino, Presidente da Comissão pró-

-Construção do Estádio Olímpico, Sílvio Toigo, o construtor, e Satur-
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nino Vanzelotti, o presidente por seis anos consecutivos. A seguir, 

os vice-presidentes da agremiação e as fi guras venerandas de dois 

fundadores: Pedro Carvalho Hae� ner e Carlos Faedrich. 

Teve lugar, logo após, o amistoso internacional entre o paraninfo 

da inauguração do Estádio Olímpico, o Club Nacional de Football, 

de  Montevideo, e a equipe tricolor Que conquistou brilhante vitó-

ria por 2 x 0.

Os tentos foram marcados, o primeiro aos 20 segundos da fase  

derradeira por intermédio de Vitor, e o segundo aos 37 minutos,  

novamente através de Vitor.  As equipes formaram assim: GRÊMIO 

- Sérgio; Roberto, Enio Rodrigues e Orli; Sarará e ltamar; Tesouri-

nha, Milton, Camacho (Vitor. Zunino e Torres. NACIONAL - Veludo; 

W. Gonzalez, Blanco e Leopardi; Santamaria e Cruz; Orellano (Ma-

nana), Ouiroga,  Mendet, Romerito (Julio Perez) e Escalada.

Os portões do estádio foram abertos pela primeira vez, ao 

meio-  dia. Hermínio Bittencourt, Que comandou o movimenta-

do setor da  grande festa esportiva acompanhou a entrada dos 

primeiros associados. 

No dia 22 do mesmo mês de setembro, o Grêmio venceu o Liver-

pool, também de Montevideo, por 4 x O, com tentos marcados 

por Tesourinha, Zunino, Vitor e Delém. O GRÊMIO formou com 

Sérgio; Roberto e Enio Rodrigues; Orli, Sarará e Airton; Tesou-

rinha, Zunino, Milton e Delém. O 1º gol de juvenis foi feito por 

Dadinho (Wilson Bona), na preliminar do 2º jogo.

Na terceira partida inaugural, foi realizado o GRENAL nº135, no 

dia 26 de setembro. Equipe do GRÊMIO - Sérgio; Enio Rodrigues 

e  Orli; Roberto, Sarará e Itamar; Tesourinha, Milton, Camacho 

(Vitor),  Zunino e Torres (Delém)
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Pequena história de uma grande obra

Nas próximas páginas. Você verá imagens de um tempo que 

passou não faz muito. É a mini-história fotográfi ca que guarda 

fl agrantes da decisiva caminhada do Grêmio para realizar o aca-

lentado sonho de conclusão do Estádio Olímpico Monumental. As 

obras foram inauguradas e 21 de junho de 1980, depois de quase 

quatro anos de construção ininterrupta. O documentário atesta o 

esforço de sucessivas Diretorias, o apoio fi nanceiro indispensável 

para o sucesso do empreendimento de milhares de gremistas e 

a vocaçãoo de grandeza do Grêmio que deu ao Rio Grande um  

praça de esportes com características inéditas, toda coberta por 

marquise e dotada de requintados melhoramentos sem similares 

no Brasil, para mais segurança e conforto dos desportistas afi cio-

nados do futebol e, de modo especial, dos Associados, artífi ces do 

progresso deste Glorioso Clube.

Quando foi batida a foto aérea que ilustra esta páqina, o ginásio 

de esportes do Grêmio ainda tinha a recém concluída cobertura 

de alumínio. Em 1974, porém, um vendaval destruiu muitos anos 

de trabalho, privando o clube de seu mais novo centro esportivo 

coberto. Mas não é do ginásio que aqui vamos falar. O Olímpico, 

acolhedor mas inconcluso também está na foto, exatamente 

como foi encontrado em 1976 pela Diretoria cujo Presidente - o 

Dr. Hélio Dourado - vinha disposto a atacar com prioridade as 

obras de conclusão do estádio. 

Era uma hora de fi nanças ajustadas e de difi culdades  que obri-

garam, inclusive, a  qestão anterior a consolidar a  dívida do clube 

com uma  operação de empréstimo bancário. A medida, sábia, 

oportuna e salvadora, representou,  no entanto, onerosa herança  

com a qual se defrontou a nova diretoria. 



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

II

 Pagar a dívida consolidada  e reforçar o futebol passaram  a ser 

então as duas principais  metas do clube.  Com muito trabalho, 

foram  sendo transpostos todos os  obstáculos, mercê de uma  

série de medidas conjuntas  adotadas ao longo de 1976. A nova 

ordem imperante, além  da recuperação fi nanceira que  passaria 

a oferecer condições  para o início das obras era a  reconquista da 

hegemonia do  futebol gaúcho, que não veio  neste primeiro ano.  

III

Reeleito para 1977, o Presidente, sem esquecer a meta  espor-

tiva, não escondia a  obsessão de ver iniciadas as  obras. Velha 

aspiração da  família gremista, sentia chegada a hora de forçar 

essa  decisão. tão ou mais importante que a própria conquista  do 

campeonato.

Alcançado em setembro o  título de Campeão Gaúcho de 1977, 

o Grêmio voltava a trilhar o caminho do sucesso  esportivo, ao 

mesmo tempo  que dava provas de recuperação das fi nanças 

com a primeira grande campanha de  sorteios através do lança-

mento do “Boião Tricolor” (outubro de 1977 a setembro  de 1978).

Entrementes, tão cautelo- semente quanto sugeriam os  recur-

sos de arrecadação ordinária - que havia sido estimulada por 

amplo programa de arregimentação social - o plano de obras 

aprovado pela Diretoria foi posto em execução pelo Dr. Mário 

Rodrigues Leitão, e sua equipe de arquitetos e engenheiros, e já 

dava, em 1977, evidentes sinais de progresso, fazendo  surgir da 

terra o arcabouço de  cimento e ferro dos módulos 1 a 4. Era o 

ponto de partida de uma jornada que, nos primórdios, ninguém 

imaginava tão exitosa. ao testemunhar a presença da primeira 

cobertura ao lado dos semisurgentes  degraus da arquibancada 

do segundo módulo e dos alicerces de mais dois. 
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IV

Reconduzido à Presidência do Grêmio, em 1978, Hélio Dourado 

impôs-se, desde  então, acompanhar passo a passo a grande 

obra, passando a dar tempo integral no estádio, fi scalizando 

cada  uma das etapas do Olímpico Total, um slogan bem sonoro  

que signifi cava a decisão, a  todo risco, de não permitir qualquer 

interrupção na conclusão do empreendimento. As obras tiveram 

acelerada a sua execução, graças  também à injeção de recur-

sos  do “Boião Tricolor”, cuja  campanha bem sucedida passou 

a fornecer a necessária sustentação fi nanceira. Na verdade, a 

comunidade gremista de todo o Estado  tinha um grande motivo 

para  atender ao chamamento do  clube e participar da promoção 

de sorteios: o resultado ia para o monumento de cimento e ferro 

que progredia a passos largos no Olímpico- Tanto que, passados 

os primeiros meses de progresso, em ritmo acelerado, um novo 

nome se impôs ao antigo, este defi nindo a grandeza do Estádio 

Olímpico Monumental. 

Nem a perda, por detalhe, do campeonato de 1978, ser- viu para 

diminuir o entusiasmo da torcida que, de certa forma, encontrou 

compensação no crescimento do Olímpico Monumental, já tendo,  

esta altura das obras, uma antevisão do que viria q ser o mais 

novo e bonito estádio coberto do Brasil. 

O Conselho Deliberativo, expressão maior da vontade social, aca-

bou reelegendo o Dr. Hélio Dourado para a Presidência do clube, 

em 1979, e as obras do Olímpico mantiveram a continuidade 

imposta pela Diretoria, enquanto que o futebol trouxe renovada 

alegria a torcida tricolor com o título de campeão gaúcho conquis-

tado galhardamente pelo Grêmio, caindo, assim, o tabu de que 

grandes obras não convivem com grandes títulos. 

