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RESUMO
O objetivo dessa dissertação é analisar três edifícios da cidade de Presidente Prudente numa
perspectiva de ampliar o conhecimento sobre a arquitetura produzida em regiões fora dos chamados
grandes centros além de analisá-los com referência à arquitetura moderna em São Paulo. As obras
escolhidas são o Tênis Clube, a Prefeitura Municipal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC). Elas compartilham da mesma linguagem tectônica e foram projetadas por arquitetos de fora
da cidade. Um inventário e posteriormente uma análise crítica da obra foi feito, situando-as no contexto
de formação e desenvolvimento da cidade de Presidente Prudente, além de procurar entender algumas
conseqüentes inter-relações com outras obras no mesmo período. Para as considerações, a pesquisa
propôs um recorte metodológico que se construiu por meio de elementos de composição da arquitetura
moderna.

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.

ABSTRACT
The objective of this dissertation is to analyse three buildings in the city of Presidente Prudente in the
hopes of expanding knowledge concerning the architecture employed in zoning far from the so-called
downtown areas as well as analyze them compared to modern architecture in São Paulo. The chosen
structures are the Tênis Clube, the Prefeitura Municipal and Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC). They share the same tectonic characteristics and were designed by architects from
out of town. An inventory was done and later a critical analysis of these structures was completed,
placing them within the context of Presidente Prudente's formation and development, as well as
attempting to understand some consequent interrelations with other structures of the same period. For
these considerations, the research proposed a methodical cross section built with elements of modern
architecture.
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INTRODUÇÃO
Novos estudos que tragam a compreensão sobre um panorama geral da produção da arquitetura no
Brasil são temáticas discutidas há algum tempo e, como consequência, os trabalhos se multiplicam
em diversas direções, revelando a produção da arquitetura do país. Trabalhos sobre Curitiba/PR
Londrina/PR, Jaú/SP, entre outros, têm contribuído com a ampliação das pesquisas e com a
revelação de um quadro geral da produção no Brasil, entendendo que “[...] há um grande acervo de
arquitetura ainda pouco conhecido, porém merecedor de maior atenção e, infelizmente sujeito a
desaparecer [...]” (Guadahim, 2002)

Portanto, no intuito de ampliar o conhecimento sobre a produção de arquitetura distante dos
chamados grandes centros, o presente trabalho pretende mostrar uma análise de exemplares da
arquitetura produzida na cidade de Presidente Prudente, não apenas como reflexo da ausência
de trabalhos que se detenham na produção da arquitetura nessa região, mas com a intenção de
desvendar algumas questões acerca dessa produção. Que arquitetura é essa? Que materiais
são utilizados? Quais são as soluções de espaço, forma e estrutura? Qual a identidade dessa
produção? Será que as soluções da arquitetura mostrada na cidade se aproxima das soluções
recorrentes do mesmo período? Será possível desvendar a identidade desses edifícios? Para
tanto, optou-se por três estudos de caso. O edifício do Tênis Clube, da Prefeitura Municipal e do
INTRODUÇÃO
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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Como procedimentos, a pesquisa fez
um levantamento de campo que formou o acervo de documentação, publicações, entrevistas,
desenhos e imagens das obras, além das análises das mesmas, feitas posteriormente.
No entanto, antes de chegar a conclusão de quais seriam as obras escolhidas como objetos para
esse estudo, formataram-se algumas questões. Quais obras seriam escolhidas? Porque essas
obras? A pesquisa apropriou-se de um recorte para essa escolha. As obras deveriam
compartilhar uma linguagem arquitetônica comum e, em decorrência da similaridade visível da
tecnologia construtiva em algumas obras da cidade de Presidente Prudente, optou-se pelos
edifícios descritos anteriormente. O prédio do Tênis Clube, Prefeitura Municipal e Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)1 compartilham da tecnologia construtiva do
concreto armado aparente que, segundo Segawa (1999, p 149) “[...] monopolizou as
especificações “[...] nas décadas de 50 e 60. Obviamente outras obras 2 se enquadram no

As imagens estão organizadas de cima para baixo, respectivamente. Imagem 1-Tênis Clube, imagem 2 – Prefeitura
Municipal e imagem 3-SENAC. As leituras de todas as imagens do trabalho obedecerão a mesma organização: de cima
para baixo.

1

Algumas obras que compartilham da mesma linguagem construtiva poderão ser visualizadas nas imagens 4 à 9. Elas
pertencem ao mesmo período de construção das obras que são objeto dessa pesquisa, porém não foram estudas ou
analisadas, apenas cumprem o papel de contextualizar o recorte da pesquisa.
2
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critério de escolha, contudo, a presente pesquisa necessitou estabelecer um recorte para a
viabilidade dos estudos optando por três exemplares.
Posteriormente à escolha das obras, novas questões formataram-se acerca do vínculo da
história dos edifícios ao discurso de crescimento e modernização da cidade. Os edifícios são
anunciados nos jornais3 da cidade como símbolo e representação desse crescimento e
modernização e, segundo Melo (1999), o discurso progressista contido nessa anunciação é
disseminado de maneira ufanista pela imprensa local4. Portanto, se a cidade tem no edifício, o
símbolo do “moderno’, quais elementos de composição arquitetônica correspondem à essa
modernização? Como observar essa obra? De que maneira estabelecer os critérios de
análise para a discussão da produção escolhida?
A fundamentação teórica e a determinação dos critérios das análises se construíram em duas
referências. Primeiro, com base nas datas das obras escolhidas, vinculando-as ao discurso de
crescimento da cidade de Presidente Prudente e à produção da arquitetura em São Paulo, no

3 Jornal O Imparcial e Jornal Correio da Sorocabana. São periódicos da época. O levantamento das publicações dos
edifícios do Tênis Clube, da Prefeitura e do SENAC Essa anunciação dos edifícios de estudo nos jornais da cida
4

Imagem 1, 2, 3 – Tênis Clube. Prefeitura Municipal. SENAC.
Fonte: Autor.

MELO, J. G. Tênis Clube de Presidente Prudente, sua história de 1934 à 1980. Presidente Prudente: [s.n.], 1999.
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mesmo período. O projeto do Tênis Clube é de 1966, o da Prefeitura Municipal é de 1964 e o
projeto do SENAC é de 1972. Segundo, em elementos de composição arquitetônica; lugar,
programa, forma, espaço e estrutura, nomeados por Ching(2002, p.x) como “[...] elementos,
sistemas e organizações básicas que compõe a obra arquitetônica.“[...].
Inúmeros estudos apontam discussões sobre a leitura da produção desse período, tendo como
fundamento, entre outros, os elementos de composição da arquitetura. No entanto, o trabalho de
Soares (2001), Guadanhim (2002) e Zein (2005) foram importantes referências para esta
pesquisa.5 Além desses autores, Cullen, Ashihara, Hertzberger, Ching e Zevi contribuíram para
compor as diretrizes analíticas da pesquisa.

SOARES, Luciano Margotto. A arquitetura de Álvaro Siza: Três estudos de caso. Dissertação de mestrado, São
Paulo, FAUUSP 2001. Essa pesquisa , segundo o autor, é um trabalho de natureza analítica, onde ele aborda critérios
para observação da obra de arquitetura de Álvaro Siza. GUADANHIM, Sidnei Junior. Influência da arquitetura moderna
nas casas de Londrina: 1955-1965. Tese de Doutorado; São Paulo, FAUUSP: 2002. Essa pesquisa procura entender a
disseminação da arquitetura moderna e de que maneira a arquitetura de Londrina é influenciada por essa arquitetura.
ZEIN, Ruth Verde. A arquitetura da escola paulista brutalista: 1953-1973. Tese de doutorado. Rio Grande do Sul.
2005. Fonte: http://hdl.handle.net/10183/5452. Acesso em fevereiro de 2011 (Nesse trabalho a autora apresenta uma
vasta produção, com um recorte das décadas de 1950-1970 em São Paulo, período denominado de ‘arquitetura paulista
brutalista.’ Estabelece uma diretriz para a leitura e análise das obras que será usado no presente trabalho de pesquisa.)
5

Imagem 4, 5, 6- Algumas obras do mesmo período na cidade de
Presidente Prudente. Clube APEA em 1963, Extensão Agrícola em
1964, Palácio da Saúde 1969. Fonte: Museu Histórico de Presidente
Prudente, acervo Jornal O Imparcial.
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Quanto ao recorte temporal, importante dizer que algumas análises de arquitetura moderna
produzida em São Paulo foram usadas como referência para as análises das obras
estudadas na cidade de Presidente Prudente. Portanto, as características dessa arquitetura
paulista foram mostradas na tentativa de entender por meio de analogias, qual a identidade
da arquitetura da cidade de Presidente Prudente no mesmo período.
Vale ressaltar que não se tem com isso, a pretensão de direcionar o trabalho para discussões
históricas e teóricas de formação da cidade ou desenvolvimento urbano, tão pouco discutir
história moderna ou teorias que sustentam os discursos envolvidos nas soluções da
arquitetura moderna paulista, mas sim situar o leitor quanto ao contexto de urbanização da
cidade e da produção da arquitetura no mesmo período em São Paulo. Portanto, esses
recortes não pretendem esgotar as possibilidades de leitura do objeto, apenas estabelecer
um fundamento para essa leitura e, embora se saiba que os métodos analíticos possam
restringir a integridade do objeto e sua relevância, eles se fazem necessários para a
apresentação das obras, para que se mostrem as suas identidades.

Imagem 7,8,9- Obras do mesmo período na cidade de Presidente
Prudente. Embratel em 1969, Forum em 1969 (arquiteto Kazuo
Maezano), Tairana -Centro congelamento semem bovino, 1972
(arquiteto Fernando Karazawa). Fonte: Museu Histórico de
Presidente Prudente, acervo Jornal O Imparcial.
INTRODUÇÃO

9

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.

Considerando o exposto e, na tentativa de esclarecer as questões colocadas na presente
pesquisa, o trabalho foi dividido em quatro capítulos, além das considerações finais. Esses
capítulos foram construídos da seguinte forma;
No capítulo um foi feito um panorama da formação e desenvolvimento da cidade de Presidente
Prudente até a década de 60, além de uma breve apresentação da produção da arquitetura
moderna na cidade de São Paulo no mesmo período. Essa leitura propõe a contextualização das
obras quanto às questões sócio-políticas e culturais da época, além de estabelecer a referência
de leitura por meio das características analíticas da produção da cidade de São Paulo.
No capítulo dois, a partir do recorte de referências teóricas e critérios de análises estabelecidos,
o objeto de estudo foi o Tênis Clube.

Por meio dos levantamentos, dos recortes de

contextualização e referenciais teóricos fez-se uma análise sistematizada do edifício.

No

primeiro item do capítulo fez-se uma apresentação da obra, no item seguinte fez-se uma
abordagem histórica do edifício situando-o no contexto da época. E no último item, a análise, que
se dividiu em: elementos condicionantes do projeto, partido arquitetônico, paisagem urbana,
forma, espaço, estrutura e analogias. As considerações respondem as questões acerca da obra
e apontam novas questões sobre o edifício.

INTRODUÇÃO
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O edifício da Prefeitura Municipal foi a obra analisada no capítulo três e usaram-se das mesmas
diretrizes de análises elencadas no capítulo dois.
No capítulo quatro analisou-se a obra do SENAC, observando os mesmos critérios de análises
das obras anteriores.
Nas considerações finais, formatou-se o entendimento das questões levantadas, além de um
olhar crítico que possibilitará novas pesquisas.

INTRODUÇÃO
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CAPÍTULO I. HISTÒRICO DA CIDADE / PRESIDENTE PRUDENTE E O
PROCESSO DE MODERNIZAÇÂO

A cidade de Presidente Prudente está situada no oeste do Estado de São Paulo. O município,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2009, possui 207.725
habitantes. A cidade é a Capital da Alta Sorocabana 6 e sede da décima Região
Administrativa do Estado 7 formando a Região de Governo de Presidente Prudente.
A história da fundação da cidade, é vinculada à Estrada de Ferro Sorocabana8.

Municípios que formam a Alta Sorocabana: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá,
Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do
Paranapanema, Nantes, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente
Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio,
Santo Expedito, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio.

6

Municípios que formam a Região administrativa: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá,
Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Iepê, Indiana, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do
Paranapanema, Nantes, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente
Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio,
Santo Expedito, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio, Adamantina, Flora Rica, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Irapuru,
Lucélia, Mariápolis, Oswaldo Cruz, Pacaembu, Pracinha, Sagres, Salmorão, Dracena, Junqueirópolis, Monte Castelo,
Nova guataporanga, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, São João Pau d’Alho, Tupi Paulista.

7

8

Imagem 10,11,12- Mapa da evolução urbana da cidade até 1967.Localização em relação ao estado e região de Governo de
Presidente Prudente. Fonte: Unesp Presidente Prudente

A Estrada de Ferro Sorocabana foi uma companhia ferroviária Brasileira, criada em 1870.

CAPÍTULO I – HISTÓRICO DA CIDADE
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No ano de 1905, quando a ferrovia Sorocabana passa para as mãos do Governo do Estado,
cria-se a Comissão do Prolongamento e Desenvolvimento da Estrada de Ferro Sorocabana.
Segundo Abreu (1972), em decorrência do plano de expansão, a Estrada de Ferro cresce de
1906 a 1909 até Salto Grande e, em 1916, atingiu a área denominada Alta Sorocabana. No ano
de 1917, nas proximidades da área destinada ao plano de expansão da ferrovia, se instalam
dois núcleos urbanos para servirem de amparo às vendas de terras feitas pelo Coronel
Francisco de Paula Goulart e pelo Coronel José Soares Marcondes.
O crescimento que os núcleos urbanos apresentam nos primeiros anos, possibilita, em 1921, a
criação do município de Presidente Prudente, que foi administrado pelos coronéis fundadores
até o final da década de 30.

Imagem 13,14,15-Imagem de Presidente Prudente em 1921. Edifício
de Madeira,destilaria no ano de 1930. Vista da cidade na década de
30. Fonte: Abreu, 1972.
CAPÍTULO I – HISTÓRICO DA CIDADE
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Apesar de possuir grande potencial e giro de produtos agrícolas dentro do Estado, o núcleo
urbano não recebe, no início da formação do município, investimentos dos setores públicos
Estaduais e Federais, na década de 20, todo incentivo para infra-estrutura vem da iniciativa
privada. A construção de edifícios necessários, de madeira ou tijolos, era oriunda dos donos de
terras.

