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Resumo
Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa que visa analisar o processo de
urbanização, a partir de três óticas distintas e complementares: o espacial, o sociológico e o das
práticas corpóreas (lúdicas e corpóreas) da perspectiva espacial, e de como a urbanização
colaborou para uma transformação acelerada do espaço, nos municípios de Tramandaí, Xangrilá, Imbé e Capão da Canoa, e das implicações desse padrão de urbanização na transformação
do cotidiano local e, especialmente, no que diz respeito às práticas corpóreas realizadas em
espaços públicos. Da perspectiva sociológica, discutiremos como a expansão urbana e
demográfica contribuiu intensamente para o aumento das desigualdades sociais-espaciais e de
violência; de como estes elementos contribuíram para uma homogeneização dos espaços que
abrigam as práticas corpóreas.
Para tanto, realizamos diversos levantamentos que dão suporte à nossa análise:
fizemos um amplo levantamento bibliográfico e levantamento da legislação referente ao
ordenamento urbanístico dos municípios analisados; também fizemos um levantamento da
renda média nos municípios analisados. Embora a proposta seja espacialmente abrangente,
focalizamos nossa pesquisa na análise do município de Tramandaí.
Até o presente momento temos apenas resultados parciais, os quais nos permitem
apresentar um panorama do recente processo de urbanização no município de Tramandaí,
baseando-me nos dados demográficos do IBGE, e estes demonstram que o município recebeu
um grande contingente populacional entre as décadas de 1970 e 2010 e apresentou uma intensa
expansão territorial da área urbana, que acabou por assim, constituir uma aglomeração urbana
com inter-relação entre si, no litoral gaúcho.
Com base nas leituras que compuseram a revisão bibliográfica, constatamos que, no
município de Tramandaí, há predominância econômica das atividades do setor terciário e na
prestação de serviços, advindo principalmente do turismo, que ocasionou uma valorização
econômica do espaço, fazendo assim com que houvesse uma grande procura de áreas para
investimentos imobiliários, principalmente de alto padrão, não só resultando em desigualdades
socioespaciais, como também priorizando e individualizando o espaço, favorecendo assim um
afastamento social do coletivo, tanto no uso sobre a formação de repertório motor e outros
aspectos comportamentais, essenciais às práticas corpóreas lúdicas e especialmente, as
desportivas.
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