Entrementes, no interior do Rio Grande do Sul, era desenvolvida a 
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campanha do cimento, com resultados altamente compensado-

res: ao longo do período de construção, foram doados às obras 

do Olímpico Monumental pelos torcedores de todo o Estado, 

26.000 sacos de cimento. 

terior, no interregno formado, pelo fi m de uma e começo de outra 

promoção; em segundo lugar, foi fonte exclusiva de recursos no 

período de safra seca, que sempre ocorre no início de cada ano. 

De- resto, ao longo de todo ano de 1979, Boião do Grêmio cum-

priu o papel de responsável pela liquidez do programa fi nanceiro 

do Olímpico Monumental, graças ao grande desempenho de sua 

rentabilidade, sempre creditada, aos milhares de gremistas e 

desportistas que fecharam com o Grêmio nesse movimento’ de 

emancipação patrimonial da agremiação tricolor. Bem defi nindo 

os grandes momentos da construção, coube ao ano de 1979 a 

primazia no progresso alcançado em 12 meses de ininterrupta 

atividade no canteiro de obras. Tanto que era propósito da Direto-

ria programar a reinauguração em março do ano seguinte. Um 

percalço, no entanto, impossibilitou a concretização do plano que 

acabou transferido: a greve dos operários da construção civil.

VI 

A programação das construções para 1980, redefi nida logo após 

a reeleição para nova gestão do Presidente Hélio Dourado, passou 

a fi xar a meta fi nal: conclusão das obras para maio. O ritmo dos 

trabalhos foi acelerado em toda a sua intensidade e já se passou a 

tratar do festival de inauguração, em junho. 

Efetivamente, no dia 5 de maio, o ponto fi nal no derradeiro capí-

tulo da história da construção do Olímpico Monumental foi escrito 

com a última porção de concreto lançada para unir defi nitivamen-

te as duas extremidades do anel da marquise sobre a arquiban-
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cada superior. Os operários movimentaram então a última carga 

de massa com a qual foi completada a grande obra, selando 

para sempre uma distância que, no início, era de 390 metros de 

extensão - correspondentes aos módulos 1 a 13. 

Foi o momento culminante de uma longa jornada iniciada há mais 

de 3 anos e que ter- minava numa tarde marca da pelo sentido 

mais lato da expressão que encima todas as grandes realizações: 

missão cumprida.

Esse ponto fi nal era o começo de um novo tempo para o Grê-

mio. Antes de signifi car o término de uma grande obra, tinha o 

sentido do início de uma nova era de progresso para o clube as-

sim: emancipado em suas necessidades de espaço para crescer 

cada vez mais.

Sem desconhecer o que ainda esperava as Diretorias deste e de 

outros anos para as obras complementares, já então à sombra 

do monumento erguido com o apoio da melhor torcida do mun-

do, foram realizados os atos inaugurais que marcaram no calen-

dário gremista mais uma data a ser lembrada, 26 anos depois da 

abertura do estádio: 21 de junho de 1980.

Na vigência dos mandatos dos membros dos diversos órgãos di-

retivos da agremiação, nas pessoas do Patrono Fernando Kroe� ; 

do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, respec-

tivamente, Dr. Pajehú Macedo Silva e Dr. Pedro da Silva Pereira 

Filho; dos membros da Diretoria, Presidente Hélio Dourado, e 

Vice-Presidentes Jorge A.F. Pires (Patrimônio), Luiz Emílio Correa 

Meyer (Finanças), Rafael Bandeira R. dos Santos (Futebol) e Dé-

cimo Medaglia (Administração); e dos membros da Comissão de 

Construção, Arq. Plínio Oliveira Almeida, Eng.º João Carlos Gerhar-

dt, Eng.º Mendel Creitchamann, Eng.º Armando Ballista, Eng.º 

Moisés Schlafman e Eng.º Bento R. de A. Porto, os atos inaugurais 
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ocuparam todo o dia 21, com alvorada e hasteamento, no pódium 

das bandeiras; descerramento da placa ofi cial, culto ecumênico 

campal e bênção do estádio; e corte da fi ta simbólica, além de 

desfi le festivo na pista olímpica, antes dos dois jogos realizados 

à tarde, um com o primeiro paraninfo, Vasco da Grama (1xO), e 

o segundo dos juniores tricampeões de 1979 com o Matsubara 

para a entrega das faixas. 

No dia 24, à noite, o River Plate, então líder do campeonato argen-

tino, abrilhantou o programa inaugural, comparecendo com alguns 

jogadores da seleção nacional campeão do’ mundo de 78, enquanto 

que, no dia 26, o Argentino Juniors trouxe o astro mundial do mo-

mento - Diego Maradona - para oferecer à torcida um espetáculo 

esportivo que a vitória gremista (1x0) tornou festejado, no último 

ato do programa inaugural do Estádio Olímpico Monumental.

As obras realizadas numa só etapa na conclusão do majestoso 

estádio foram secundadas, paralelamente, com expansão territo-

rial que aumentou os domínios da agremiação. A compra de dois 

imóveis lindeiros na rua José de Alencar e na Av. Carlos Barbosa; 

a aquisição por doação do terreno destinado à nova capela, na 

Esplanada Vaticano; a compra de uma área de terras em Guaí-

ba, foram algumas iniciativas que determinaram o crescimento 

da área útil, enquanto que, a parte antiga do estádio passou por 

substanciais remodelações que transmudaram sua imagem e 

funcionalidade. 

A marca do reconhecimento público à torcida gremista pelo apoio 

incondicional tributado ao longo de todo o tempo da construção fi cou 

na frase que virou placa fi xada no Estádio Olímpico Monumental: “É 

preciso ser gremista para compreender essa força, essa motivação, 

esse impulso que leva um torcedor a erguer um estádio”.
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Obras complementares e expansão patrimonial

A conclusão do Estádio Olímpico Monumental, obra cicl6pica 

levada a bom termo em tempo recorde, teve ainda, depois de sua 

inauguração, obras complementares de grande importância, a 

maior das quais se cingiu aos camarotes.

Esse trabalho exigiu investimento elevado, em 1982 já na gestão 

do Presidente Fábio André Ko�  e do Vice-Presidente de Patrimô-

nio Mário Rodrigues Leitão.

Novidade absoluta em estádios de futebol do Brasil, os camarotes 

deram ao Olímpico características modernas e avançadas, asse-

gurando ao Grêmio uma primazia sempre louvada pelo mundo 

esportivo do País e do Exterior.

Ainda em relação aos camarotes, foram executadas obras de 

infraestrutura externa, na ampla espia nada que passou a servir 

de estacionamento privativo aos locatários.

A colocação de cadeiras especiais, na frente dos camarotes, 

ocupando a parte central das arquibancadas superiores, também 

exigiu da nova Diretoria a aplicação de recursos fi nanceiros em 

material e mão de obra.

Conforto, aliado à estilização dessa área nobre, levou o Grêmio à 

criação da nova categoria de localidades destinada a servir a uma 

faixa de torcedores mais exigentes. A localização junto aos cama-

rotes constitui prolongamento do processo seletivo sugerido pela 

adoção de novas opções aos expectadores.

Reclamada ao longo dos anos, a construção das cabinas para a 

imprensa, também em 1982/1983, teve a iniciativa da nova Dire-

toria, sensível às necessidades dos profi ssionais da comunicação. 

Atacadas as obras com disposição, para atender com a maior brevi-

dade possível a crescente demanda do setor, equivalente ao progres-
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so das atividades esportivas do clube, o Grêmio conseguiu solucionar 

adequadamente a lacuna, criando as melhores condições para o 

trabalho dos jornalistas no Estádio Olímpico Monumental. 

A obra, por si s6, consagraria uma Diretoria que, por sua opero-

sidade não se cingiu a ela mas atacou também outras frentes no 

setor patrimonial, como foi o aterro do Parque Náutico, no Cristal. 

Esse trabalho, cujo projeto prevê, em primeiro plano, a cons-

trução das novas dependências da Escolinha de Futebol e seus 

campos de treinamentos, à beira do rio Guaíba, teve seu inicio 

auspicioso através de draga de grande produção que ofereceu 

a primeira perspectiva do que será o futuro Parque Náutico do 

Grêmio, no Cristal. 