Imagem 16- Vista da Avenida WL
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A cidade permaneceu muito tempo sem investimentos e, como consequência, sem melhorias
urbanísticas como calçamento, água, esgoto e prédios para os setores públicos. O período
datado até os anos 30, que vive sob a política coronelista, foi marcado como o período mais
desprovido, segundo Abreu (1972), do olhar e atenção das administrações do poder público.
No entanto, a década posterior às administrações coronelistas apresenta uma característica
diferente, aumenta-se a arrecadação de impostos o que proporciona infra-estrutura para cidade.
Uma lei, promulgada pela administração do Prefeito B risola 9, Lei 16 de 25 de novembro de
1936, garante a isenção de impostos com intuito de estimular a construção no quadrilátero
central da cidade, que agora tem calçamento, muros, a construção de um Paço Municipal, a
construção do Mercado Municipal e as primeiras obras Estaduais, além de algumas obras
financiadas pelo Governo do Estado: Grupo Escolar, água e esgoto, Prédio para o Fórum, entre
outros.

Imagem 17,18- Vista da Avenida WL na década de 30. Fórum em
1945. Paço Municipal na década de 40. Fonte: Abreu, 1972.

9

Miguel Brisola de Oliveira foi prefeito da cidade entre 1936 –1938.
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Segundo Dundes (1998), em meados de 30 e na década de 40, a cultura de grãos, motiva a
inserção da indústria na região, entre elas as Indústria Matarazzo10, uma beneficiadora de
algodão. Principalmente o algodão e o amendoim tiveram grande importância no processo de
urbanização da cidade, que era o centro de comercialização dessa produção. Além das
indústriasde grãos, a cidade era constituída exclusivamente por pequenas oficinas de
produções domésticas.
No entanto, na década de 50, a medida que a produção de grãos se tornava escassa, a
atividade agrícola era sobreposta pela pecuária, e as empresas beneficiadoras de grãos deixam
a cidade. Na década de 60 um novo ciclo se apresenta e, segundo Dundes (1998), o
crescimento populacional proporciona mudanças nas bases políticas da cidade sobrepondo os
governos ligados aos partidos populistas de política coronelista.
As novas campanhas eleitorais apresentavam o crescimento da cidade como vantagem
econômica, além das mudanças administrativas.

Em decorrência desses discursos de

renovação política, a cidade recebe obras Estaduais, Federais e Municipais, além da iniciativa

10

Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (IRFM), fundada em 1936, se instala em Presidente Prudente como uma beneficiadora de
algodão.
CAPÍTULO I – HISTÓRICO DA CIDADE

17

Imagem 19- Indústria Matarazzo: beneficiadora de produtos
agrícolas: 1937. Fonte: www.culturapp.com.br. Acesso em 10
junho 2010.
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privada que investe para o crescimento acelerado. Nesse cenário é que o Tênis Clube, a
Prefeitura Municipal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) se instalam.
As três obras possuem uma história vinculada ao discurso de crescimento da cidade, deixando
claro essa questão, entre outras, pela sua localidade. O Tênis Clube se situa na Avenida
Washington Luiz (WL) a Prefeitura Municipal fica na Avenida Coronel José Soares Marcondes
(CM) e o SENAC fica na Avenida Manoel Goulart (MG), essas avenidas juntamente com a
avenida Brasil ( AB) são as quatro primeiras avenidas do traçado da cidade.

Croquis do autor, 2011.

Imagem 20 - Localização das obras na malha urbana em 2010. Fonte: Autor.
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Além da relevante localização na malha urbana, as obras são constantemente publicadas nos
periódicos da cidade11. Elas são apresentadas à sociedade local, por meio da imprensa, que
evidencia o caráter de ‘modernidade ‘ dos edifícios e anuncia as ações vinculadas a todas as
etapas de cada um dos edifício, desde os projetos até a inauguração das obras.
“[...] novas e modernas instalações para o nosso Clube, construída dentro dos
mais funcionais requisitos da moderna arquitetura e que tornarão o Tênis, um marco de
progresso desta terra e do espírito pioneiro e empreendedor de sua gente” (MEDEIROS, J.
Empreendimento de Gigante. Entrevista: Jornal O Imparcial, Presidente Prudente, 26 de
janeiro 1966)
O prefeito Florivaldo LealL – que se acha em São Paulo, confia em que no término de sua
administração tenhamos o novo Paço Municipal. O Alvorandinha, como já esta sendo
chamado, e conforme nos mostra a maquete que acima publicamos, será obviamente um
cartão de visita para Presidente Prudente. (O Imparcial, 15/12/1965)
Senac constrói uma das suas maiores obras em Prudente:[...] o SENAC está construind
um vistoso prédio , de moderna linha arquitetônica[...] (O Imparcial, 04/07/1980)

Apesar das obras serem apontadas como “modernas”, as suas características projetuais nunca
eram abordadas, não se falava sobre espaço ou formas, muitas vezes nem mesmo sobre o autor
da obra. Algumas vezes a notícia informava sobre o material usado e as dimensões do edifício.
Pode parecer óbvio que as pronunciações sobre a arquitetura não aconteçam com um olhar

11

Jornal O Imparcial e Jornal Correio da Sorocabana.
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crítico, afinal, um periódico não especializado não possui compromisso com tal realização,
porém, se a manchete de “modernizar’ a cidade se associa a um projeto com telhas de barro, de
zinco, de concreto ou fibra de vidro, fica a questão; o que é modernizar a cidade? Construir
muito? Crescer? Quais edifícios foram manchete? Que características esses edifícios possuem?
As notícias ressaltam o desenvolvimento da cidade, disseminando as ‘críticas’ aos projetos
sempre no sentido de associação dos mesmos ao quadro de modernização do país.
A publicação das obras do Tênis Clube, da Prefeitura Municipal e do SENAC, direcionava o
discurso da imprensa que colocava o foco no fato dos projetos serem feitos por arquitetos de São
Paulo e usarem a tecnologia construtiva do concreto armado aparente. Essa arquitetura foi
apontada pelos jornais como ‘símbolo’ do crescimento da cidade. Esse apontamento tinha
referência na crescente industrialização do país e no uso das ‘novas’ tecnologias de construção
decorrentes desse processo. Ainda que a economia da cidade de Presidente Prudente não
estivesse envolvida com o desenvolvimento industrial, mas sim com a pecuária de corte, as
referências ao crescimento da cidade eram vinculadas ao crescimento e à industrialização do
país, que já experimentava o resultado dessa ação com um acervo numeroso de arquitetura. A
chamada arquitetura moderna.
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A arquitetura moderna segundo Gadanhim (2002) tem sua denominação consolidada no país no
final da década de 30. “O grande marco da arquitetura moderna no país, foi, como é de
entendimento comum, a obra do Ministério da Educação e Saúde. (Gadanhim, 2002, p. 284). O
autor cita também o Edifício Esther (1935), em São Paulo” [...] no qual se aplica plenamente a
denominação moderno [...] trata-se de um exemplo de arquitetura moderna carioca em São
Paulo.“ (Gadanhim, 2002, p. 284). Além disso, fala sobre a disseminação dessa arquitetura que
acontece entre as décadas de 40 e 60:
[...] é inegável que durante as décadas de 1940 a 1960 o ‘moderno’ virou moda em quase
todos os segmentos da sociedade. Esse espírito contribuiu decisivamente para a
disseminação da arquitetura moderna no Brasil. (Gadanhim, 2002, p. 280)

Em São Paulo, a disseminação da produção moderna da arquitetura do país se consolida a partir
da década de 50, lá essa arquitetura recebe a identidade de ‘arquitetura moderna paulista‘.“[...]
Trata-se de uma arquitetura baseada na solução estrutural em concreto aparente, visualmente de
grande impacto tecnológico, mas também executada de maneira artesanal. “(Camargo, 2000, p.
62).
Porém, o uso do concreto armado é apenas uma evidência dessa arquitetura, Zein (2005) aponta
na sua tese de doutoramento um “[...]abecedário das características da arquitetura da escola
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paulista[...] “ ( Zein, 2005, p. 26). Para além do concreto armado, outros elementos compõe as
características da arquitetura paulista entre as décadas de 50 e 70. Segundo Zein são eles:
Quanto ao partido
Preferência pela solução em monobloco, ou em volume único, abrigando todas as
necessidades ou funções do programa atendido.
Na existência de mais de um volume, ou corpo, há uma evidente hierarquia entre aquele
principal e os demais, claramente secundários e apensos ao primeiro
A relação com o entorno se claramente por contraste visual, realizando a integração com o
sítio basicamente através da franqueza dos acessos
Procura de horinzontalidade na solução volumétrica do edifício
Quanto à composição
Preferência pela solução em “caixa portante” [Citrohan, Le Corbusier]
Preferência pela solução em planta genérica [Vãos completamente livres, Mies]
Preferência pela solução de teto homogêneo em grelha uni ou bi direcional [...]
frequentemente sobreposta de maneira independente sobre as estruturas inferiores
Emprego de vazios verticais internos, muitas vezes associados a jogos de níveis/meioníveis, em geral dispostos de maneira a valorizar visuais e percursos voltados para os
espaços interiores, comuns, cobertos, de uso indefinido
Imagem 21,22,23- EEPG JDSP M. Martins Almeida (Paulo M.
Bastos-L. Bonfim Jr). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo -USP.
(J.B.Vilanova Artigas – C. Cascaldi). Núcleo de educação infantil do
jardim
Calux.
(P.
Mendes
da
Rocha).
Fonte:
WWW.arquiteturabrutalista.com.br,acesso em fevereiro de 2011.

Os espaços internos são frequentemente organizados de maneira flexível[...]
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Os elementos de circulação recebem grande destaque: se internos, definem zoneamentos
e usos, se externos, sua presença plástica é marcante
Frequentemente concentração horizontal e vertical das funções de serviço, em núcleos
compactos que muitas vezes definem a distribuição e zoneamento funcional dos demais
ambientes
Quanto às elevações
Predominância de cheios e vazios nos paramentos, com poucas aberturas ou com
aberturas protegidas por balanços de extensões das lajes, inclusive da cobertura [...]
Frequentemente opção pela iluminação natural zenital complementar ou exclusiva [...]
Inserção ou aposição de elementos complementares de caráter funcional-decorativo,
como sheds, gárgulas, buzinotes, vigas-calha, canhões de luz, etc [...]
Quanto ao sistema construtivo:
O emprego quase exclusivo do concreto armado, algumas vezes protendido, utilizando
lajes nervuradas, pórticos rígidos ou articulados, pilares com desenho trabalhando
analogicamente às forças estáticas suportadas, opção por vãos livres e balanços amplos
Emprego freqüente de fechamentos em concreto armado fundido in loco [...]
Emprego menos freqüente, mas bastante habitual, de fechamento em alvenaria de tijolos
e/ou de blocos de concreto deixados aparentes [...]
Os volumes anexos são geralmente realizados em estrutura independente [...]

Quanto às texturas e ambiência lumínica
As superfícies em concreto armado ou em alvenaria de tijolos ou blocos de concreto são
deixadas aparentes, valorizando a rugozidade da textura obtida por sua manufatura [...]
CAPÍTULO I – HISTÓRICO DA CIDADE

23

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.
As aberturas de iluminação natural laterais são quase sempre sombreadas por brises [...]
(Zein, 2005, p.26)

Os elementos de composição da arquitetura produzida em São Paulo formam um corpo de
soluções vinculadas ao discurso de crescimento e industrialização da cidade. Resta saber, se os
edifícios de Presidente Prudente compartilham soluções vinculadas à arquitetura produzida no
mesmo período.
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II. TÊNIS CLUBE
II. 1 Apresentação
Obra: Tênis Clube de Presidente Prudente. Local: Av. Washington Luiz, Presidente Prudente,
SP
O projeto é resultado de um concurso Nacional de Anteprojeto promovido pelo Instituto dos
Arquitetos do Brasil (I.A.B.) em 1966, a pedido da Sociedade Tênis Clube de Presidente
Prudente. Teve como autores os arquitetos Ariel Rubinstein, Luigi Villavecchia e Tito Lívio
Frascino, como colaboradores estão M. Celina Moraes e Roberto Chahin, além da consultoria
estrutural do engenheiro Roberto Zuccolo. Como banca examinadora os arquitetos Roger
Zmekhol, Jerônimo Bonilha Esteves, Fábio Penteado e Hélio Gomes Teixeira.
Foi publicado na revista Acrópole n° 327, vol.XXVII em abril de 1966 e na revista Arquitetura n°
52, em outubro de 1966.

Imagem 24,25,26- Desenhos do projetoconcurso.1966. Fonte: Revista Acrópole.
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II. 2 História
Sociedade Tênis Clube

A formação da sociedade “Tênis Clube” acontece na década de 30 em Presidente Prudente,
década que já apontava alguns sinais de modernização decorrentes das mudanças políticas e
administrativas da cidade.
Foi nesse contexto que um grupo de advogados, gerentes de banco, funcionários
graduados da administração pública introduziu em seu cotidiano a prática salutar de um
esporte hoje relativamente bem disseminado, mas que na época era privilégio de elite. Em
uma quadra improvisada alguns aficionados que podiam arcar com os custos
compareciam para as disputas de tênis [...] Desse germe associativo nasceu a primeira
sociedade oficial que daria origem ao Tênis Clube. Era o “Rádio Clube de Presidente
Prudente”. Sua fundação ocorreu no dia 28 de maio de 1934.
(Melo 1999, p. 18) 12

No ano seguinte à fundação, em 1935, uma reunião do conselho da sociedade Rádio Clube,
discute a mudança do estatuto que regia o grupo. A partir desse ano, a sociedade se
caracterizaria como “Tênis Clube de Presidente Prudente“, consequência da atividade esportiva
de maior influência sobre o grupo. A então sede do clube, representada apenas por uma quadra
de tênis, se localizava na Rua Ribeiro de Barros. Vale a pena ressaltar que quatro dos membros

12

MELO, J. G. Tênis Clube de Presidente Prudente, sua história de 1934 à 1980. Presidente Prudente: [s.n.], 1999.
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da diretoria provisória para a formação da sociedade Tênis Clube, exerciam forte poder político
na cidade, e chegaram a ser prefeitos nas décadas de 30, 40 e 50.
Em 1937, três anos após a fundação do Tênis Clube, um grupo de moradores alheio à
sociedade, discute a formação de um clube que representasse a sociedade prudentina. Como
sociedade já organizada e com grande influência política, o Tênis Clube se apresenta como
alternativa para receber esse grupo. Segundo Melo (1999), isso marca a abertura do Tênis
Clube para participação de outros membros, que aconteceria adquirindo ações do clube. Isso
amplia de imediato o corpo da sociedade e, com o corpo social ampliado, o clube necessitou de
investimentos na estrutura física. Instala-se iluminação na quadra, arquibancadas e banheiros,
tudo isso com direito a inauguração na presença do representante do poder executivo da cidade,
dando ao clube, o reconhecimento diante de outras instituições.
No ano de 1948, o clube, estrategicamente, dá às autoridades locais e aos familiares, o direito de
frequentá-lo gratuitamente, essa ação afirma o caráter elitista do clube, e como consequência,
aumenta a venda de títulos para a elite prudentina. Essa venda de títulos arrecadaria recursos
para a construção de uma sede social. No mesmo ano é adquirido um terreno, na Av. Antônio
Prado, hoje Avenida Washington Luiz, às margens do córrego do Bacarin onde se inicia, no ano
de 1949, a construção da quadra e piscinas para a sede.
CAPÍTULO II – TÊNIS CLUBE
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A Avenida Washington Luiz, onde está situado o lote do Tênis Clube, apresenta uma
característica de relevância para a cidade. A avenida nasce em frente e perpendicularmente à
estação férrea, atualmente desativada, porém ponto central da formação do núcleo urbano que
gerou o município. No momento em que essa avenida é traçada, ela desempenha o papel
norteador na direção do desenvolvimento da malha urbana e, associada ao dinamismo da
administração das vendas dos lotes, o papel da avenida se consolida.
Na década em que foi comprado, o lote recebeu uma identidade de lugar afastado e deslocado
do quadrilátero central. Um terreno com uma declividade acentuada, às margens do córrego do
Bacarim, que sofria com constantes cheias na época das chuvas. Apesar da região já possuir,
um loteamento adjacente, o lote foi comumente chamado de buraco do Bacarin. No entanto não
perdia a essência de lugar das grandes possibilidades em decorrência do eixo de
desenvolvimento urbano a que pertencia. Nos dizeres de Marini

13

(dezembro 1998): “Segundo

os arquitetos, ele seria um clube localizado no centro de Presidente Prudente após uns cinco
anos. E assim foi feito.”

.

Imagem 27- Lote e os serviços de terraplanagem. Primeiras
construções do Tênis Clube: Fonte: Melo, 1999.

13

Hortêncio Marini foi o diretor da comissão de construção do Tênis Clube.
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No ano de 1949, as obras para a construção das quadras e piscinas da nova sede se iniciam.
Ainda não haviam sido terminadas as obras quando uma chuva torrencial invadiu com lama e
resíduos as obras inacabadas. A restauração das obras aconteceu com captação de recursos
dos associados e termina em 1950. Outros acidentes naturais ocorrem, o que leva o clube a
enfrentar inúmeras crises financeiras e seguidamente ser reconstruído.
Depois de passar pelas várias crises financeiras, geradas pelas destruições recorrentes, em
1960 e 1961 o clube efetivou a compra de áreas adjacentes à sua como uma proposta de
ampliação. Nessa altura, o clube já contava com um salão de baile, bar, além das piscinas e
quadras.
Em 1964, outra destruição leva tudo a baixo, piscinas soterradas, paredes demolidas, enfim, não
foi possível desta vez arrecadar fundos para os reparos das obras, os membros do clube se
recusaram a pagar novamente pelo dano causado pela natureza. Porém, um grupo de sócios
não deixava de ser participativo e, não concordando com a estagnação do clube, se organiza
para concorrer à direção do corpo administrativo. Pautados na crítica que
[...] faltavam iniciativas ousadas para recuperação do clube [...] era preciso construir uma
sede totalmente nova, segundo padrões arquitetônicos modernos e que chamasse a
atenção de todos. (MELO, 1999, p.58)

.

Imagem 28,29- Construções das piscinas. Fonte: Melo, 1999.
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e, contando com a insatisfação da maioria dos associados, o discurso progressista vence a
oposição. O clube agora é administrado por um grupo mais jovem que direciona as ações
políticas e administrativas de forma “inusitada” em comparação às administrações anteriores.
Ainda em discurso de campanha, Joaquim Medeiros 14, líder da oposição, apresenta entre as
primeiras ações que a nova administração tomaria, a iniciativa de construir uma nova sede.

Fizemos uma reunião no dia 02 deste, estando presente o doutor Kazumori Nichimura,
engenheiro de nossa cidade e vários diretores da sociedade. Entre outros assuntos de
interesse, ficou deliberado atacarmos imediatamente o novo plano de reconstrução do
Tênis. ( Medeiros, entrevista Jornal Correio da Sorocabana, 6 de dezembro de 1964.)

A nova diretoria propõe a organização de um concurso nacional de ante-projeto colocando em
prática as ações prometidas. O concurso para a nova sede é organizado em meados de 1965
pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (I.A.B.)15 a pedido da sociedade. A ação tem uma
repercussão imediata, os jornais da cidade apontam a decisão como resultado do progresso e
desenvolvimento.

.

Joaquim Medeiros de Souza foi líder da oposição na campanha para as eleições do corpo administrativo do Tênis
Clube em 1964. Ele torna-se o presidente e administra o Clube de 1965 à 1968.
14

Imagem 30- Vista da antiga sede do Tênis Clube. Fonte: Tênis
Clube. Cedido por Jayro Melo.

15

Quando a pesquisa referir-se ao Instituto dos Arquitetos do Brasil será usada a sigla I.A.B.
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[...] a proposta empolgou a elite local e a imprensa foi um instrumento muito importante
para que isso ocorresse. O Tênis saiu do círculo mais restrito do pequeno número de
sócios que a ele se dedicavam amiúde e ganhou as praças e ruas da cidade. O próprio
poder público acolheu-o mais estreitamente em seu braço político. (Melo1999, p. 62)

O Clube, com a decisão da construção da nova sede e, segundo Melo (1999), amparado pela
posição ufanista da imprensa, afirma sua influência de caráter cultural, social e político na cidade
de Presidente Prudente. Mais do que um grande empreendimento, a nova sede propõe,
segundo Joaquim Medeiros (1966), “[...] novas e modernas instalações para o nosso Clube,
construída dentro dos mais funcionais requisitos da moderna arquitetura e que tornarão o Tênis,
um marco de progresso desta terra e do espírito pioneiro e empreendedor de sua gente” 16. Para
Melo (1999, p.61) “começava a fase da história do Tênis Clube, cujo marco principal é a
construção da sede social hoje em funcionamento ”.
Segundo publicação no jornal “ O Imparcial “ de 29 de agosto do mesmo ano,

MEDEIROS, J. Empreendimento de Gigante. Entrevista: Jornal O Imparcial, Presidente Prudente, 26 de janeiro
1966.
16
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Imagem 31- Publicação sobre o projeto do novo Tênis Clube no
Jornal O imparcial, 1966. Fonte: Museu Histórico de Presidente
Prudente.
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A estada do presidente do Tênis Clube, Joaquim Medeiros de Souza em São Paulo [...] foi
proveitosa e venho dar cunho de oficialização preliminar aos planos daquela entidade, de
partir para a edificação geral de suas novas instalações, incluindo uma sede-social nos
moldes do que existe de mais moderno.
Reunião no IAB: Deu-se na capital reunião no IAB, quando manifestou-se o diretor do
órgão, Dr. Júlio Franco Neves dando perfeito acolhimento aos planos do Tênis Clube de
Presidente Prudente. 17

Nessa reunião, fica decidido, a pedido de Júlio Franco Neves, que o Arquiteto Hélio Gomes
Teixeira, filho da cidade, seria o consultor do concurso. Lançado o edital do concurso, todas as
notícias a respeito das suas etapas são promovidas pelos jornais. Reuniões no I.A.B. para
organização do mesmo, números de candidatos inscritos, valor pago pelo projeto, valor estimado
da obra, resultados finais, publicação do projeto vencedor, enfim, todas as ações da nova
diretoria chegavam à sociedade.
Com caráter inovador para a cidade, a contratação de um projeto por meio de concurso nacional
coloca o Novo Tênis Clube entre as obras de grande influência cultural na cidade e mais próximo
às autoridades políticas da época, que prestigiavam coquetéis e reuniões a respeito das decisões
sobre o clube. Além das publicações locais, o concurso também tem publicação em outras duas

Tênis Clube: Arquiteto consultor-filho da cidade- esperado. O imparcial, Presidente Prudente, 29 de agosto de
1965.
17

Imagem 32 - Perspectiva projeto vencedor. Fonte: Revista
Acrópole, vol.XXVII, 1966

CAPÍTULO II – TÊNIS CLUBE

34

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.

revistas de arquitetura da época: revista Acrópole n° 327, em abril de 1966 e na revista
Arquitetura n° 52, em outubro de 1966, que apresentam o projeto vencedor dos arquitetos Ariel
Rubinstein, Luigi Villavecchia e Tito Lívio Frascino. Vale salientar que os registros da ata do
concurso, publicados na revista Acrópole dizem que,
Esse projeto causou desde o início dos julgamentos o mais vivo entusiasmo e mais
profunda admiração. Singelo, tranqüilo, fácil de ver e entender, resolve, num processo de
síntese todos os problemas, com uma linguagem formal espontânea e muito brasileira.
Lembrando uma grande tenda, sugere tudo aquilo que deve ser o ambiente alegre,
descansado e tranqüilo para uma reunião de gente simples e tranqüila [...] (Acrópole,
vol.XXVII, p.19, abr 1966)

Fica aqui o registro de posições distintas acerca do projeto: enquanto Presidente Prudente
anuncia, por meio dos jornais, um projeto monumental que representa o avanço e o crescimento
da cidade e, a ata, aponta o mesmo como uma obra de caráter singelo e tranquilo.
Essa dualidade pode tentar ser explicada levando em consideração que cada um dos olhares
apresenta uma intenção distinta. Presidente Prudente mostra nos jornais a conquista sóciocultural com um olhar ufanista, e o júri do concurso revela uma solução de partido arquitetônico.

Imagem 33 - Manchete sobre a venda de títulos para a fase final
da obra. Fonte: Jornal O Imparcial, 1976.
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No ano de 1969, o Tênis Clube nomeia uma comissão de arrecadação de fundos para a
construção da nova sede. Liderada por Joaquim Medeiros, a comissão lança um programa de
vendas de lotes de ações e nomeia esses lotes de acordo com as fases da obra, terraplanagem,
Estrutura e cobertura. A imprensa é fundamental na possibilidade dessa arrecadação dar certo.
Era preciso, com a ajuda da imprensa, convencer a população que aquele projeto construído em
um “buraco” seria revolucionário para a cidade. A venda de títulos é quase ‘imposta’ aos amigos
dos associados e, as várias etapas da obra se concluem dessa maneira, além de empréstimos
feitos em financeiras. A obra foi concluída no ano de 1978.
Assim que se iniciam os trabalhos de terraplanagem do lote, surgem os problemas com as cotas
de implantação do projeto. A avenida já havia sido asfaltada sem levar em consideração o nível
de acesso ao clube que, segundo o projeto, deveria ser o mesmo da avenida. O asfaltamento foi
feito mais de três metros acima da cota indicada e não foi possível ajustar o projeto à cota da
avenida. A solução seria rebaixar a avenida. Em entrevista sobre o problema da época, Marini
descreve:

Imagem 34,35- Vista aérea da construção do Tênis Clube na década
de 70. Notar o asfaltamento da avenida. Vista da locação da
estrutura. Notar o rebaixamento em relação a via. Fonte: Tênis
Clube.

[...] quando nós entregamos o projeto para o engenheiro [...] doutor Kasamori Nishimura. E
ele pegou o projeto para estudar e nos chamou. Falou: “ólha, está existindo um
problema...que a rua está asfaltada agora. E se eu começar da maneira que o clube está
indo, que eu quero que vocês saibam [...] olha, se eu construir o primeiro pé dele, a
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primeira coluna na altura que manda, eu estarei construindo o clube realmente enterrado.
E quem passa na rua vai ficar num plano mais alto que o telhado. Ééé, e de outra maneira,
se eu elevar essa coluna, quando chegar no meio, vai ter uma escadaria imensa para
entrar dentro do clube. O próprio arquiteto não vai aceitar isso daí, não é? Então, a única
solução que nós temos é rebaixar uma pista da avenida.” ( Hortêncio Marini, entrevista em
dezembro de 2008. Entrevistador Jayro Gonçalves Melo)

O rebaixamento da avenida foi executado. O Tênis pagou com recursos próprios o muro de
arrimo, o gradil de proteção e o canteiro central, as máquinas foram cedidas por Anvar Damha,
da Encalso. ( Melo,1999)

Imagem 36,37- Construção do Tênis Clube. Fonte: Tênis
Clube.

Imagem 38 - Vista De uma das vias da avenida rebaixada. Fonte:
Tênis Clube.
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Desenhos
Salão de festas: (1-Camarins, 2-Cabines de
Projeção, 3- Sanitários ). Cozinha: (4-Salão de
Cozinha,
5-Despensa, 6-Adega, 7-Câmaras
Frigoríficas). Área de Recreação Esportiva: 8-Área
de Recreação Infantil, 9- Parque Infantil ,10-Pista de
Boliche, 11-Pista de Bocha Coberta, 12-Vestiário
Masculino e
Feminino,13-Chapelaria, 14-Salas
médicas, 15-Salas de Diretoria, 16-Sauna, 17- Sala
de Massagem, 18- Salões de Cabeleireiro e
Barbeiro, 19-Ping- Pong, 20-Bilhar, 21-Sala de Estar,
22- Quadras de Futebol de Salão, 24- Voleibol, 25Basquete, 26- Tênis,
27- Piscinas, 28-Jardins.
Mezanino: 22-Boate com pista para dança, 23-Bar e
Copa, 24- Restaurante.
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II. 3 Análise da obra

Imagem 39 - Tênis Clube, vista das piscinas
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II. 3.1 Elementos condicionantes de projeto

Localização – Orientação – Topografia - Programa
O lote localiza-se na Avenida Washington Luiz ( WL ). A avenida possui fluxo intenso, sentido de
mão dupla e orientação leste-oeste. Tem ponto de intersecção com a Avenida Coronel José
Soares Marcondes (CM) e Avenida Brasil (AB), avenidas que oferecem acesso a quem chega à
cidade pela Rodovia Raposo Tavares. O sentido do fluxo imediatamente defronte ao lote, se
orienta em direção ao centro. O lote possui um acesso fácil, levando em consideração que a
avenida é umas das principais da malha urbana central.