A construção de um amplo e moderno salão de festas fez parte 

do programa de obras da Diretoria, em 1983, e foi concluído ainda 

a tempo de receber, em alegre comemoração, a família gremista 

que nele festejou a conquista dos dois maiores títulos da hist6ria 

do Grêmio: Campeão da América e Campeão do Mundo. 

Clube de intensa vida social aliada à esportiva, o Grêmio deu início, 

assim, ao projeto de aproveitamento do Ginásio David Gusmão, 

suprindo uma lacuna que se fazia sentir há algum tempo. Um 

local nobre para as reuniões festivas e sociais, bem como recep-

ções ofi ciais, era uma reclamada reivindicação do Departamento 

de Promoções e Relações Públicas da agremiação, agora torna-

da realidade, graças à visão da Diretoria presidida pelo Dr. Fábio 

André Ko�  e a operosidade do Vice-Presidente de Patrimônio Dr. 

Mário Rodrigues Leitão e sua equipe de engenheiros e arquitetos 

dirigi da pelo Dr. Plínio Almeida, autor do projeto original do está-

dio do Grêmio. 
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Foram, ainda, executadas tantas outras obras, como a substitui-

ção por grades de ferro do muro do estádio, na Avenida Cascati-

nha, e a construção das instalações do centro de Processamento 

de Dados, além das principais realizações patrimoniais aqui postas 

em destaque, a seguir, com detalhes, por sua importância no 

complexo do Olímpico Monumental. 

Camarotes: Estilo e requinte de teatro

Barbosa (entre o estádio e as piscinas)’ cujos portões fecham 

o anel viário do Olímpico, completando o sistema de circulação 

interna, aparece, em primeiro lugar a torre de acesso. 

Implantada no centro da espia nada do estacionamento interno 

privativo dos locatários, a torre de acesso aos camarotes compre-

ende um sólido prédio de alvenaria de 6 pavimentos, construído 

sufi cientemente afastado do corpo do estádio e com linhas arqui-

tetônicas que embelezam o conjunto de obras.

No térreo, onde termina a circulação horizontal, até o 5? pavi-

mento, a torre abriga dois modernos elevadores, com capacidade 

para 20 pessoas cada um. A lotação completa dos camarotes, 

que atinge a 500 pessoas, é transportada, no máximo, em 15 

minutos, graças a velocidade dos elevadores. 

A torre possui também uma ampla escadaria de grande vazão, 

que alcança todos os andares, além de, garantido por mangueiras 

embutidas nas paredes, um seguro serviço de prevenção con-

tra incêndios, dotado de todos os requisitos da moderna técnica 

desse setor especializado. Qualquer eventual início de sinistro na 

torre ou nos camarotes, sempre será prontamente debelado pelo 

moderno sistema preventivo. 

Tanto no saguão do térreo como no hall nobre dos camarotes, 

onde se localizam as duas amplas áreas de recepção, o piso e as 



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

paredes são revestidos de granito azul polido, material de grande 

procura no mundo inteiro - mais que o próprio mármore - e que 

o Brasil exporta como único produtor. Escolhido por técnico espe-

cializado, esse decorativo material da cor do Grêmio veio embele-

zar as áreas nobres de circulação dos camarotes. 

Servindo ainda o primeiro piso, na ampla área livre fronteira aos 

elevadores que é comum a todos os pavimentos, para as expo-

sições de qualquer natureza, inclusive para galeria de arte, no 

segundo foram previstas salas de jogos e de estar para senhoras, 

além de toalete; e no terceiro, bar, estar e sanitários. 

No quarto andar se localizam os vestiários feminino e masculino 

dos funcionários em serviço, além de depósito de material de 

sustentação do setor. 

Além de funcionar como portaria e ante-sala do hall nobre dos 

camarotes, o 5º pavimento comporta também a copa central. 

Fora dos domínios de circulação coletiva, um sexto andar, atingido 

apenas pela escadaria, é destinado à casa de máquinas e ao depó-

sito de materiais, e completado com uma cobertura ocupada pelo 

grande reservatório de água, na parte superior da torre. 

Por sua importância no complexo dos camarotes, a copa central 

localizada no quinto andar da torre de acesso, merece especial 

referência, porque supre todas as necessidades de atendimento 

dos serviços de bar, “bu� et” frio e quente e serviços de chá e café.  

Montada com todos os aparelhos e requisitos da moderna culiná-

ria, dispõe de grande despensa e refrigerador de porte capaz de 

atender qualquer demanda.

Uma equipe de garçons de alto nível completa o complexo da 

copa central destinada a atender senhorialmente os locatários dos 

camarotes e seus convidados. Para a pronta execução de qual-

quer encomenda, mesmo para os pontos mais distantes do leque 

de camarotes, funcionam telefones diretos.
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Cada um dos dois modelos de camarotes - 5 com 20 e 40 com 

10 cadeiras - têm em comum as seguintes características:

1) Sala construída em alvenaria nas paredes laterais e na entrada, 

e a frente em vidro temperado (meio-cristal) do 8mm;

2) Porta de entrada (numerada) em, madeira de lei com decorati-

va fechadura de segurança;

3) Piso acarpetado em material de primeira qualidade, sobre as-

soalho de madeira de ipê tanto na sala como na frisa externa que 

abriga as cadeiras;

4) Sala dotada de frigobar, TV a cores, telefone, sofás, mesa de 

centro, armário e .guarda -casaca embutidos e serviço sanitá-

rio completo fi namente equipado e com forração gesso no teto, 

espelho de cristal e ventilação superior; 

5) Mobiliário em madeira de louro freijó trabalhado por encomen-

da especial sob medida;  Cadeiras estofadas em couro sintético 

com espaldar, colocadas na frente do vidro divisório da sala, sobre 

assoalho em madeira de lei de ipê revestido de carpete;

6) Amurada de proteção ao longo de toda a extensão de 150 me-

tros, em sólida alvenaria;

7) Cada um dos 5 camarotes centrais de 20 lugares possui divi-

sórias físicas em alumínio e, nos sanitários privativos e indepen-

dentes, pia com banca de granito.

A valorização do espaço central das arquibancadas superiores da 

parte nova do Olímpico, conseqüência imediata da construção dos 

camarotes, levou à criação de uma nova categoria de ingresso: 

cadeiras especiais. 

Por outro lado, a idéia de gabaritar a freqüência do público – gre-

mista ou não – na área fronteira aos camarotes, trouxe uma 

inovação no aproveitamento das arquibancadas superiores com 
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o uso múltiplo destinado a escalões diferentes de preços dos 

ingressos, criando uma fonte de renda alternativa e diversifi cada. 

Acima de tudo, porém, o Olímpico ganhou pontos na sua condição 

de estádio ímpar, sem similar aqui e fora, que só não é o maior 

neste País de grandes estádios, mas já é o melhor, mais estiliza-

do, confortável e requintado, ao proteger os camarotes e seus 

ocupantes, valorizando-os, conseqüentemente, com o processo 

seletivo adotado através da reserva dos melhores espaços para 

os torcedores mais exigentes. 

Assim, para dar mais segurança aos camarotes e seus felizes 

ocupantes; para criar mais conforto a uma grande parcela de 

torcedores justifi cadamente mais exigentes; para acelerar o 

processo de retorno da mulher ao estádio para cuja grandeza 

já contribuiu tanto; e, fi nalmente, para criar nova fonte de renda 

alternativa de que tanto precisa um clube de futebol como o Grê-

mio, 3060 cadeiras foram instaladas nos 150 metros de exten-

são dos módulos 4 a 9 do Estádio Olímpico Monumental. 

Presas aos degraus das arquibancadas superiores, em ferragens 

de aço, as Cadeiras Especiais passaram a propiciar grande con-

forto aos usuários, por sua qualidade, confeccionadas em concha 

fl exível de polipropileno, antiestáticas com aditivos que protegem 

contra radiações e efeitos térmicos. Tudo para o maior conforto 

dos torcedores que fazem a grandeza do bom futebol. 