No eixo longitudinal, a orientação é

leste-oeste e no eixo transversal, perpendicularmente à avenida, norte-sul, frente e fundos do
lote, respectivamente. O lote possui um declive acentuado e divide os fundos com o córrego
canalizado do Bacarim, um desnível de aproximadamente 6 metros da cota de acesso ao clube.
Não apenas o lote, mas a avenida também possui um declive como resultado do rebaixamento
de uma das suas vias. A cota da via de acesso ao Clube, está 3,5m abaixo da via de mão
contrária.

Croquis do autor, 2011.
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O programa é formatado a partir das intenções de fomentar a vida social e esportiva dos
associados. Com 8700m2 aproximadamente de área construída, o programa se distribui em:
Térreo de 6100m2 contendo: Recepção (acesso ao Clube), hall, banheiros públicos,
administração, salas de direção, banheiros privativos; salão de festas para 1500 pessoas com
terraço, camarim, banheiros, palco e cabine de projeção; Cozinha, despensa, depósito de
material de limpeza, adega, câmaras frigoríficas, bar com atendimento; área de lazer com
restaurante e área de pátio aberto e coberto, piscina infantil, piscina do balneário com banheiros,
bar solarium; quadras de tênis, squash, quadra de peteca,pista de bocha, pista de boliche,
quadras poliesportivas e campo de futebol, além de anexo para tiro ao alvo. No subsolo
encontram-se sauna, vestiários, salas de massagem, salão de cabeleireiro e academia de
ginástica. No mezanino; biblioteca, sala para jogos de cartas, boate com pista de dança, bar,
copa.
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II. 3. 2 Partido arquitetônico e solução final
Ao tirar partido da declividade, da configuração longitudinal do lote e do programa previsto em
edital do concurso, o projeto organiza-se linearmente e em meio níveis , possibilitando a criação
de um mezanino.
A proposta pedia que toda a extensão do lote repetisse a solução do partido, uma organização
das funções do clube sob essa imensa tenda, porém a execução do projeto foi feita em etapas e
a segunda metade do projeto não foi executada.
Imagem 40 - Vista aérea do Clube. Fonte: Tênis Clube

O acesso social ao Clube se dá em dois pontos distintos, um que leva o usuário direto ao salão
de festas, outro que o leva às áreas de convívio social. Nos fundos dois acessos de serviço.
Em toda extensão do eixo longitudinal, um recuo frontal, libera parte do lote para
estacionamento.

Croquis do autor, 2011.
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Tito Lívio Frascino narra sobre o partido:
Olha, você tem que considerar o seguinte: nós vivemos numa época de informação, onde
havia uma espécie de tecnicismo vigente. O poder formal das estruturas, da natureza das
estruturas. Você deve ter sacado o que significa no final dos anos de 1950, nos anos de
1960 havia muito isso. Sempre a busca de alguma estrutura, alguma coisa que formasse
arquitetura e que ela por si definisse os espaços. E também a questão da tecnologia
envolvida, essa coisa toda. [...] nós éramos muito jovens e sempre tem aquele arrojo da
juventude, uma grande coragem de propor coisas. E existia, não podemos negar, o projeto
do Paulistano do Paulo Mendes da Rocha, que era uma estrutura atirantada também, mas
era radio concêntrica [...]. E aquilo, o calor, muita gente e tal, nós resolvemos fazer um
sistema desse em aberto, que ficou muito original. Mas também o que influiu na definição
do partido, foi a própria conformação do terreno, o fato da rua estar um pouco mais alto,
precisar de um mezanino, mais ou menos aquela coisa se formou. Naquela época, se eu
não me engano, no edital falava no clima e em uma grande sombra[...] Então a gente
imaginou realmente uma grande sombra, a ventilação cruzada o tempo todo e as coisas
se organizando lá por dentro. (LIVIO, novembro de 2010)

O programa é distribuído em quatro níveis a partir do acesso ao clube. Uma única cobertura de
fibra de vidro, executada especificamente para essa proposta, se apóia sobre tirantes e possui
uma série de aberturas tipo dômus para iluminação e ventilação permanente. Sob a cobertura
organizam-se as áreas de convivência.
Orientação e vistas

A frente do edifício está voltada para o norte, com leve inclinação para nordeste. Essa elevação
Imagem 41- Vista da construção do Tênis. Fonte: Tênis Clube.

está abaixo do nível da rua.
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A elevação sul é vista pelo usuário quando se encontra nas piscinas e área externa. Deste ponto
é possível perceber a abertura espacial sob a tenda como uma grande área sombreada, a visão
se estende até a área social de uso diário.
A elevação oeste possui a menor testada, o mezanino se projeta como uma varanda em balanço.
No leste é possível avistar os arranques na estrutura que esperavam a próxima etapa do projeto.
Quanto à insolação, ao norte a proteção é feita pela massa arbórea e pelo desnível. As áreas sob
a cobertura estão abertas ao sul, não há incidência direta de luz solar. Na elevação oeste a
incidência de sol é direta, sem proteção. A incidência de sol a sudoeste, é resolvida por meio de
empenas de concreto, usadas como proteção do fechamento em vidro.

Imagem 42,43,44- Elevação norte. Elevação sul. Elevação oeste.
Fonte: Autor.
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II. 3.3 Relação com a paisagem urbana
Variações no nível do terreno podem ocorrer quer diretamente, resultantes do perfil do
local, quer artificialmente, surgindo das solicitações que o urbanista deve satisfazer. [...]
qualquer local tem o seu nível de referência, pode-se estar sobre ele, para cima ou para
baixo. [...] qualidades objetivas e puramente visuais inerentes a um mundo que por muitas
razões se recusa a ser plano. (Cullem, 2009, p177)

Croquis do autor, 2011.

A primeira percepção da paisagem local é o desnível. Elemento contundente na abordagem
desse lugar, ele é o norteador da visão que o transeunte, a pé ou de carro, tem do edifício.
Ao aproximar-se do Tênis Clube, pelo fato das vias da mesma avenida se encontrarem em níveis
distintos, a visão do edifício também se configura de maneira distinta. Enquanto desce a avenida
no sentido leste-oeste, a obra, do lado oposto, fica no nível inferior ao descrito.
Imagem 45, 46- Elevação frontal. Fonte: Autor.
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Apesar de não ser revelado formalmente, é interessante notar duas situações acerca do edifício
e a paisagem: uma é a noção que tem-se do declive a outra é a sensação de privilégio causada
pelo domínio visual da paisagem. Como diz Cullen (2009, p177), “Estar acima do nível de
referência produz uma sensação de autoridade e privilégio [...].
O edifício não se revela, ao contrário, libera a visão da skyline e desaparece formalmente, o que
visualiza- se é sua grande cobertura que se apresenta como um pano de texturas, notado pelo
afastamento do objeto. Essa textura, sob o ângulo aproximado, é revelada: domus de iluminação
semi-esféricos.
“Um arquitecto que sabe la aparencia que toman los materiales cuando se observan
desde cierta distancia, posee um dato esencial para la elección de los más idôneos en tal
sentido y tiene mucho camino ganado con vistas a mejorar La calidad del espacio
exterior. (Ashihara 1982, p.50)

A pé, notamos facilmente essas relações, o tempo da visão é lento, o que possibilita todas as
fases de percepção. De carro, com tempo de visão menor, notamos apenas a linha da cobertura
e a massa verde. Nesse caso, as árvores passam a ser elementos estruturais da visão superior.

Croquis do autor, 2011.

No outro lado a avenida, para quem vem no sentido oeste-leste, a paisagem se configura de
maneira completamente distinta. Com ponto focal na rua, o ângulo de abertura visual apresenta
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duas noções. O lado esquerdo do observador, lado da localização do muro de arrimo da via,
limita a visão horizontal e a rua se fecha. A noção que se tem, é de que essa parcela da avenida
pertence ao Clube e não à cidade. Ao lado direito da rua, um recuo dilatado afasta da visão a
massa volumétrica do edifício, o que possibilita uma visão aberta, fluida e livre. É como se o
muro de arrimo empurrasse a visão para esse espaço liberado do recuo e o calçamento, com a
mesma textura e cor do recuo, revigora a idéia de fluidez espacial. No entanto, na função de
estacionamento, quando ocupado por veículos, o recuo desaparece e a sensação de
estreitamento da via é salientado pela compressão visual que o muro de arrimo exerce.

Outra característica conferida à paisagem devido ao desnível da avenida, é a vista para o interior
do Clube a partir do nível superior. Essa visão das piscinas, dá-nos uma noção de
permeabilidade, de participação, ainda que imaginária da vida do Clube. Segundo Cullen (2009)
essa visão pode sugerir a noção de aqui e além, onde os dois são igualmente conhecidos, é a
focalização. Por conhecer o espaço interior, a visão fica orientada a ser focada naquela área
visível. No entanto, se o além é desconhecido, a visão desse espaço de lazer gera, segundo
esse conceito, uma expectativa.
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Delimitação do espaço e aberturas visuais

O recuo frontal foi cedido ao espaço público, porém uma quebra da continuidade desse recuo é
sugerida por funções distintas a que ele se apresenta. Na visão do pedestre, a escada, resultante
de uma irregularidade do lote, se configura como a delimitação espacial. Essa delimitação
apresenta o sentido de antecipação, as imagens são reconhecidas e percebidas
sequencialmente, ou seja, visualizam-se o calçamento da via, o recuo, a escada e por fim o
corredor.
Interessante notar que o corredor cedido ao espaço público, se torna restrito por essa
delimitação. O espaço é aberto, externo ao fechamento que determina a zona privada, porém
não penetrado pelo transeunte não usuário. Ao passo que o usuário do clube, percorre essa faixa
como um calçamento privativo, uma área ‘protegida’, uma antecipação ao acesso do Clube. É a
antecipação ao acesso do Clube que, exclusivamente por uma questão de organização espacial,
é respeitado.
]Essa reentrância proposta é reforçada pelo contraste com um volume alinhado ao limite do lote,
porém saliente em relação ao referido percurso. Considerando o percurso do transeunte e as
Croquis do autor, 2011.
Imagem 48,49- Vista do acesso ao Clube. Fonte: autor.
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abruptas rupturas espaciais que sugerem os edifícios, a dimensão dada a esse percurso se faz
agradável.

Croquis do autor, 2011.

Imagem 50, 51,52-Vista de aproximação. Fonte: autor.

Ocupação
Outra visão que se tem da paisagem ao transitar pela Avenida WL defronte ao Tênis Clube, é a
ocupação de uma parcela do recuo do edifício. Uma banca de jornal se apropria desse espaço.
Como diz Cullen (2009), uma ocupação estática, permanente. Essa ocupação resulta em outra, a
ocupação móvel. Os usuários comumente permanecem nesse lugar ao entrar ou sair do clube.
Além de usufruir do ponto de comércio estabelecido, nota-se uma apropriação do espaço para
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conversas, troca de figurinhas18, encontros para torneios esportivos. Essa ocupação confere ao
lugar várias características; acesso, calçamento, recuo, lugar de permanência. Sem dúvida, é a
humanização do espaço.

Imagem 53,54-Vistas da banca de jornal em frente ao Clube. Fonte: autor.

18

Em época de copa do mundo é o ponto de encontro dos colecionadores. Desde crianças até adultos e idosos.
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II. 3.4 Forma
No caso do Tênis Clube o elemento determinante da característica formal desse objeto é a
cobertura, ela dá forma ao edifício quanto à organização, haja vista o fato do Clube estar abaixo
do nível da rua, e não ser possível reconhecer seu invólucro. Partindo dessa questão, a
cobertura revela-se como um plano superior que pressupõe uma organização linear
correspondente ao eixo de força do terreno. Essa linearidade é cortada visualmente por
elementos verticais, como planos paralelos gerados pela estrutura de concreto. Um retângulo
visual regular apresenta-se quando se observa a planta do edifício, que tem na estrutura, a
marcação rítmica que induz à linearidade. Pelo lado de dentro a cobertura não é notada, a
linearidade é marcada pelas empenas de concreto, estrutura visível a partir das piscinas.
Sua cor, resposta ao fenômeno da luz sobre o órgão da visão, é escura, sombreada e o volume
não é notado, o que nota-se é uma grande sombra abaixo da cobertura, além de um rasgo de
Croquis do autor, 2011.

luz que aparece na fachada. O azul das piscinas é uma das cores do edifício para quem o
vislumbra do lado de fora.
Quanto à textura, vista da rua ela é dada pela cobertura, pela estrutura de concreto, blocos
estruturais e esquadria. Ao aproximar-se do edifício, nota-se que o material não é revestido, e

Imagem 55-Cobertura vista da avenida WL na época da construção.
Fonte: Tênis Clube.
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sim revelado na sua essência. Hoje, a estrutura de concreto e os blocos na fachada frontal do
edifício estão pintados, mas não foram rebocados e mantém assim, a visão da matéria que
compõe a parede e a estrutura. O restante é vidro em esquadria de alumínio, que tem uma
textura reflexiva e contrastante aos outros materiais, apesar do desenho da esquadria, um
quadriculado regular. Vista do interior, a estrutura de concreto aparente mantém-se sem pintura,
no estado natural do material e com marcas da danificação causada pelas intempéries. A área
sombreada é a cor visível, juntamente com o cinza do concreto.
Os acabamentos são feitos da matéria bruta. Elimina-se o revestimento como um elemento
sobreposto ao material. O piso é de concreto, o forro é a estrutura de fibra de vidro da cobertura,
o vidro é o fechamento e a estrutura de concreto aparente é exposta. Eles permanecem até hoje
e dispensam ornamentação de sobreposição. Os detalhes construtivos têm função estética e
compõe o projeto. Até hoje nenhum acréscimo ornamental foi feito, exceto as pinturas que dão
manutenção à estrutura externa e aos blocos da fachada.

Imagem 56- Detalhes construtivos. Fonte: autor.
CAPÍTULO II – TÊNIS CLUBE

53

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.

Para além das questões meramente descritivas da forma, vale ressaltar a compreensão que
tem-se dessa forma, no que tange à escala que o edifício assume em relação à outros prédios
do entorno. A linearidade da cobertura e a ocupação na cota abaixo do nível da rua, torna
compreensível a extensão do prédio, caracterizando-o como um dos maiores em relação aos
adjacentes, porém, o lote esconde o edifício, deixando-o diminuto quanto ao volume visual que
ocupa. No entanto, para quem está nas piscinas, a volumetria torna-se monumental, a visão da
estrutura flutuante e vertical, além de ríspida e bruta em decorrência do material que é feita,
determina esse caráter, reforçando a idéia de um ‘edifício de grande escala’ a que o Tênis foi
denominado.
Outro aspecto é a noção de horizontalidade a que o edifício se propõe. Como diz ARNHEIN
(1988, p 44), “Os edifícios nitidamente horizontais [...] dão a impressão de jazer no solo como
um animal deitado “, característica de imponência do prédio no local que se encontra,
conseguida também pela dimensão dada ao comprimento do mesmo.
Enquanto uma elevação mostra-se em evidência monumental, a outra oculta-se, minimiza-se, é
o caso da elevação sul e norte, respectivamente.