Cabines para Imprensa

Velha aspiração da crônica esportiva

Anunciada anteriormente como integrante do plano diretor, den-

tro de amplo programa de obras prioritárias relacionadas com 

a parte mais antiga do estádio, a construção de modernas cabi-

nas para a imprensa, no Olímpico, acabou sendo enfrentada em 
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1982/83 junto com a ampliação da Tribuna de Honra, também 

exígua e carente de readaptação às novas necessidades do clube. 

Sensível aos reclamos da imprensa - jornal, rádio e televisão - a 

Diretoria do Grêmio resolveu construir logo os reservados, face 

também à grande demanda para as transmissões dos jogos por 

empresas de comunicação de outros centros do País, quando da 

realização do campeonato nacional e da Libertadores da América.

A freqüência sempre crescente de um grande número de emis-

soras e de jornais para as coberturas nacionais e internacionais 

justifi caram a antecipação do plano de obras, em relação às cabi-

nas, mesmo tendo de enfrentar os compreensíveis transtornos 

acarretados pelo desenvolvimento do calendário esportivo.

A solução encontrada através da moderna tecnologia de estrutu-

ras metálicas obedeceu a cuidadosos estudos preliminares para o 

cálculo da viabilidade técnica da construção de 30 cabinas sus-

pensas na marquise do Estádio Olímpico.

Exaustivamente comprovada a exeqüibilidade do projeto, através 

de pormenorizado cálculo estrutural, o Vice-Presidente de Patri-

mônio, Dr. Mário Rodrigues Leitão, assessorado pelo Engenheiro-

-Responsável Moysés Schlafman, pôs mãos à obra, fazendo 

preliminarmente abrir vãos na sólida marquise do estádio e com 

isto dando início aos trabalhos de implantação dos novos reser-

vados para a imprensa, dotados das seguintes características: es-

trutura metálica inteiramente testada na fábrica, com 90 metros 

de comprimento por 3,75m de largura, perfazendo 337,5m2 de 

espaço útil distribuído em 15 módulos de 6 metros para duas ca-

binas cada um, fi xadas no concreto da marquise através de cintas 

metálicas; paredes externas com perfi s e esquadrias de alumínio; 

telhas zincadas onduladas de 70mm de espessura; forro com 

réguas de aço nas paredes montadas em perfi s de alumínio; piso 
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em madeira de lei; contraventamento metálico em barras de 

ferro redondo; sistema de exaustão independente em cada um 

dos 15 módulos; portas cegas e janelas com vidro temperado 

montadas em esquadrias de alumínio; paredes divisórias de 35 

mm de espessura; forro paraline aberto com réguas lisas de aço 

nas paredes; e tratamento termo-acústico adequado. 

O acesso por elevadores, previsto no plano diretor junto com a 

construção da torre das sociais que servirá também aos outros 

pavimentos, está sendo feito, por ora, através de ampla escadaria 

reservada para as cabinas, com duas escadas em caracol, uma 

em cada extremidade do conjunto, com saída para a parte supe-

rior da marquise. 

A antiga promessa de dar à imprensa, sustentáculo da atividade 

esportiva, de modo especial do futebol, dependências e instala-

ções condizentes com a importância do seu trabalho, foi, assim, 

cumprida, também em tempo recorde, pela Diretoria presidida 

pelo Dr. Fábio André Ko� , que havia incluído essa obra na sua 

plataforma eleitoral.

CPD

A cibernética a serviço do esporte

o Grêmio sempre primou pelo aperfeiçoamento de sua organiza-

ção administrativa, tornando-se, por isto, pioneiro na introdução de 

métodos de funcionamento interno sempre considerados mode-

lares. Desde há muito que é apontado como exemplo e, até aqui, 

em não poucas vezes, recebeu - e ainda recebe com assiduidade 

- consultas e visitas de outros clubes desejosos de subsídios para 

espelhar-se nos métodos administrativos praticados pelo Grêmio. 

Buscando aperfeiçoar ainda mais esse trabalho, a partir de 1982, 
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o Grêmio, partiu para a instalação de seu próprio Centro de Pro-

cessamento de Dados. 

Também não é esta a primeira vez que se utiliza da cibernética 

para melhorar o nível de organização dos mais importantes seto-

res internos. Tempos atrás, chegou a contratar a terceiros os servi-

ços de computação eletrônica, então realizados fora de sua sede. 

Fruto do desejo da Diretoria de acompanhar os novos tempos, 

adequando o crescimento do clube à necessária infra-estrutura, 

a implantação de moderno CPD redefi ne o Grêmio como modelo 

administrativo, pelo conteúdo desta e de outras medidas internas 

de ordem organizacional tendentes a criar condições para domi-

nar e aperfeiçoar tecnicamente as informações de importantes 

setores como a arrecadação social, a contabilidade, a promoção 

de vendas e o controle do conseqüente movimento fi nanceiro. 

Na verdade, um clube como o Grêmio, cujo orçamento ascende 

a muito mais que os orçamentos da maioria absoluta dos mu-

nicípios, o aperfeiçoamento da informática através de recursos 

eletrônicos é uma necessidade primacial, sem o que não seria 

possível, entre outras coisas, acompanhar convenientemente a 

aplicação das verbas orçadas, nem dinamizar o trâmite das obri-

gações dos Associados e processar com a indispensável presteza 

a contabilização dos atos e fatos diários da entidade, oferecendo, 

ainda, uma gama de dados de utilíssimo proveito para a adminis-

tração geral. 

A implantação do CPD, como fator de superação das necessida-

des de registro e controle é, assim, por todos os títulos, uma me-

dida altamente proveitosa e salutar aos interesses do Grêmio. Os 

refl exos positivos já se fazem sentir, em que pese o pouco tempo 

de funcionamento do Centro, que é dotado de dois microcompu-

tadores com entrada e saída para, respectivamente, as operações 
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de processamento e a impressão de relatórios e balancetes para 

a contabilidade, controle de aplicação do orçamento, emissão de 

carnês, emissão de etiquetas de endereçamento, realização de 

serviços alternados de qualquer natureza, tudo em formulários 

contínuos próprios, e arquivamento de dados em disquetes.

Expansão

O Grêmio tem demonstrado, ao longo de sua história, mormente 

na era moderna, que a vocação expansionista do clube nunca 

cessa, no âmbito patrimonial.

Se o crescimento social e o progresso esportivo são tônicas que 

acompanham a evolução dos tempos, tornando esta agremiação 

cada vez maior, a cada ano que passa, forçoso é reconhecer que 

permanentemente existem obras em andamento, no parque do 

Grêmio que se expande cada vez mais.

Ao fazer o necessário registro das obras complementares mais 

importantes, depois da conclusão do Olímpico, há que projetar o 

desenvolvimento do patrimônio material do clube como uma cons-

tante que foi intensamente mantida em 82/83 com as realizações 

aqui descritas, sem esquecer muitas outras, como o salão de festas 

já inaugurado e que ofereceu ao Grêmio nova dimensão social.

É da tradição mais remota da agremiação sua atividade social 

aliada à esportiva. Desde os primórdios, os salões da cidade sem-

pre testemunharam as comemorações e as reuniões festivas da 

sociedade gremista. Em diferentes épocas, também nos próprios 

do clube se desenvolveram promoções sociais de expressão, 

oferecendo locais adequados que, ao deixarem de existir, como 

ocorreu quando do desabamento da cobertura do ginásio de 

esportes, abriram uma sentida lacuna.
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O trabalho realizado, também em 1983, no Parque do Cristal, pôs 

em evidência, por sua vez, a disposição do clube de apressar a 

concretização do centro de atividades esportivas, sociais e recre-

ativas, no local onde o Grêmio tem o privilégio de possuir a mais 

linda enseada do rio Guaíba para sua futurosa sede náutica.

O aterro feito nesse ano visou, em primeiro lugar, o espaço reser-

vado para as instalações e campos de treinamento da Escolinha 

de Futebol. Depois virão a sede social com piscinas, quadras de 

tênis e canchas polivalentes para basquete, voleibol e futebol de 

salão; e a sede náutica, para o desenvolvimento das atividades de 

motonáutica, barcos a vela e outras.

Ainda no Olímpico, a colocação de grades decorativas no lugar dos 

altos muros da ala do estádio paralela à Perimetral; a adaptação 

de sala especial para o Centro de Processamento de Dados; e a 

construção de nova Tribuna de Honra, secundaram as ativida-

des patrimoniais da agremia- cão, com destaque para a última. 

A retirada das cabinas para a imprensa do antigo local propor-

cionaram a liberação de precioso espaço que foi aproveitado na 

adequação da Tribuna de Honra às novas necessidades do clube. 

As modernas dependências reservadas à Diretoria, autoridades 

e convidados receberam, assim, tratamento condizente com o 

caráter ofi cial· da sua fi nalidade, oferecendo, inclusive, nova ima-

gem ao local.

É esse o ritmo permanente da expansão patrimonial do Grêmio 

que faz crescer a grandeza do clube do Olímpico, situado entre os 

mais prósperos do País.
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aNÁlises
// DeseNHÍsticas

palÁcio piratiNi

Palácio Piratini / Luiz Antonio de Assis Brasil, Günter 
Weimer, Paulo Raymundo Gasparotto e Luiz Eduar-
do Achutti. – Porto Alegre: Nova Prova, 2007.

Palácio Piratini / Luiz Antonio de Assis Brasil, Günter 
Weimer, Paulo Raymundo Gasparotto e Luiz Eduar-
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Santa Catarina, Brasil, retratos: gente e paisagens / 
Werner Zotz, Jakzam Kaise – 6.ed. rev. atual. – Floria-
nópolis: Letras Brasileiras, 2009.

aNÁlises
// DeseNHÍsticas

saNta catariNa: geNte e paisageNs

Santa Catarina, Brasil, retratos: gente e paisagens / 
Werner Zotz, Jakzam Kaise – 6.ed. rev. atual. – Floria-
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Serra gente catarinense / Fotos de Anselmo Viana 
Nascimento ; [Textos: Paulo Ramos Derengoski]. – 
São Joaquim: Edição do Autor, 2008.

aNÁlises
// DeseNHÍsticas

saNta geNte catariNeNse
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Formato fechado: 29,5 x 31,5 cm

Formato semi-aberto: 91 x 31,5

Formato aberto: 58 x 41,1 cm

Número de páginas: 180

DIMENSÕES

DIMENSÕES

Sobre-Capa

Cores: 4x4

Capa: Dura com aplicação hotstamping

Lombo: Costurado

Impressão em ambas as guardas: Sim

Guarda com aplicação de prolan

Impresso em Papel: Couché 170g

IMPRESSÃO

Cores: 4x1
IMPRESSÃO
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Formato fechado: 29,5 x 29,5 cm

Formato aberto: 59 x 29,5 cm

Número de páginas: 144

Lombada: 20 mm

Seixa: 3 mm

DIMENSÕES
Cores: 4x4

Capa: Dura com aplicação Verniz

Lombo: Costurado

Impressão em ambas as guardas: Sim

Impresso em Papel: Couché 170g

IMPRESSÃO
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Formato fechado: 27,5 x 20,5 cm

Formato aberto: 55 x 20,5 cm

Número de páginas: 144

Lombada: 1,8 cm

Seixa: 2,5 mm

DIMENSÕES
Cores: 4x4

Capa: Dura

Lombo: Costurado

Impressão em ambas as guardas: Sim

Impresso em Papel: Couché 170g

IMPRESSÃO

aNÁlises
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aNÁlises
// DeseNHÍsticas
 FuNcioNal

palÁcio piratiNi

Inicialmente temos a seção intitulada “Um Palácio feito de dra-

mas, angústia, esperas e requinte” onde Luiz Antonio de Assis 

Brasil conta toda a história do Palácio Piratini. Relatos histórios 

ajudam a ilustrar textualmente a atmosfera que cerca o Palácio 

Piratini durante todos estes anos, Luiz garante atenção especial 

ao período de Getúlio Vargas no Palácio.

A segunda seção tem como ideia transmitir todos os conceitos 

artísticos que as muitas obras presentes no local geram. Para 

isso parece ideal a escolha de Paulo Raymundo Gasparotto, que 

entre várias atividades, organizou leilões nos salões do próprio Pa-

lácio Piratini e frequenta este espaço desde os anos 60, chamado 

de “Apogeu de cultura e requinte”.

Em “Arquitetura do Palácio Piratini”, Günter Weimer que analisa 

todos os preceitos arquitetônicos utilizados no projeto, apresenta 

plantas e detalhes técnicos incríveis sobre a construção e licitação 

das obras do Palácio.

A quarta grande seção do livro é capitaneada por Luiz Eduardo Ro-

binson Achutti e apresenta fotografi as de detalhes do Palácio Piratini.

Posteriormente temos a apresentação da cronologia de construção 

do Palácio Piratini através texto e imagens históricas. Posteriormente 

são listados, com direito a minibiografi a, os Governadores que despa-

charam do Palácio e para fi nalizar temos o Índice Fotográfi co.

É importante mencionar que o livro é apresentado em Português, 

Inglês e Espanhol, logicamente com destaque para Português.
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

Divido em cinco partes o livro Santa Catarina: Gente e Paisagens 

aborda a cultura e a natureza de todo o estado.

Posterior à apresentação o livro mostra um mapa completo do 

estado, localizando ele no Brasile e na América Latina, detalhan-

do inclusive as subáreas do estado, além de mostrar através de 

iconografi a os seguintes detalhes: Rodovias Federais e Estaduais; 

Principais troncos rodoviários; Rodovia pavimentada; Rodovia 

pavimentada de pista dupla; Rodovia em pavimentação; Rodovia 

com solo natural; Porto; Aeroporto; Aeroporto Internacional.

A primeira parte do livro chamada “Terra de constrastes en-

cantos”, fala sobre o clima, faz um resumo sobre as cultura, 

economia e estilo de vida local, além de uma síntese do estado 

que apresenta os seguintes dados: Área; População; Densidade 

Demográfi ca; Capital; Maior cidade; Maior altitude; Temperatura; 

PIB; Renda Per Capita; IDH; Exportações; Nº de indústrias; Nº de 

empregados na indústria e maiores destaques da produção local.

A parte dois do livro é uma abordagem aos primeiro açorianos 

que chegarm ao estado.

Já na terceira parte, intitulada “Gente Catarina” são detalhados os 

povos que colonizaram o estado.

Na quarta parte do livro temos uma rica apresentação de foto-

grafi as das principais áreas do estado, áreas estas que são evi-

denciadas no mapa inicial do livro.

aNÁlises
// DeseNHÍsticas
 FuNcioNal



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

Fechando o livro temos a quinta parte que faz refl exões futuras 

sobre os caminhos que o estado pretende tomar para evoluir 

em todos os sentidos. Na última página do livro temos um índice 

fotográfi co.
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serra geNte catariNeNse

Neste livro temos a Serra Catarinense na visão do fotógrafo 

Anselmo Viana Nascimento. O livro é dividido em: Mapa; Apre-

sentação; Clima; Primavera; Verão; Outono; Inverno; O Homem; 

A Terra; Perfi l. Composto praticamente só de fotografi as, possui 

poucos textos, apenas em algumas áreas temos uma introdução 

do Jornalista e escritor Paulo Ramos Derengoski. 

aNÁlises
// DeseNHÍsticas
 FuNcioNal
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aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 logogrÁFica

palÁcio piratiNi

O livro apresenta esquema tipografi co marcante que é utilizada 

em várias partes do livro (capa, contra-capa, lombada, verso, etc.). 

Onde é situada a númeração de páginas vemos a representação do 

Palácio acompanhado da inscrição Palácio Piratini, no esquema antes 

mencionado, podendo assim, considerar essa união a composição de 

uma identidade visual que é composta por símbolo e logotipo.
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

Na capa do livro vemos o título utilizad em uma tipografi a simples, 

limpa e sem serifa. Na abertura, folha de rosto temos o mesmo 

esquema tipográfi co, porém na lombada é feita uma adaptação 

onde o subtítulo da obra aparece deslocado do restante. Não é pos-

sível marcar a presença uma identidade visual fi xa, mas podemos 

observar que há um sistema de ide visual composto por fl ores que 

estão presentes na capa, em verniz, em ambas as guardas, em 

todas as abeturas e nos númerais presentes nas mesmas.