Imagem 57-Detalhes construtivos. Fonte: autor.
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II. 3.5 Espaço
As principais zonas de organização espacial estão claramente definidas no projeto, um eixo
longitudinal, outro transversal, que determina as relações de espaço quanto aos níveis e
acessos.
O usuário passa, ao entrar no edifício orientado pelo eixo transversal, por uma transição gradual
de funções, além da transição entre espaço público e privado, que já foi discutida anteriormente.
São eles, hall, átrio, área de convívio coberta, área de lazer descoberta. No eixo longitudinal, as
funções se organizam por distinção de usos específicos, são eles; salão de festas, bar e

Croquis do autor, 2011.

restaurante, área de convívio coberta. No pavimento superior um mezanino põe a margem outro
uso específico: festas particulares e pequenos eventos. No pavimento inferior, consequência do
eixo transversal, áreas de apoio ao esporte: academia, sauna, piscina e serviços em geral. Essa
ordenação do espaço confere um caráter de dinamismo ao projeto.
Ao se aproximar do prédio, a vista distante, não é possível discernir ao certo onde está a entrada
principal, exceto pela ocupação externa da banca de revista, que delimita visualmente a área de
maior frequência do local. Isso se deve ao fato da unidade visual que o edifício se propõe, não
estabelecendo hierarquia ou pontos focais na fachada.
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Ao adentrar, um hall orienta o fluxo da via em dois sentidos, transversal e longitudinal. No eixo
transversal, a circulação se mantém pausadamente, efeito causado pelas escadas, demarcando
e dando maior força visual ao espaço. No eixo longitudinal, as zonas de permanência sugerem
livre circulação.
A circulação acontece sempre nesses sentidos e não recebe um espaço demarcado, como um
corredor, por exemplo. A via tem um caráter de fluidez, decorrente da planta livre, a circulação é
natural e passa pelo espaço ocupado mantendo a integridade de uso do mesmo e, apesar de
não demarcada sistematicamente, é justamente a permanência da integridade de uso, que
sugere a circulação e determina limites de percurso.
Outra característica da circulação é que a sequência de movimento no espaço proposto é, o
tempo todo, determinado pelos eixos dominantes e pelos níveis. Não há cortes oblíquos ou
sinuosos no fluxo.
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O caráter dimensional do espaço se configura em decorrência do uso. No caso do Tênis, a
dimensão dada à planta livre sob a grande cobertura, pode ser considerada adequada,
especialmente pela característica de expansão da capacidade de uso que ela propicia. A
ocupação de equipamentos como mesas, cadeiras e sofás, em alguns momentos, é modificada
para possibilitar maior aglomeração, em outros, os equipamentos são recolocados, ou até
somados para permitir uma ocupação adequada. Esse aspecto do edifício é resultado da
característica de articulação espacial dada pela diferença de níveis. Essa solução permite
diversos usos concomitantes, não eliminando a unidade visual existente, que pode ser explorada
em ocasiões de mesmo uso, por meio de algum elemento repetido que conduza à unidade
espacial. É uma ação de ganho para o edifício, uma solução que segundo Hertzberger (1999, p.
194) “[...] conduz à expansão da capacidade e, assim, a um rendimento maior do material
disponível”.
Espaços internos e vistas

O hall de acesso, lugar onde se encontra a portaria, é o ponto visual de controle. Dali é possível
visualizar a maneira que o usuário se desloca no Clube. Esse ponto controla o acesso ao
mezanino, às piscinas, à área de apoio e ao bar. Ao subir no mezanino, a visão superior é
Imagem 59,60-Vista da área lazer coberta. Vista varanda. Fonte:
autor.
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privilegiada, ela controla visualmente as áreas de lazer da piscina e das quadras, porém é
interessante uma observação sobre o uso do mezanino. Esse espaço tem uma característica de
pouco uso durante o dia, horário em que as áreas de lazer estão expostas ao maior número de
usuários por atividades. Portanto, no período noturno, quando o mezanino oferece suas
atividades, como festas, jantares, etc. as quadras e as piscinas estão fechadas. A visão a partir
do mezanino é apenas contemplativa, avista-se a paisagem, a relação de cores e luz, texturas e
volumes, preservando assim o usuário do Clube. Fato dado apenas pelo horário de
funcionamento e atribuição das atividades desse espaço.
No nível abaixo do nível da portaria, a visão se abre e contempla a maioria das zonas espaciais.
Vê-se a piscina, o bar, o acesso à área de apoio, até o salão de festas. É o lugar mais
privilegiado para o usuário do Clube. Contempla-se desse ponto os dois eixos de circulação,
quase por inteiro. Esse fenômeno se repete em toda extensão do eixo longitudinal da tenda,
onde estão o bar, o salão de festas e a área de convivência ou lazer coberto.

Croquis do autor, 2011.
Imagem 61,62-Vista do mezanino para a área de lazer coberta.
Vista do mezanino para as piscinas. Fonte: autor.
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II. 3.6 Solução estrutural
A estrutura é em concreto aparente e resolve-se por meio de pórticos simples com um único
apoio que recebe uma viga em balanço. Esses pórticos estão atirantados nos pilares frontais. Os
tirantes apóiam uma cobertura de fibra de vidro. O esqueleto estrutural da obra é facilmente
detectado, ficando clara a intenção de explicitá-lo.

Croquis do autor, 2011.

Imagem 63, 64,65- Vista da execução da obra, estrutura. Fonte:
Tênis Clube.
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Analogias e referências
A escolha dos exemplares das obras modernas de arquitetura não deixa de ter uma dose de
arbitrariedade, porém foi pautada em pesquisas sobre a produção moderna em São Paulo,
revelando a importância das mesmas como exemplos de arquitetura analisada e discutida.
No projeto do Tênis Clube vê-se claras referências à organização do projeto de Paulo Mendes da
Rocha e J. De Gennaro, para o Ginásio do Clube Paulistano (1958). O arquiteto Tito Lívio, um
dos autores do projeto do Tênis Clube cita, na entrevista em anexo, essa solução como
norteadora da proposta para o Tênis Clube, tirando partido do domínio tecnológico como solução
de projeto. A proposta do Tênis foi a de “abrir” a solução que Mendes da Rocha e J. De
Gennaro haviam feito para o concurso do clube Paulistano (1958), quando eles decidem o
projeto como uma grande área circular e sombreada, semi-enterrada e coberta e com uma laje
apoiada em uma estrutura atirantada.
[...] E existia, não podemos negar o projeto do paulistano Paulo Mendes da Rocha, que
era uma estrutura atirantada também, mas era radio concêntrica, que é daquela época,
uns dois ou três anos antes. E aquilo, o calor, muita gente e tal, nós resolvemos usar o
sistema do projeto do Mendes da Rocha,
em aberto, que ficou muito original. Mas
também que por uma definição do partido, foi a própria conformação do terreno, o fato da
rua estar um pouco mais alto, que mais ou menos aquela coisa se formou. (Livio,
entrevista em novembro de 2010)
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Imagem 67- Clube Paulistano Paulo Mendes da Rocha e J. De Gennaro. 1958. Fonte:/www.arquiteturabrutalista.com.br. Acesso em
Janeiro de 2011.

Imagem 66- Tênis Clube. Fonte: autor,2010.

Imagem 69-Vista dos tirantes do Tênis Clube. Fonte: autor,2010.
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Imagem 68- Vista da solução final do projeto para o Clube XV, em
Santos.
Fonte: :/www.arquiteturabrutalista.com.br. Acesso em
Janeiro de 2011.
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Foi usada uma estrutura atirantada em forma linear. Essa estrutura recebe a cobertura de fibra
de vidro. Além da solução estrutural, a implantação também faz referência a esse projeto. A
solução em meio nível do Tênis, se assemelha à idéia de semi-enterrar o edifício da proposta do
Clube Paulistano, além da grande área coberta e livre sob a cobertura, espaço liberado para as
atividades do Clube.
Outro exemplo de solução parecida ao Tênis é o Clube XV, em Santos (1963), um projeto que foi
resultado de um concurso nacional de Ante Projeto. Os arquitetos Pedro Paulo de Melo Saraiva e
Francisco Petracco, foram os arquitetos vencedores. A solução foi publicada na Revista
Acrópole, nº 294, em maio de 1963. Segundo Zein (2005, p150) esse projeto tem como partido a
“ [...] horizontalidade que aproveitava totalmente a cobertura para áreas de lazer e propunha um
embasamento semi-enterrado ocupando a totalidade do lote. “

Imagem 70,71- Vista da solução final do projeto para o Clube XV, em
Santos. Fonte: Revista Acrópole, n 294, maio de 1963, p. 167. Vista
da solução para o Tênis Clube, em Prudente. Fonte: Revista
Acrópole, n 327, Abril 1966, p. 25.
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4 Considerações
O Tênis Clube apresenta claramente referências à arquitetura moderna brasileira, especialmente
a paulista. A solução da permeabilidade espacial e liberação do espaço privado ao espaço
público, a estrutura como elemento determinante da proposta arquitetônica e planta livre são as
características principais.
O edifício é ponto referencial na cidade e, a característica de ceder o espaço privado ao espaço
público, o diferencia na paisagem, porém, a ocupação densa da região, o fluxo intenso e a
diferença de nível das vias, dificulta uma série de outras coisas, especialmente quanto ao acesso
de pedestres que se encontram do outro lado da via. Ser visto pelos veículos ao transitar a pé
pela região, atravessar a avenida, e até mesmo estacionar nos arredores e mesmo na área
reservada, é sempre um problema.
O edifício mantém a característica original em quase toda sua extensão, exceto a estrutura e o
fechamento em blocos da elevação frontal que sofreram uma pintura, as demais elevações e
espaços internos não sofreram nenhuma alteração. A esquadria, o concreto aparente, o piso e os
detalhes permanecem. Essa pode ser uma questão a levantar. Seriam a estrutura e a solução
em planta livre, os elementos geradores da espacialidade imutável? Quais elementos
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possibilitam a permanência das características primárias do projeto? O desnível, a ocupação, a
estrutura? Por algum motivo não se fazem necessárias mudanças consideráveis e se essas
mudanças fossem necessárias, seriam possíveis?
Além dessa, outra questão pode ser colocada: o problema acerca da conservação da edificação.
A cobertura de fibra de vidro passa por constantes reparos necessários em decorrência do
ressecamento que sofre o material, causando pontos de rachadura e infiltração. Recentemente
alguns tirantes também necessitaram de reparos. A estrutura da cobertura seria condenada caso
eles não fossem substituídos. Oito dos dezesseis tirantes foram reforçados. Esse aspecto aponta
para o olhar sobre o futuro da edificação. Como manter a obra moderna?
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III. PREFEITURA MUNICIPAL

III. 1 Apresentação
Obra: Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Presidente Prudente
Local: Av. Coronel Marcondes (CM), Presidente Prudente, SP
O projeto foi realizado no ano de 1965 pelo arquiteto Wilson Edson Jorge e inaugurado no ano de
1969. O projeto estrutural foi de José Carlos Figueiredo Ferraz.

Imagem 72- Vista da Prefeitura na década de 90. Fonte: Museu Histórico de Presidente
Prudente.
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III. 2 História

A história do município de Presidente Prudente conta, entre outros edifícios, com duas
propostas para prédios abrigo das atividades administrativas da cidade. O primeiro na década
de 20, data da formação da cidade, situado na Avenida Tte. Nicolau Maffei, esquina com a
Avenida Cel. José Soares Marcondes.

Imagem 73-Inauguração Prefeitura. Fonte: Museu Histórico de
Presidente Prudente.

Imagem 74- Paço Municipal na década de 50. Fonte: Museu
Histórico de Presidente Prudente.

Imagem 75- Paço Municipal na década de 20. Fonte: Museu
Histórico de Presidente Prudente.

Na década de 50, segundo Rezende (1992) o edifício passa por uma reforma para expandir
sua área em decorrência do crescimento que a cidade enfrentava. Um novo pavimento é
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acrescentado sobre a estrutura existente. Muda-se a cobertura e seus detalhes são retirados. No
ano de 1964, o então Prefeito Florivaldo Leal, anuncia a contratação de um projeto para a
construção do novo Paço Municipal. A convite do prefeito, o arquiteto Wilson Edson Jorge,
desenvolve o projeto. O novo paço tem as frentes para a Avenida Cel. José Soares Marcondes e
divide o lote com o primeiro edifício, que posteriormente foi demolido por ordem do prefeito Watal
Ishibashi. O novo paço é inaugurado em 1965.
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Desennhos - Situação atual

Imagem 76-Esquema da implantação antes da modificação. Croquis do autor.
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III. 3 Análise da Obra

Croquis do autor, 2011.
Imagem 77-Prefeitura na década de 80. Fonte: Museu Histórico de Presidente Prudente.
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III. 3.1 Elementos condicionantes do projeto
Localização – Orientação – Topografia - Programa
O edifício localiza-se na Avenida Coronel José Soares Marcondes (CM) uma das avenidas de
acesso à cidade para quem entra pela Rodovia Raposo Tavares. Perpendicular à Avenida WL
e Avenida Manoel Goulart ( MG ) e paralela à Avenida Brasil (AB).
A via possui fluxo intenso e sentido de mão dupla, além de estar situada na região denominada
quadrilátero central, paralela à linha férrea. O lote faz divisa ao seu lado esquerdo até a Rua
Tenente Nicolau Maffei e, ao seu lado direito com a rua Dr. Gurgel.
O fluxo da via frontal ao edifício tem sentido nordeste-sudoeste, e também configura o eixo

Imagem 78-Situação. Fonte: autor.

longitudinal do lote. No eixo transversal, frente e fundos, a orientação é respectivamente
sudeste-noroeste. A avenida está em aclive, em relação ao cruzamento com a WL, um
desnível de aproximadamente 4,0 metros.

Croquis do autor, 2011.
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O Edifício é organizado para atender as funções da Câmara e Prefeitura Municipal. A Câmara é
composta por um plenário, salas de vereadores e sanitários. A Prefeitura dividi-se a partir dos
seus departamentos: Departamento de Administração, Departamento de Assistência Social,
Assuntos Jurídicos e Legislativos, Assuntos Viários e Cooperação em Segurança
Pública , Comunicação, Cultura e Turismo , Desenvolvimento Econômico , Educação, Esportes,
Finanças, Meio Ambiente , Obras e Serviços Públicos , Planejamento, Desenvolvimento Urbano
e Habitação, Saúde, além do Gabinete do Prefeito. Ao todo são quinze departamentos, mais o
gabinete do Prefeito, que se distribuem no espaço de planta livre do projeto. No térreo
Imagem 79-. Notar a topografia do lote. Fonte: Autor.

encontram-se dois núcleos de circulação vertical, uma para cada função, além de
estacionamento, área de serviços e uma agência bancária. No subsolo encontra-se uma sala
onde funciona o Teatro Municipal.
Quando construído, o prédio já contava com uma localização de relevância ao ser ladeado pelos
principais edifícios da cidade; no mesmo lote do antigo Paço Municipal, a duas quadras do
fórum, ao lado da igreja matriz, da praça principal da cidade, da delegacia, enfim, ele situa-se no
núcleo da cidade, o que tornou a escolha do lote apropriada para a implantação do centro
administrativo municipal.
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A linha visual construída possivelmente não seria modificada pela ocupação de outra edificação.
A igreja Matriz e a praça possibilitam a permanência da característica de relevância do local,
além de ser o ponto mais alto da região central da cidade.

Imagem 80- Localização, da esquerda para a direita: antigo Imagem 81- Década de 90. Mesma ordem da imagem 79, porém
fórum, igreja Matriz, antigo Paço, fundações do novo Paço em sem o antigo Paço. Fonte: Museu Histórico de Presidente
1966. Fonte: Museu Histórico de Presidente Prudente
Prudente.
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III. 3. 2 Partido arquitetônico e solução final
A solução encontrada pelo arquiteto permeia as questões acerca da relação público e privado,
além da organização espacial em planta livre, com estrutura de concreto armado aparente e
fechamento em vidros. O térreo era parcialmente ocupado por um espelho d’água e compunha
o espaço liberado para pedestres. Essa solução sofreu alterações.
Em entrevista, Wilson Jorge, arquiteto autor do projeto, fala sobre a concepção do projeto:[...] A
questão dos espaços públicos como elemento principal da cidadania é um valor que defendo
ferreamente até hoje [...] O térreo é organizado em espaço livre de forma a poder ser cruzado
livremente, formando uma continuação da praça principal da cidade. [...]( JORGE, Outubro 2007)19
O lote ocupa toda extensão da quadra, o que possibilita recuos laterais generosos na implantação
do edifício, além de impedir as possíveis divisas com outras edificações. A implantação é feita ao
centro do lote e eleva-se do chão liberando o térreo de maneira a doar seu espaço ao espaço
público. O térreo obedece a cota de nível da calçada com a Rua Dr. Gurgel, à direita do lote e à
esquerda, o nível da calçada desencontra o nível do térreo, onde o aclive é vencido por um talude.

Imagem 82,83- Vista do acesso principal década de 70. Vista do
espelho d’água na década de 70. Fonte: Museu Histórico de
Presidente Prudente.

19 Entrevista cedida por Hélio Hirao, arquiteto que entrevistou o arquiteto Wilson Jorge. A entrevisto foi por email em
8/10/2007 )
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Ao transeunte dessa via, o talude assume o papel de orientar sua visão ao térreo. As atividades
do edifício acontecem a partir do primeiro pavimento, no bloco elevado que abriga a Câmara dos
Vereadores e a Prefeitura.

O programa é distribuído em subsolo, térreo e mais dois pavimentos. No subsolo uma área
para almoxarifado. No térreo sob o bloco, fica um núcleo de circulação vertical, banheiros e
um espelho d’água compunha o lugar dando leveza ao volume maciço de concreto aparente
da câmara, que avança em balanço sobre o mesmo. O acesso é feito pela Avenida Coronel
Marcondes (CM) por meio de uma rampa centralizada e aberta, além de contínua à calçada.
A rampa chega a um pátio, um espaço aberto que funciona como um hall de acesso aos
blocos. Esse hall atua como uma praça, pois aponta uma projeção do espaço público no
espaço privado. À esquerda situa-se o bloco da câmara, à direita o bloco da prefeitura que
tem a sua área aumentada, usando toda extensão do último pavimento.
No térreo o espelho d’água foi retirado, transformando a área em estacionamento, depósito,
uma agência bancária e núcleos de circulação vertical. A implantação das atividades do
térreo levou a administração a fechar essa área com portões.

Imagem 84,85-Vista do térreo e acesso, respectivamente. Fonte:
autor.
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O subsolo se adaptou para o uso de um Teatro Municipal. No térreo o espelho d’água foi retirado,
transformando a área em estacionamento, depósito, uma agência bancária e núcleos de
circulação vertical. A implantação das atividades do térreo levou a administração a fechar essa
área com portões.
As alterações começaram em fase de execução da obra, quando não houve a instalação dos
elementos de proteção solar (Brises), propostos para três das fachadas do edifício.
Segundo o arquiteto Jorge (2007)
Faltaram peças importantes previstas no projeto: "brises soleil" que deveriam proteger o
edifício em três faces, principalmete a do fundo do terreno e que criariam uma textura de
fundo para a rampa. [...] Faltou também um volume (prisma de base triangular) situado
junto à avenida, para se presidir solenidades e desfiles.(JORGE, outubro 2007)

Orientação e vistas

O edifício tem a frente ao sudeste e os fundos à noroeste. O bloco é paralelo à avenida, e a
solução dada ao projeto libera as quatro fachadas para vistas com uso do vidro como
fechamento e pelo afastamento dado na implantação do bloco. Do bloco da câmara seria
possível visualizar a praça central da cidade, do bloco da prefeitura, no último pavimento, a vista
Imagem 86,87-Espaço de distribuição ao fim da rampa. Térreo.
Fonte: autor, 2010.

é uma panorâmica da cidade.
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Esse projeto resolve os problemas gerados pela insolação com a proposta de brises nas três
fachadas mais agredidas pelo sol; noroeste, nordeste e sudoeste. Porém, esses elementos
não foram colocados na execução do projeto, acarretando um sério problema de insolação e
aquecimento no interior do edifício.
O hall ao final da rampa não possui fechamento, ele abre a vista para os fundos do lote, que
não há nenhuma edificação até hoje. Há fluidez visual, que se estende da calçada da
avenida até a rua paralela aos fundos do lote.

Imagem 88,89,90- Elevação frontal. Elevação rua Dr. Gurgel.
Elevação rua Nicolau Mafei. Fonte: autor, 2010.
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III. 3. 3 Relação com a paisagem urbana
Relação público e privado - espaço de intervalo - continuidade

Croquis do autor, 2011.

A relação entre público e privado, onde o público é a calçada, a rua, a praça, e o privado o
edifício. Segundo Hertzberger, (1999, p. 13) pode ser “ visto e compreendido em termos
relativos com uma série de qualidades espaciais”, entre elas o acesso. Essa observação coloca
esse espaço de intervalo como elemento primário para esse entendimento. “Entradas, alpendres
e muitas outras formas de espaços de intervalo fornecem uma oportunidade para a acomodação
entre mundos contíguos” (Hertzberger, 1999, p35). Portanto, a relação que o edifício estabelece
com a paisagem tem como elemento primário, o olhar para o seu acesso e sugere que a rampa é
o elemento focal da possibilidade de continuidade com as áreas públicas, além da apropriação
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que o indivíduo tem do lugar, como lugar de permanência. A rampa somada à “praça” ou “hall’
que a finda, confere à paisagem essa característica de abertura visual.
Ao perceber essa abertura tem-se uma noção de liberdade e segurança descrita por Hertzberger
(1999) a respeito do espaço de intervalo. O transeunte percebe que há uma ‘proteção’ dada ao
indivíduo que se encontra na rampa, pelo simples motivo dele estar ligado ao espaço do edifício.
Porém, esse mesmo indivíduo apresenta-se livre, não conectado ao edifício no que tange o
isolamento estar separado. Essa situação confere à paisagem uma continuidade com a calçada e
com a rua. O olhar entende esse lugar como um todo, a rampa não se isola da calçada, ao passo

Croquis do autor, 2011.

que ela, obviamente, pertence ao edifício.
Outra característica marcante na formação da nossa percepção quanto a paisagem, é a liberação
do solo, conquistada a partir da elevação do edifício sobre pilotis. Uma sensação de liberdade
para transitar (proposta inicial do projeto, quando esse ainda contava com o espelho dagua. Esse
espaço faz parte do imaginário da cidade.
Hoje, essa elevação ainda permite visualmente uma unidade entre calçada e lote, continua-se a
perceber uma intenção de liberação do lote ao espaço público, porém não há permeabilidade
espacial, pois a ocupação do térreo impediu o acesso.
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Imagem 91- Espaço do térreo fechado com portões. Fonte:
autor,2010.
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Território ocupado

Segundo Cullen (2009), o território pode ser apropriado por uma ocupação estática ou em
movimento. Atenta-nos a idéia de perceber o edifício da prefeitura assimilando-o a essa
ocupação. A rampa, como já foi dito, sugere a integração da rua com a calçada e áreas públicas,
é a passagem entre um e outro. A imagem percebida é que esse lugar remete a uma ocupação
em movimento. O indivíduo que usa os serviços da prefeitura, ocupa a rampa, transita por ela.
Porém, não apenas como passagem, essa rampa pode ser notada como referência de
permanência. Apropriação pelo uso estático. Não é incomum perceber que a atividade de uso da
prefeitura se ‘estende’ à rampa, quando um encontro ou uma espera acontece. Importante notar
que esse aspecto se confunde com o anterior, a relação de continuidade. Não se sabe ao certo
quem é apenas transeunte ou quem é usuário dos serviços da prefeitura, dado o valor à relação
do espaço público e privado.
O pátio ao fim da rampa tem característica de permanência, porém, esse lugar não possui
elementos como bancos ou algum tipo de apoio, o que distancia o espaço do potencial que ele
tem, e reforça a ideia de que a rampa é o elemento de maior ocupação, seja em movimento ou
estática.
Imagem 92- Rampa acesso. Notar a ocupação do espaço de transição
entre a calçada e o prédio. Fonte: autor, 2010.
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III. 3. 4 Forma
O edifício da Prefeitura apresenta uma ordenação formal que parte do quadrado. A forma não se
reduz a um quadrado perfeito, porém, a visão da forma quadrada, ou seja, a relação que se
estabelece entre o sólido primário e sua transformação, é obtida claramente em decorrência da
capacidade da mente em reduzir a imagem a um elemento conhecido, ou seja, a forma visível do
edifício, é resultado de uma alteração, um quadrado alongado que resulta em um retângulo.

Croquis do autor, 2011.

“O quadrado representa o puro e o racional. É uma figura estática e neutra, não tendo nenhuma
direção dominante.” (CHING, 2002, p.41). Originário do quadrado, o retângulo volumétrico em
que o edifício se organiza, sugere estabilidade visual e simetria, que é demarcada formalmente
pela rampa de acesso que situa-se no eixo do bloco. Essa característica confere ao edifício uma
organização formal centralizada. A subtração de uma porção do volume, o espaço do hall central,
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não descaracteriza o volume e a forma visível permanece, inclusive o espaço gerado pela
subtração da forma, também mantém o caráter de forma pura. Como se fosse um retângulo
extraído de outro retângulo.
A forma visual regular do edifício adquire força ao revelar no último pavimento a estrutura de
concreto armado organizada por uma malha ortogonal que se exterioriza, revelando essa
ordenação.

O padrão geométrico da estrutura possibilita também uma visão espacial de

pequenos volumes cúbicos, reforçados pelo recuo que os vidros apresentam fixos, a partir da
borda externa da estrutura para dentro.
Sua cor é o concreto e o reflexo da luz sobre o vidro, dá-nos a noção de sombra e luz.
Dependendo do ângulo de visão, o edifício tem a cor da sombra gerada pela profundidade da
estrutura, em outros momentos o edifício tem a cor da luz refletida no vidro de fechamento. Hoje,
A estrutura de concreto de todo volume do edifício está pintada. Quanto ao vidro de fechamento,
o mesmo recebeu uma película protetora de insolação na cor roxo.
As malhas da estrutura e da esquadria determinam o caráter visual quanto à textura.
O bloco possui um caráter de monumento, se comparado aos edifícios locais. O aspecto
volumétrico denso e de geometria pura, além da dimensão do lote e das relações que este
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estabelece com a rua, cedem um caráter monumental ao edifício da prefeitura. Ainda que alguns
edifícios da região possuam maior altura. Outro elemento que atribui o caráter monumental a ele,
é o descolamento do chão que visualmente desafia a força gravitacional do peso do bloco.
O caráter monumental e a geometria pura que tem o edifício da Prefeitura, revela as elevações
de maneira clara. Na elevação frontal à sudeste, a rampa marca o eixo geométrico do edifício e
funciona como ponto focal da vista. A fachada envidraçada sobre esquadrias de modulação
ortogonal, reforçam a geometrização da forma e encontra visualmente um equilíbrio simétrico.
Na elevação noroeste, uma abertura final revela a simetria, e a vista, tem a orientação ao centro,
da mesma maneira que a elevação frontal.
A elevação nordeste recebe um fechamento em alvenaria sob o bloco, em decorrência disso,
nesse ângulo de visão, o edifício não apresenta características formais de leveza ou
descolamento do solo. O bloco parece maciço, denso.
Na elevação sudoeste, um volume maciço de concreto avança do pano de vidro. É o plenário da
Câmara, que fica suspenso, em balanço. Ele mostra a simetria dessa fachada além de reforçar a
ideia de leveza visual causada pelo descolamento do bloco.
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III. 3. 5 Espaço

Croquis do autor, 2011.