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 logogrÁFica
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serra geNte catariNeNse

Nesta obra temos várias curiosidades. A aplicação cromática do 

título na capa não segue a mesma ordem informacional que na 

primeira página e na folha de rosto, sendo que não motivo que 

impeça a mesma aplicação. Existem diferenças de ordem, de cor 

e de efeitos. Outro fato curioso é a utilização da representação de 

uma camera fotográfi ca durante o livro, claramente essa camera 

dá a impressão de ser identidade visual do fotógrafo responsável 

pela obra, porém na página dedicada ao profi ssional ela aparece, 

foram feitas pesquisas sobre o fotográfo e nada que ligasse ele 

ao desenho da camera foi encontrado o que a classifi ca como um 

componente gráfi co do projeto e não nenhuma forma de identi-

dade associada ao título ou ao profi ssional.

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 logogrÁFica
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palÁcio piratiNi

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

O livro apresenta predominantemente 
elementos em amarelo escuro.
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aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

Havendo necessidade de composição 
com imagens, normalmente, a página se 
tornam brancas, porém é mais signifi cati-
vo sempre a utilização do amarelo escuro, 
justamente pela força da cor.

palÁcio piratiNi
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aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

palÁcio piratiNi

Como já mencionado o livro é bem simples no que se refere as 

cores utilizadas no projeto. A presença forte do amarelo escuro é o 

ponto forte, imagino que pela ideia de transmitir um aspecto nobre, 

simulando o ouro, o que acabou por deixar o livro bem monotono. 

Fato curioso é que em todo livro a tipografi a é preto exceto em 

duas páginas no livro bem no fi nal, justamente aplicada sobre o 

amarelo escuro, o que parece ser um erro pois durante todo o 

restante do livro ela é aplicada em preto sobre o mesmo amarelo.
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

Na guarda do livro existe a presença forte 
de um tom de laranja e vermelho, as co-
res apresentadas possuem pouca diferen-
ça na escala CMYK.
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

No Sumário observamos a tentativa de 
dividir as áreas do livros por cores. Não é 
nada inovador, porém, se bem feito, torna 
o produto bem didático.
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

As aberturas tentam explicitar a utilização de cor 
em cada área, mas infelizmente não torna preg-
nante a mensagem. A cor da área é somente 
utilizada no número da seção, na capitular e nas 
arabescos presentes na página à esquerda.
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aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

A tipografi a é apresentada toda em marrom.
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aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

saNta catariNa: geNte e paisageNs

Apresenta muitas cores, inclusive para a tentar dividir as áreas, 

porém esta ideia não tem força considerável para passar essa ideia 

de divisão por cores, justamente por poucos elementos seguirem a 

cor de sua área.
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serra geNte catariNeNse

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

O livro por ser predominante fotográfi co possui 
poucos elementos que possam ser analisado. Um 
deles é a folha de rosto, um degradê de amarelo 
para laranja e tipografi a em preto, como no res-
tante do livro
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serra geNte catariNeNse

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

O livro por ser predominante fotográfi co possui 
poucos elementos que possam ser analisado. Um 
deles é a folha de rosto, um degradê de amarelo 
para laranja e tipografi a em preto, como no res-
tante do livro
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serra geNte catariNeNse

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 croMogrÁFica

Os cabeçalhos são sempre em um degrade de 
cinza para branco. Existem alguns mapas, mas 
que para este tipo de análise são considerados 
como fotografi as.
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serra geNte catariNeNse

Predominantemente composto de fotografi as o livro tem poucos 

caminhos para análise cromática. São vistos topos em escala de 

cinza e textos em preto.

aNÁlises
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palÁcio piratiNi

No livro são utilizadas três fontes. 

- Capitulares, Identidade Visual, Aberturas: 

Porcelain

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 tipogrÁFica
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palÁcio piratiNi

- Sumário, Sobre os autores: 

Myriado Pro Condensed

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 tipogrÁFica
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palÁcio piratiNi

- Texto Portugues e Inglês/Espanhol (itálico): 

Garamond MT Italic

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
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palÁcio piratiNi

Nitidamente, com as tipgorafi as escolhidas, é buscado um 

caráter de época. Até na forma em que é divido o uso das três 

tipografi as. Por exemplo, no Sumário é utilizada uma tipografi a 

mais reta, porém muito contemporânea, ali é a parte onde se 

mostra as divisões do livro e onde são apresentados os envol-

vidos do livro que fazem essa análise baseando-se em dados 

colhidos no momento da criação do livro, ou seja, apresentação 

de pessoas envolvidos na obra com uma tipografi a contemporâ-

nea. No decorrer do livro são utilizadas fontes mais clássicas, que 

pretendem fazer com o que o leitor seja transportado a época 

referenciada ou ao estilo pretendido na construção do Palácio, na 

arte envolvida ou na história.

aNÁlises
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

Títulos, Subtítulos, Aberturas, Legendas: 

Trade Gothic LTSD

aNÁlises
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 tipogrÁFica
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

Textos

Goudy (?)

aNÁlises
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

Creio que o livro peca na tipografi a dos textos. Uma fonte serifada 

não seria a melhor escolha para um leiaute que tenta transmitir a 

ideia de um estado pronto para o futuro. Poderia ter sido usado o ar-

gumento de volume de texto para utilização da serifa, porém o livor 

possui blocos de texto não muito extensos o que mostra que houve 

uma falha nas análises tipográfi cas para a composição do mesmo.

aNÁlises
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serra geNte catariNeNse

Texto, Aberturas, Sumário

Myriado Pro Condensed

aNÁlises
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“A fotografi a, como arte e como técnica, tem quatro 

funções obrigatórias: ajudar na recompilação do conheci-

mento; imortalizar o tempo perante a própria passagem; 

retratar e organizar a natureza catalogando o espaço.”

Geo� rey Batchen

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 pictogrÁFica
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palÁcio piratiNi

O livro se utiliza bem da boa divisão das áreas e assim consegue 

dividir apresentar e forma clara e objetiva as imagens o que ajuda 

ambientar muito bem o leitor. São percebidos alguns equívocos 

na utilização de degradês para esmaecer imagens nas aberturas 

de capítulos, além de atrapalhar a leitura faz com que o leitor nã 

tenha detalhes de imagem. Não existem créditos nem legenda 

nas imagens, tudo é creditado ao fi nal do livro.

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 pictogrÁFica



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

saNta catariNa: geNte e paisageNs

A missão do livro é apresentar o povo e a cultura do estado de 

Santa Catarina. Nitidamente é percebido o fato de não apresentar 

simultaneamente os dois fatores, pois nas imagens de paisagens 

podemos notar a ausência de pessoas e nas raras vezes que 

aparecem estão ao fundo ou são pessoas vivendo o seu dia a dia, 

seja ele no campo ou férias.

Já nas imagens que apresentam as culturas do locais visitadas é 

evidente a preparação para as imagens com pessoas, ornamen-

tos. Predominantemente diurnas as imagens ressaltam a beleza 

natural do estado. 

Algumas imagens possuem legenda outras não, parece não ha-

ver um critério específi co para isso, umas são referenciadas em 

páginas seguintes. As imagens são creditadas ao longo do livro 

com a inserção das inciais do fotógrafo na imagens e na última 

página são apresentados os nomes completos.
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serra geNte catariNeNse

O livro possui várias fotos ótimas, porém o excesso de imagens 

com modelos ocasionais atrapalham o climax que o livro tenta criar. 

Outro ponto que enfraquece a coleção de imagens é a baixa quali-

dade de algumas delas que, visivelmente, foram ampliadas e perde-

ram a nitidez. O destaque fi ca na coleção de imagens de inverno.
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serra geNte catariNeNse

aNÁlises
//  DeseNHÍsticas
 pictogrÁFica



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

 escala De DiFereNcial seMÂNtico

palÁcio piratiNi

Possui um grande apelo visual. O material utilizado é excelente. O 

único porém é a sobrecapa que já começa a ter algumas dani-

fi cações com o manuseio, acredito que sua função seja dar um 

caráter mais comercial ao livro, pois sem ela o projeto fi ca com 

um ar de muito sério, lembrando um livro de balanço fi scal antigo 

ou caderno de anotações.