O principal elemento de organização espacial é a rampa. Ela direciona o uso e a compreensão
do espaço. Outro aspecto é a organização em blocos. Cada um abriga uma função. Na
prefeitura, dois pavimentos de planta livre. Na Câmara, o espaço do plenário situado ao centro do
bloco organiza as demais atividades
O bloco da prefeitura conta apenas com o fechamento em vidro, a estrutura de concreto aparente
e o conjunto volumétrico da circulação vertical. Uma planta de traçado regular, libera o uso para
qualquer atividade nos dois pavimentos. Não existe uma transição no espaço interno, os lugares
possuem a mesma hierarquia, exceto pela divisão conseguida pelo mobiliário e algumas
divisórias leves.
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Percursos de acesso – entrada – vias de circulação

Ao avistarmos o prédio da prefeitura, o ponto focal é a rampa. Ela define visualmente o acesso
principal, não apenas pela posição centralizada que ocupa, mas pelo contraste de massas que
ela causa, ao subtrair uma parcela do volume proposto. O acesso da rampa é frontal e de
percurso linear. À medida que aproxima-se espacialmente, as entradas dos blocos vão se

Croquis do autor, 2011.

revelando. O hall central define as circulações posteriores. De cada lado um uso.
Dentro do bloco da prefeitura não existe uma via de circulação pré-estabelecida, porém, um eixo
se forma naturalmente defronte a porta principal, no primeiro pavimento. Esse eixo é livre de
mobiliário ou outras ocupações, após alguns passos, ele leva a visão ao bloco de circulação
vertical.

No pavimento superior, a planta livre está tomada por inúmeras divisórias que

organizam os departamentos.
A planta livre do prédio, sem articulações de base ou de fechamentos, atribui um caráter estático
ao espaço. É possível, tratando-se do projeto original, visualizar todas as atividades em cada
pavimento. Essa falta de articulação enrijece o espaço, tirando do mesmo o dinamismo visual e
dimensional. Os móveis assumem então, o papel de organização do espaço e das circulações.
Imagem 93,94- Vista da rampa. Fonte: autor,
2011.
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Interessante, porque a consequência de um espaço não articulado, ou dinâmico, é a eliminação
das diferentes vistas. O indivíduo, de qualquer ponto do interior pode contemplar todo o espaço.

Croquis do autor, 2011.

As vistas de fora do edifício são mais instigantes, fazendo com o que o indivíduo que circula pela
calçada tenha interesse em adentrar, consequência da doação do espaço ao espaço público. As
vistas para fora do edifício também são privilegiadas.
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O espaço do hall externo, ao final da rampa, é um ponto de controle visual. De lá visualiza-se o
espaço público nas duas direções visuais. A da avenida em frente ao edifício e a da rua aos
fundos. Já no segundo pavimento, quando se trata da visão para e exterior, a planta livre com
fechamento em vidro, apresenta uma característica privilegiada. De todos os pontos do espaço
contempla-se a cidade. Porém, o problema da insolação é um agravante para o conforto, a falta
de proteção solar e a incidência direta de sol sobre os vidros, pede um fechamento com filmes
protetores, cortinas e até mesmo divisórias leves. Alguns pontos de visão continuaram abertos,
porém a maioria se fechou.
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III. 3. 6 Solução estrutural
O edifício da Prefeitura municipal utiliza a estrutura em concreto aparente composta por lajes tipo
grelha apoiadas sobre pilotis recuados do alinhamento do prédio. Essa solução em grelha é
hiperestática e possibilita uma maior distribuição dos esforços. As vantagens dessa solução são:
a possibilidade de aumento dos vãos entre apoios inclusive o balanço, além da possibilidade de
maior esbeltez da laje.
Outra característica, vinculada ao espaço, é a liberação do mesmo, causada pela diminuição dos
apoios. Essa solução estrutural organiza o espaço em uma planta livre, além de liberar a fachada
para o fechamento em vidro.

Croquis do autor, 2011.
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III. 3. 7 Analogias e referências
O prédio tem uma solução recorrente da arquitetura moderna que é a liberação do lote por meio
de pilotis. Alguns exemplos são os edifícios para escritório citados no artigo de Comas

20

entre

eles o prédio do Ministério da Educação. O edifício da Prefeitura Municipal tem as mesmas
soluções. Pilotis liberando o solo, organização em monobloco e uma grelha externa que
funcionaria como proteção solar para um fechamento em vidro.

Imagem 95,96,97- Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro. Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
Centro Previdenciário do estado do Paraná, Curituba 1967. Fonte: Segawa, 1999.

www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq078/arq078_00.asp.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Questões de base e situação: arquitetura moderna e edifícios de escritórios, Rio de
Janeiro, 1936-45.
Arquitextos, nº 078. São Paulo, Portal Vitruvius, nov. 2006
<www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq078/arq078_00.asp>
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CONSIDERAÇÕES

O elemento de maior destaque do edifício é a solução que ele propõe acerca da relação entre
espaço público e privado. Sendo esse o elemento norteador da proposta, ele define outras
características do prédio, especialmente quanto à inserção do mesmo na produção de arquitetura
moderna do país.
A ocupação do térreo tira do edifício a característica de continuidade espacial a que se referiu o
projeto quando executado, porém, quanto a percepção, continua-se a notar essa liberação e
soltura do bloco sobre pilotis. Isso caracteriza a força do volume quanto a questão tratada. A
percepção do edifício na paisagem, mesmo sofrendo as alterações que sofreu, continua a
mesma.
Quanto ao espaço interno, esse tornou-se obsoleto para o uso atual e hoje a dimensão do
edifício está insuficiente, graças ao aumento significativo de atividades e cargos municipais
desde a década de 60, dificultando os fluxos e a configuração espacial. Além do problema de
dimensionamento, o espaço sofre com a insolação, o prédio torna-se desconfortável
termicamente, considerando que ele possui três elevações com incidência de sol e não conta
com elementos de proteção solar, isso é um fator agravante da característica de uso.
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Quanto as questões de conservação, outro problema. O que fazer para conservar a obra? O
município tem a intenção de retirar o seu centro administrativo desse prédio. Algumas questões
sobre essa ação, também podem ser levantadas. Quais as possibilidades de intervenção no
prédio para adequação espacial? Como promover ações de conservação do edifício para que
atenda outra função sem descaracterizar a essência da proposta do projeto? Esses talvez sejam
os assuntos daqui em diante com relação ao prédio, daí a importância de entendê-lo como
elemento constituinte da paisagem urbana, da memória e história da cidade e da arquitetura
moderna.
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IV. SENAC
IV. 1 Apresentação
Obra: SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Presidente Prudente
Local: Avenida Manoel Goulart – Presidente Prudente, SP
O projeto foi realizado no ano de 1978, pelo escritório de arquitetura Botti Rubin Arquitetos. O
terreno foi doado pela prefeitura no ano de 1975. Período de Construção: 1978 a 1982.
Execução da Construtora Ipê Ltda. Área do Terreno: 10.444 m². Área construída: 2.341,19m²

Imagem 98- Croqui da implantação. Fonte: www.bottirubin.com.br.
Acesso em Outubro de 2010.
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IV. 2 História
No ano de 1972, Presidente Prudente recebe a visita de João Marsíglia, diretor da divi
são de Pesquisa Estatística e Documentação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), São Paulo para reunião com o então presidente da Câmara Municipal Dr. Sebastião
Martins e o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Presidente Prudente, Sr.
Mariano Rodrigues Neto.
João Marsíglia, a pedido do atual presidente do SENAC São Paulo, vem para negociar a
doação de um terreno para a construção de uma Escola SENAC na cidade, resultado de um
plano de ação da instituição em consonância com o plano do Governo Federal, para expansão
do ensino profissional no país. Decorrente de várias negociações, no ano de 1973 o SENAC
recebe da prefeitura da cidade, um local para implantação da escola.
Segundo Jornal Diário da Região (13 de Abril de 1973), Prudente

recebeu a visita do

Engenheiro do SENAC, Henrique Machado, que insistiu que a localização para o
empreendimento deveria ser no chamado “Buracão do Bôscoli”, uma área de forte erosão da
Imagem 99,100- Notícias sobre o projeto na década de 70
publicado no Jornal Diário da Região. Fonte: Museu Histórico de
Presidente Prudente.

CAPÍTULO IV – SENAC

98

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.

cidade. O engenheiro ainda solicita uma metragem mínima de 10.000m2 para a implantação da
unidade. A área foi então doada e, em 1978 o projeto é anunciado em Presidente Prudente.
O início da construção acontece no ano de 1979. Porém, em decorrência de um ano de eleição
na instituição e problemas com o custo da obra, especialmente quanto ao madeiramento das
formas, entre novembro de 1980 a 1981 as obras foram paralisadas. Segundo jornal O Imparcial
(1/10/1981) as obras retomaram suas atividades e a inauguração aconteceu em 14 de setembro
de 1982.
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Imagem 101- Inauguração da obra em 1982 publicada em Jornal
O Imparcial. Fonte: Museu Histórico de Presidente Prudente.
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Desenhos
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IV. 3 Análise da obra
IV. 3. 1 Elementos condicionantes para o projeto

Localização – Orientação – Topografia - Programa
O lote se localiza na Avenida Manoel Goulart. É uma das avenidas de entrada para quem chega
pela Rodovia Raposo Tavares. A avenida é paralela à WL e perpendicular a AB e CM, o que
atribui ao edifício um fácil acesso. Tem fluxo intenso com sentido de mão dupla.
O eixo longitudinal do lote, paralelo à avenida tem a orientação noroeste-sudeste. O fluxo da via
frontal ao lote tem o mesmo sentido. A topografia do lote tem um aclive a partir da calçada.
O programa soma uma área construída de 2.341,19 m² em um lote de 10.444 m². Ele se compõe
de áreas de serviço contendo: almoxarifado, arquivo, copa, cozinha, depósito, banheiros;
administrativo contendo: diretoria, sala de coordenação, sala pedagógica, sala de professores;
área coletiva contendo: varanda coberta, pátio descoberto, sanitários, auditório, biblioteca, salas
de aula e laboratório de informática.
Croquis do autor, 2011.
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Forças do lugar

Os lotes especialmente naquela quadra, foram generosos na demarcação das suas metragens e,
essa ocupação não adensada é a característica desse lugar. Isso modifica a paisagem desse
trecho da avenida em decorrência da massa verde. O traçado não retilíneo do lote, distancia o
projeto de uma solução de organização linear.
Outra questão acerca sobre a localidade é a velocidade da via. A rodovia desemboca no trecho
da avenida MG, que é próximo à localização do edifício, atribuindo ao fluxo uma característica
de velocidade.

Croquis do autor, 2011.
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IV. 3. 2 Partido Arquitetônico e solução final
O projeto tem como partido uma estrutura em forma concêntrica que organiza a ocupação do
espaço interior e exterior. Um monobloco de concreto armado e fechamento em vidro,
organizado em torno de uma praça central.
O lote tem um traçado irregular e ocupa aproximadamente 1/3 da quadra. O bloco circular
ocupa em torno de 20% da área total do lote. Essa ocupação produz um afastamento do
bloco em relação aos limites do lote, causado pela porcentagem de ocupação e pela
divergência da geometria dos mesmos. À frente, um recuo generoso e, ao redor do bloco,
áreas verdes.
Quanto a cota de implantação, o prédio está acima do nível da calçada aproximadamente 3,0
metros, depois desce novamente, quando a cota da praça central volta a mesma cota de nível
da calçada.
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Imagem 102,103- Vista da obra na década de 80. Fonte:
www.bottirubin.com.br. Acesso em Outubro de 2010.
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O acesso é feito pela Avenida Manoel Goulart e divide-se em acesso de veículo e pedestre. O
acesso de veículo se faz por uma curva paralela à curva do bloco, curva que escapa da via e flui a
um estacionamento locado a partir do mesmo centro da circunferência.

O acesso de pedestres é único e voltado para frente do lote, na avenida. Desenvolvido por uma
escadaria recuada mais de dez metros do alinhamento frontal do lote, o mesmo nos leva a um
átrio, um lugar que antecede a entrada do bloco.

Imagem 104, 105,- Vista do acesso pedestre. Fonte: autor, 2011

Imagem 106-Vista do acesso veículo. Fonte: autor, 2011.
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Todas as funções do programa estão organizadas no monobloco circular, em torno da praça
central. A recepção fica no hall de acesso que leva à varanda de circulação. Direção e
administração estão à direita do hall de acesso, seguidas por salas de aula, uma cantina e
banheiros. Ao lado esquerdo do acesso, salas de laboratórios de informática. Em frente ao hall,
um auditório fecha a circunferência.
Ao deslocar-se pela extensão da circunferência, na varanda, perde-se o acesso como ponto de
referência, o ponto focal é sempre a praça. Essa varanda tem a função de espaço de transição
e sugere uma relação de permeabilidade para quem está no interior das salas. Ao permanecer
no interior das salas de aula, o usuário tem exata noção da localização da praça, isso, em
qualquer sala, já que a organização é concêntrica.
O bloco único implantado, com fechamento em vidro nos 360 graus da circunferência, libera
todos os pontos do prédio para as vistas, internas para a praça e externas para a área verde.
Quanto à insolação, a incidência do sol da tarde é quebrada pela densa vegetação ao redor do
bloco, enquanto as varandas protegem as salas do sol da manhã. Como consequência da

Imagem 108,109- Vista da varanda
respectivamente. Fonte: autor, 2011.
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implantação e organização espacial, mesmo com aberturas em toda extensão, o uso de
elementos de proteção solar foi por completo dispensado.