O projeto gráfi co peca em utilizar degrades que atrapalham a 

leitura, além disso aos poucos ele se torna muito monotono, pois 

por mais que o conteúdo (texto e imagens) possuam qualidade é 

facilmente assimilada uma fadiga visual que compromete o apro-

veitamento do material como um todo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(visão de um designer)

CARACTERÍSTICAS LEIGAS
(visão de um leitor)

aNÁlises
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GRANDE
(Dimensões)

CORES
(Poucas)

GRANDE
(Dimensões)

CORES
(Muitas)

MATERIAIS
(Alta Qualidade)

TEXTO
(Documental)

MATERIAIS
(Baixa Qualidade)

TEXTO
(Fantasioso)

MUITAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

POUCAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

SÉRIO DIVERTIDO

CLÁSSICO MODERNO

COMPLEXO SIMPLES



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

 escala De DiFereNcial seMÂNtico
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saNta catariNa: geNte e paisageNs

Durante o processo de análise este produto foi se mostrando 
um belo exemplo de organização de conteúdo de forma didática. 
Foi bem pensado o processo de leitura que funciona muito bem 
para quem quer ler o livro desde o começo e funciona também 
para quem quer ver um determinado ponto ou apenas pesquisar 
imagens de um local específi co. Os mapas e as subdivisões para 
apresentação do mapa são ótimas formas de ambientar o leitor 
ao próprio formato do estado e a enteder a cidade o munícipio 
dentro de um outro contexto, ou melhor, outra subdivisão menor 
que o estado. As imagens ilustram muito bem todo o conteúdo, 
porém estranho o fato de algumas legendas estarem deslocadas, 
ou seja, imagens são referenciadas em outra página.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(visão de um designer)

CARACTERÍSTICAS LEIGAS
(visão de um leitor)

GRANDE
(Dimensões)

CORES
(POucas)

GRANDE
(Dimensões)

CORES
(Muitas)

MATERIAIS
(Alta Qualidade)

TEXTO
(Documental)

MATERIAIS
(Baixa Qualidade)

TEXTO
(Fantasioso)

MUITAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

POUCAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

SÉRIO DIVERTIDO

CLÁSSICO MODERNO

COMPLEXO SIMPLES
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serra geNte catariNeNse 

Este produto tem um alto potencial mas peca em falta de requin-

te. Acho que existe um acervo bem legal de imagens mas talvez a 

ideia um livro mais solto e leve tenha prejudicado sua prposta que 

é atrair turistas e apresentar a Serrar, pois parece mais um livro 

para a comunidade do que para mostrá-la, pois dá importância a 

demasiadamente na apresentação de pessoas locais que pouco 

acrescentam ao potencial do turismo local. Possui fotos com baixa 

qualidade e um projeto gráfi co com elementos desconexos.

 escala De DiFereNcial seMÂNtico

aNÁlises
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(visão de um designer)

CARACTERÍSTICAS LEIGAS
(visão de um leitor)

GRANDE
(Dimensões)

CORES
(Poucas)

GRANDE
(Dimensões)

CORES
(Muitas)

MATERIAIS
(Alta Qualidade)

TEXTO
(Documental)

MATERIAIS
(Baixa Qualidade)

TEXTO
(Fantasioso)

MUITAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

POUCAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

SÉRIO DIVERTIDO

CLÁSSICO MODERNO

COMPLEXO SIMPLES



escopo

Deinição de Áreas

Diferencial Semântico 

	 >	Comparativo

	 >	Idealizado

Divisões do Subproduto
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DiVisÕes Do suBproDuto

coNstrução

Imagens e relatos da construção do Estádio Olímpico.

reForMa

Imagens e releatos do fechamento do anel superior do Estádio 

Olímpico Monumental.

tÍtulos

Títulos e glórias alcançadas enquanto o Estádio Olímpico Monu-

mental foi a sede do Grêmio Foot-ball Porto Alegrense.

Visão Do coMplexo - pÓs coNstrução 

Apresentação de todo o complexo.

Visão Do coMplexo - pÓs reForMa

Apresentação de todo o complexo.

HistÓria

Histórias, contos e folclore que permearam a mente de torcedo-

res e/ou funcionários.

arquitetura

Imagens técnica com comentários leigos sobre a arquitetura de 

todo o complexo, especialmente o Estádio..

eNVolViDos

Relatos dos envolvidos nas obras, tanto de construção como 

reforma do Complexo ou Estádio.
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coleção FotogrÁFica geral

Relatos dos envolvidos nas obras, tanto de construção como 

reforma do Complexo ou Estádio.

iMeDiaçÕes: coMportaMeNto atual

Atual atmosfera do estádio.
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DiFereNcial seMÂNtico
//  coMparatiVo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(visão de um designer)

CARACTERÍSTICAS LEIGAS
(visão de um leitor)

SÉRIO DIVERTIDO

CLÁSSICO MODERNO

COMPLEXO SIMPLES

TEXTO
(Documental)

TEXTO
(Fantasioso)

MUITAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

POUCAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

MATERIAIS
(Alta Qualidade)

MATERIAIS
(Baixa Qualidade)

GRANDE
(Dimensões)

GRANDE
(Dimensões)

CORES
(Poucas)

CORES
(Muitas)

saNta catariNa: geNte e paisageNs

serra geNte catariNeNse

palÁcio piratiNi
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preteNsÕes

Buscando a sintonia fi na das análises, é feita uma sobreposi-

ção das mesmas mostrando também a linguagem procurada 

no produto que será projetado. Tudo isso visando facilitar o 

etapa de Escopo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(visão de um designer)

CARACTERÍSTICAS LEIGAS
(visão de um leitor)

SÉRIO DIVERTIDO

CLÁSSICO MODERNO

COMPLEXO SIMPLES

TEXTO
(Documental)

TEXTO
(Fantasioso)

MUITAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

POUCAS IMAGENS
(Imagens x Conteúdo)

MATERIAIS
(Alta Qualidade)

MATERIAIS
(Baixa Qualidade)

GRANDE
(Dimensões)

GRANDE
(Dimensões)

CORES
(Poucas)

CORES
(Muitas)

saNta catariNa: geNte e paisageNs

serra geNte catariNeNse Vista MoNuMeNtal

palÁcio piratiNi

DiFereNcial seMÂNtico
//  iDealiZaDo
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sessÕes Do suBproDuto

liVro
Formato fechado: 29 x 29 cm
Formato aberto: 58 x 58 cm
Número de páginas: 200
Lombada: ? mm

iMpressão
Cores: 4x4
Capa: Dura com aplicação hotstamping
Lombo: Costurado
Impresso em Papel: Couché fosco 150g

caixa
30 x 30 cm

iMpressão
Cores: 4x4
Observações:
Luva em capa dura revestida em couchê 
com plastifi cação fosca prolan com 
impressão em um lado + forro interno liso

iMpressão 
4 x 1
Impresso em Papel: Couche fosco 300 g
Observação: 
Númeração sequencial em área 
pré-determinada

Bolso iNterNo
12 x 10 cm

iMpressão



esqueleto

Estrutura do Subproduto
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estrutura Do suBproDuto

NaDa poDe ser Maior (4 pags)

Resumo do clube, como tudo começou.

grÊMio Da BaixaDa (4 pÁgs)

Resumo da antiga casa do Grêmio.

até a pé NÓs ireMos (4 pÁgs)

A marcha até a nova sede. Visão geral da área antes do Grêmio 

por lá chegar.

grÊMio olÍMpico (20 pÁgs)

 HistÓria (4 pags)
 tÍtulos (4 pags)
 coMplexo olÍMpico (6 pags)

grÊMio MoNuMeNtal (90 pÁgs)

 reForMa (14 pÁgs)
 HistÓria (6 pÁgs)
 tÍtulos (4 pÁgs)
 arquitetura (32 pÁgs)
 coMplexo MoNuMeNtal (16 pÁgs)

Dia De grÊMio: a atMosFera De iMortais (32 pÁgs)

As cercanias, o todo, as partes, os imortais, os imortais.

o coNcreto NuNca DeixarÁ De pulsar (50 pÁgs) 

As cercanias, o todo, as partes, os imortais, os imortais.



estética

Malhas

 > Proporções

 > Regras de proporções

 > Construção da base

 > Aberturas

 > Internas
	 	 >	Opção	1:	Corte	da	Quadriágono
	 	 >	Opção	2:	Metade	do	Hemilion

 > Matriz de possibilidades

 > Áreas livres

Tipografia

Cromografia

Pictografia

Identidade gráfico-visual
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MalHas

A criação da malha decorre da observação do formato da peça. O 

livro Vista Monumental: História, Arquitetura e Amor tem o for-

mato de 30x30cm, ou seja, fechado ele é um quadrado perfeito, 

já aberto compõe um Quadriágono. Para criação da malha foram 

estudadas proporções decorrentes de um quadrado, logicamente, 

foram encontradas inúmeras, porém a que soou mais simples 

limpa foi a utilização de uma forma chamada Hemilion, que nada 

mais é do que a soma de um quadrado perfeito mais metade de 

um quadrado, que gera a proporção de 1:1,5.

//  proporçÕes

OQ

Q
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MalHas

Um dos preceitos utilizados durante toda a construção das pági-

nas é que todos os números presentes na composição da página 

fossem divisíveis por 3.

- A página possui margem de 30mm em todos os lados.

//  coNstrução Da Base

150 mm

30
mm

30
mm

30 mm

30 mm
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MalHas

- A área de texto geral possui 240x240mm.

150 mm

30
mm

30
mm

30 mm

30 mm

240 x 240 mm

//  coNstrução Da Base
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MalHas

24
mm

240 mm

150 mm

108 mm
30

mm

30 mm

30 mm

- Dividindo o texto em duas colunas temos duas áreas de 

108x240mm com um intervalo de 24 mm entre cada coluna.

//  coNstrução Da Base
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MalHas

- Quando utilizada a proporção do Hemilion, o intervalo de coluna 

garantirá uma distância de 12mm entre imagem e texto.

24
mm

12
mm

240 mm

150 mm

108 mm
30

mm

30 mm

30 mm

30
mm

30 mm

30 mm

//  coNstrução Da Base
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MalHas
//  aBertura

As aberturas de área serão compostas de imagem a equerda e 

página composta de texto e resumo/introdução a esquerda.

O título da área é centralizado na página, tendo como respiro a 

área de 1:3 da página. pode ser usado a regra dos terços para a 

imagem disposta a esquerda.

tÍtulo eM MaiÚsculas

tÍtulo eM MaiÚsculas
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MalHas
//  aBertura
 corte Do quaDriÁgoNo

É possível utilizar metade do Quadríagono com a imagem e 

compor a outra metade com o texto. Na versão com metade na 

horizontal há os 12mm de distância entre a imagem e o texto.



vistamonumental
HENRIQUE CARAVANTES | 2011/2

MalHas
//  aBertura
 corte Do HeMilioN

O Hemilion, diferente do Quadriágono só pode ser cortado na 

horizontal, pois na vertical não apresentaria possibilidade de inser-

ção de coluna de texto, deixando um espaço desproporcional no 

restante da composição

A utilização da 
metade hemilion 
não proporciona 
benefícios para a 
composição geral.
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MalHas
//  MatriZ De possiBiliDaDes

quaDriÁgoNo

HeMilioN
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MalHas
//  Áreas liVres

É importante frizar que para não deixar o livro monotono essa 

malha não será utilizada nas áreas “Dia de Grêmio”e “O concreto 

que nunca deixará de pulsar” pois estas tem um caráter mais 

artístico e poético do que histórico.
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tipograFia

A tipografi a é um dos principais elementos para composição de 

um bom trabalho de design editorial e deve, sempre, seguir as 

premissas do projeto.

spriNgsteel e spriNgsteel seriF

Tanto a Springsteel como a Springsteel Serifa são fontes com tra-

ços muito contemporâneos. Isso se deve ao fato de possuir leve 

curvatura em suas hastes e montantes. Tanto na versão serifada 

como na versão sem serifa possui terminações retas. Ambas 

possuem uma altura de x normais e não possuem projeções em 

nenhuma letra. Seus ângulos são retos o que corroboram com a 

impressão de modernidade da tipografi a.

tertre

A Tertre é uma tipografi a muito marcante, tem um ar industrial 

por ser geométrica, porém não pode ser considerada dura, pois é 

sinuosa em determinados momentos. Seu nome carrega o nome 

de uma praça francesa que fi ca localizada em um bairro boêmio 

onde eram encontrados, em diferentes épocas, vários artistas, 

tais como Van Gogh, Degas, Cézanne, Monet, Renoir, entre outros.

Sua altura de x é levemente maior do que as proporções clás-

sicas, possiui um constraste de ângulo reto e carrega em sua 

serifa reta um peso peculiar.
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texto

A tipografi a usada no texto do livro será Springsteel, que é a mes-

ma utilizada no relatório, porém, no livro será utilizado um peso 

um pouco mais grosso, o regular.

suBtÍtulos e iNtroDução

Dentro do livro em vários momentos será necessário a utilização 

de subtítulos, para estas situações será utilizada a Springsteel 

Serif que por se tratar se tratar de uma versão com serifa da 

Springsteel acaba entrando no contexto da composição

tipograFia
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aBerturas

A Tertre será usada na abertura. Ela apresenta um G muito 

marcante e suas versões maiúsculas com pesos altos lembram 

muito fontes utilizadas em esportes americanos e até mesmo no 

futebol inglês.

tipograFia
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tipograFia

oBserVação

As fontes versões utilizadas no relatório são fontes 

gratuitas. Já algumas das versões da Springsteel e 

Springsteel Serifa utilizadas no livro são fontes pagas. 

A obtenção das licensas se deu através de contato 

com o tipográfo que reconheceu a utilização acadêmi-

ca das fontes e cedeu um desconto que possibilitou 

sua aquisição.

Bio
Born in 1949 in Prague, Czech Repu-

blic, Jan briefl y studied Architecture in 

1967-8. In 1968-9 he went to France 

and Switzerland, and upon returning 

to Prague he worked part time as a 

production/director assistant in the 

Czech TV. After a national service 

(1971–3) he worked in publishing as a 

desk editor/graphic designer.Jan Schmoeger
Foundry: Paragraph
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croMograFia

A arte cromográfi ca é a parte mais bem-defi nida desde o começo 

do projeto. Pelo tema ser futebol, ou melhor, envolver a história 

de um estádio que pertence ao um clube é necessário a utilização 

das cores do clube presentes no brasão do clube, ou seja, o azul, o 

preto e o branco

A única adição possível não prevista em primeiro momento é a 

utilização de um amarelo ouro, do prata e do bronze, porém pela 

paleta do bronze possuir alguma semelhança ou uma leve aproxi-

mação com o vermelho será excluída, permitindo que seja utiliza-

do em determinados momento o prata (cinza) e o ouro (amarelo 

levemente escurecido).
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pictograFia

O projeto Vista Monumental pretende catalogar fotos documen-

tais e artísticas do Estádio Olímpico Monumental. É invevitável em 

alguns momentos a presença de pessoas nas fotos, fato esse que 

não deve ser associado a ideia de que hajam pessoas pousando 

para fotos, ou que se estejam posando isso não fi que sugerido 

pela imagem. Evitar tons avermelhados em qualquer tipo de ima-

gem obtida é dos pré-requisitos buscados.
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iDeNtiDaDe grÁFico-Visual

A identidade visual do projeto Vista Monumental é composta ape-

nas de logotipo. Já a identidade visual do subproduto (livro) Vista 

Monuemtal: História, Arquitetura e Amor é composta de logotipo 

e de um subtítulo que enquadra a busca do conteúdo da obra.

proDuto

suBproDuto

vistamonumental

vistamonumental
HISTÓRIA, ARQUITETURA E AMOR



execução

Resultado

 > Internas

 > Caixa

 > Livro

 > Cartão
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