Croquis do autor, 2011.
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IV. 3. 3 Relação com a paisagem urbana
No caso do SENAC, talvez o elemento principal da paisagem, seja a questão da ocupação. Um
lote aproximadamente cinco vezes maior do que a área ocupada pela edificação, associada à
uma composição formal em monobloco, com organização centralizada, determina o caráter
desse lugar e propõe à paisagem uma vista individualizada do edifício.
Quanto ao bloco do SENAC, o volume percebido não se mistura com outros, ao contrário, ele
torna-se monumental, não quanto à sua altura ou dimensão, mas justamente por ser visto
isolado, distante, desligado de outros. Segundo ANHEIN(1988, p25), o vazio entre as coisas se
forma “quando a distância entre os edifícios aumenta[...] Deixamos de experimentar qualquer

Imagem 110- Vista distante. Fonte: autor, 2011.

relação entre os mesmos. ” É essa distância entre os prédios que aumenta a percepção de vazio
da paisagem.
Outro elemento que configura a paisagem local é a relação de ocupação do recuo do edifício do
SENAC. Ele dá ao edifício um caráter de território ocupado. O intervalo da aula leva o usuário da
instituição a passear fora, distante, longe do seu núcleo de estudos. Ele permanece nessa área
de recuo. Uma área de transição, um espaço entre, que determina a relação de aqui e ali. Aqui
conhecido, visualmente revelado pela ocupação que se faz desse lugar. Uma ocupação móvel.
Um lugar de passagem ora transformado pelo usuário em lugar de permanência. O recuo tornaCAPÍTULO IV – SENAC
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se a praça externada, a praça desprotegida, ligada à rua, às margens. Porque ficar na praça
central, protegida, íntima? Porque ficar na praça-recuo, ocupação em movimento?
Os espaços exteriores são, nesse caso, absorvidos pelo espaço interior. Relações visíveis da
importância do exterior para configuração do espaço e da paisagem. O que Cullen ( 2009, p 30)
nos diz sobre a paisagem interior e compartimento exterior é que, [...] chegamos a esse ponto e
vemos que é bem pequena a diferença entre dentro e fora [...] e não se pode voltar atrás. Se
aceitarmos que o exterior pode ser ocupado, a arquitetura não é, em si, o suficiente.“ (Cullen 2009,
p 30)

O recuo se apresenta, nessa ocupação, como uma espécie de referência para quem está fora,
percebendo a paisagem. O indivíduo se encontra parado, conversando nesse recuo e essa, é a
possibilidade que o transeunte tem de poder pertencer a arquitetura pela simples manobra de
entrar e conversar com alguém que está nesse lugar. Não há impedimento no recuo, apenas
uma escadaria que revela-se, ao longe, como a primeira barreira visual. É a quebra da
continuidade que o recuo oferece. A partir daí, a escada torna-se o elemento de separação, uma
delimitação espacial. Essa delimitação não acontece como impedimento, porque a escada não é
elemento de fechamento, mas como separação por simples convenção.
Imagem 111,112- Ocupação do recuo frontal. Fonte: autor, 2011.
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Quem transita pela calçada, sabe que não é possível estar na área protegida, sem pertencer
efetivamente ao local. A escada é a primeira barreira à continuidade espacial percebida por
qualquer indivíduo. Vale ressaltar a mudança completa na configuração espacial, caso o bloco
estivesse implantado na mesma cota da calçada. Nessa hipótese, a praça central poderia ser a
extensão da rua, não mais com caráter intimista a que ela se apresenta, quando situada em nível
distinto.

Croquis do autor, 2011.
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IV. 3. 4 Forma
A ordenação formal básica do edifício do SENAC é um círculo e, como toda forma primária,
apresenta fácil compreensão visual. Segundo CHING (2009, P. 39) “O círculo é uma figura
centralizada, introvertida, que é normalmente estável [...].Situando-se um círculo no centro de um
campo, reforçamos sua centralidade inerente. “ É essa a compreensão da forma visual do prédio.
Um círculo dentro de outro círculo, um espaço vazio que reforça a característica formal do
edifício.
Croquis do autor, 2011.

Esse anel é uma estrutura de concreto suspensa visualmente do chão porque tem seu
fechamento em vidro. Esse fechamento , no entanto, sugere duas possibilidades visuais para a
forma. Uma encontrada na visão diurna do bloco único e a outra no uso noturno. No primeiro
caso, o vidro atribui leveza visual à estrutura, dando a mesma o caráter de monumento, de algo
solto do chão, flutuante. No outro caso, durante o uso noturno, a luz que extravasa os vidros,
gera uma forma visual assentada no chão, o concreto desaparece e, a base com seu fechamento
em vidro, fica em evidência uma massa pesada e densa que se apresenta à nossa percepção.

Imagem 113- Vista contraste noturno. Fonte: autor, 2011.
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Sua cor é o concreto e a massa verde. Impossível visualizar o edifício sem essa característica devido
ao seu entorno imediato.

Hoje, a estrutura de concreto de todo volume do edifício, está pintada de cor laranja e,
contrastando com o verde, a volumetria visual adquire mais força.
As elevações do edifício do SENAC são contínuas em decorrência da sua forma circular. Não é
possível distinguir onde uma elevação inicia e onde outra começa, exceto pelo alcance angular
da visão que limita esse campo. Essa característica dá às elevações o caráter dinâmico e,
quando se está a frente da entrada, é o único ponto que se distingue dos outros devido a
marcação do acesso principal.

.
Imagem 114, 115,116,117- Elevações. Fonte: autor, 2011.
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IV. 3. 5 Espaço
As zonas de organização espacial estão definidas no projeto por meio de circunferências
concêntricas. São ao menos quatro zonas: a praça, a circulação em varanda, as salas de aula e
as áreas externas.
O uso dos espaços acontece sempre em dois sentidos: ou ele caminha sobre a linha da
circunferência de determinada zona, ou na linha do raio. A primeira é contínua, a segunda possui
Croquis do autor, 2011.

elementos que definem a transição, uma escada, a diferença do piso, cobertura ou fechamento.
Ao se aproximar do prédio a entrada é revelada pelo recuo e escadaria frontal. Isso acontece
para quem vem nos dois sentidos da via. A curvatura do prédio libera a visão do transeunte e
permite um olhar sequencial, sem interrupções, assim nossa vista vai diretamente à entrada.
Essa demarcação é reforçada pela única alteração que o espaço sofreu: um gradil colocado nos
limites do lote com a via.
À frente do recuo que leva à escadaria de acesso, a entrada é demarcada fortemente. O
percurso é indireto, apesar de ser frontal. A escada e o recuo fazem o papel de transição gradual
até que se chega ao hall externo de fronte à porta principal, ainda pelo lado de fora do prédio.

Imagem 118- Vista externa pelo gradil. Fonte: autor, 2011.
CAPÍTULO IV – SENAC

112

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.

Ao entrar no edifício, o hall se estende até a varanda, que define o eixo de circulação principal do
bloco. Percorre-se toda a extensão da varanda, com uma noção clara que esse espaço pode ser
usado como permanência e também como via de circulação principal. Certamente essa
característica múltipla da via de circulação atribui um caráter de lugar de permanência, um lugar
que estende a atividade da sala de aula para fora e se conecta com a praça.
A dimensão espacial da escola é adequada e mesmo depois de quase quatro décadas, ainda é
suficiente, além de ser flexível.
Imagem 119- Ocupação da varanda interna. Fonte: autor, 2011.

As salas de aula são separadas por divisórias leves, que se organizam sobre as linhas
imaginárias do raio da circunferência. Essa ordem dá flexibilidade dimensional, sem que haja
perda da configuração primária do espaço. Segundo a necessidade, as salas aumentam ou
diminuem, sempre com as duas faces voltadas ao exterior, varanda de um lado e massa verde
do outro.
Pode-se dizer que esse aspecto do edifício, também é resultado da articulação espacial dada
pela ocupação em circunferências concêntricas e dos níveis.
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Espaços internos e vistas

A permeabilidade espacial e visual é uma característica dessa obra. A organização centralizada
que tem a praça como, é a principal determinante das visuais. Uma afirmação meio óbvia, mas
necessária, pois mais do que apenas olhar a partir de um ponto, a visual está diretamente
vinculada à força que possui a forma circular concêntrica.

Croquis do autor, 2011.

Para quem está na praça, a vista é radial e direta. É possível escolher uma posição e vislumbrar
toda a extensão do raio a partir desse ponto e, em decorrência da permeabilidade, essa ação
possibilita a capacidade de visualização até a área externa, com pequenas pausas visuais na
varanda, depois na sala de aula e, posteriormente na área externa à sala, a área verde. Além de
ser possível, apenas com giros em torno do próprio eixo, uma visualização de toda a
circunferência. É a visão mais privilegiada que se tem, caso a intenção seja percepção global do
edifício.
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Para quem encontra-se na varanda, durante o passeio nas vias de circulação ao menos três
situações distinguem a visão: o olhar pode voltar-se para a praça e posteriormente para o lado
diametralmente oposto ao que se encontra. Outra posição é dar as costas à praça e voltar-se
para a vista das salas de aula e posteriormente, à área verde. É a continuidade visual oposta.
Outro ponto de visão importante é para quem se encontra dentro das salas de aula. No mesmo
caso descrito anteriormente, a visão é oposta. De um lado a área externa e de outro, a varanda,
a praça e o outro lado da circunferência. Essas são características de dinamismo visual são omo
consequência da articulação espacial, conseguida a partir dos diferentes níveis e da organização
centralizada.

Imagem 120,121- Vista da varanda. Vista da sala de aula para
área externa. Foto: Eliana Nunes, 2007.
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IV. 3. 6 Solução estrutural
O edifício do SENAC resolve-se estruturalmente por meio de anéis concêntricos de concreto
aparente interligados por vigas radias que apoiam a cobertura. Esses anéis possuem funções
distintas. O anel interno é comprimido e funciona como um dos apoios das vigas radiais. O anel
externo tracionado, funciona como elemento que elimina os esforços horizontais aplicados sobre o
pilar. Esses esforços horizontais são provocados pelas vigas radiais inclinadas da estrutura da
cobertura. O único pilar funciona como o segundo elemento de apoio para as vigas radiais.

Imagem 122,123,124- Detalhes da estrutura. Foto: Eliana Nunes, 2007.
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IV. 3. 7 Analogias e referências
Na obra do SENAC, as referências ao Clube Paulistano dizem respeito à organização
concêntrica da estrutura e do espaço. No SENAC, a estrutura em pórticos de concreto armado,
organizados radialmente com apoio no anel central e em um único pilar, que recebem uma
cobertura quase plana, proporciona por meio da estrutura a organização das zonas espaciais.
Essa analogia confere aos edifícios do Tênis e do SENAC, uma aproximação da obra moderna
de arquitetura com soluções que recorrem à propostas que definem o espaço por meio da
estrutura.

Imagem 125- Clube Paulistano Paulo Mendes da Rocha e J. De Gennaro. 1958. Fonte:/www.arquiteturabrutalista.com.br. Acesso em
Janeiro de 2011.
Imagem 126- SENAC. Fonte: www.bottirubin.com.br. Acesso em Outubro de 2010.
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CONSIDERAÇÕES
O SENAC apresenta de maneira clara a aproximação com a arquitetura moderna do país. Sua
estrutura é o elemento norteador da proposta do projeto cujo espaço se organiza em uma planta
livre.
A taxa de ocupação baixa é a característica da paisagem. Essa relação evidencia a
permeabilidade visual e espacial da obra. O lote não determina limites rígidos e essa é a
cooperação do lugar ao projeto, que corresponde, enfatizando essa característica. Quanto a
implantação, outro elemento forte é a liberação da área de recuo para ocupação do usuário ou
transeunte, característica forte da liberação do espaço privado ao espaço público, além da praça
central, outra área de convívio que norteou a proposta do projeto. As áreas doadas ao uso
coletivo são evidências fortes na solução do projeto. O fechamento da obra com portões, ainda
mantém a característica de prioridade ao convívio no que tange a percepção visual.
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que uma análise não esgota as possibilidades de olhares sobre o objeto e há sempre
outra maneira de entendê-lo. Portanto, essas considerações finais não têm a pretensão de serem
fechamento do assunto, mas sim de apontar outras possibilidades de pesquisa por meio do
resultado das análises feitas.
O Trabalho mostra que as três obram são comprometidas com o discurso moderno da
arquitetura. Elas apresentam claras características desse período da produção no estado e no
país. Liberação do solo, pilotis, concreto armado aparente, espaços organizados por meio da
solução estrutural, implantação com generosos recuos, planta livre. Algumas características
encontradas nas análises, fazem das obras, acervo de arquitetura moderna na cidade.
As obras pesquisadas se situam nas avenidas de formação da cidade, aspecto que dá à elas o
caráter de relevância no que diz respeito à localização. E o fato dos projetos serem
desenvolvidos por profissionais da cidade de São Paulo, gera as perguntas: Porque a cidade
contrata arquitetos de grandes centros e não profissionais locais? Quem são os profissionais
locais e o que têm produzido? Qual a sua formação?
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Nos três casos de análise é evidente a diretriz projetual onde o espaço privado do lote é cedido
ao espaço público. A paisagem se constrói por meio dessa relação. Generosos recuos afastam o
prédio, seja do alinhamento do lote ou do chão, como é o caso da Prefeitura, com a intenção de
priorizar a permeabilidade espacial. Essa característica coloca o edifício em destaque na
paisagem, diferindo-o dos edifícios adjacentes, especialmente nessa questão. A cidade tem um
ganho com esse tipo de ocupação. A “vida” do edifício é revelada, a ocupação é real e o
indivíduo se apropria desse espaço de transição. Isso levanta uma questão sobre a depredação
dos prédios. Com relação ao edifício, nos três casos é evidente um sinal do vínculo que se
estabelece com o espaço cedido. Interessante que mesmo nas áreas que continuam abertas,
como é o caso da rampa da Prefeitura, esse respeito continua.
Quanto à solução formal, as três obras são resolvidas por meio de um monobloco derivado de
uma forma pura. No caso do Tênis é a cobertura linear que confere essa característica. No caso
da Prefeitura o volume retangular e, no caso do SENAC, o volume circular. Todas as soluções
isolam o prédio do alinhamento do lote e geram uma visualização escultórica. A obra é facilmente
identificada e adquire um caráter monumental, não pelo dimensionamento, mas em função da
distinção das demais ao seu redor.
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Nos três casos não há uma ruptura que defina o que é privado e o que é público, o indivíduo
transita entre esses espaços até adentrar ao edifício. A planta é livre, resultado da solução
estrutural, com ausência total de alvenaria de delimitação das zonas espaciais, a organização é
dada pelos níveis, mobiliários ou por fechamento em vidro.
A estrutura das três obras é concreto armado aparente, porém o fator de maior relevância, é que
a mesma é a essência das propostas. A estrutura define a solução espacial e formal. Essa
característica evidencia a proximidade das três obras com a arquitetura moderna paulista.
Porém, a exposição do concreto às intempéries, nutre problemas de conservação da obra. No
caso da Prefeitura e do Tênis, os edifícios já apresentam problemas decorrentes dessa
exposição. No caso do SENAC, a manutenção da estrutura com pintura desde 2006, deixa claro
a necessidade de proteção da estrutura, que já estava em processo de deterioração.
O Trabalho mostra que as três obram são comprometidas com o discurso moderno da
arquitetura. Elas apresentam claras características desse período da produção no estado e no
país. Liberação do solo, pilotis, concreto armado aparente, espaços organizados por meio da
solução estrutural, implantação com generosos recuos, planta livre.
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Quanto às questões de conservação e uso, o Tênis e a Prefeitura apresentam problemas. No
caso do Tênis, a cobertura de fibra de vidro passa por constantes reparos, necessários em
decorrência do ressecamento que sofre o material, causando pontos de rachadura e infiltração.
Recentemente alguns tirantes também necessitaram de reparos. A estrutura da cobertura seria
condenada caso eles não fossem substituídos. Oito dos dezesseis tirantes foram reforçados.
Esse aspecto revela problemas com o futuro da edificação. Como manter a obra? Como um
exemplar de arquitetura moderna e pertencente ao acervo da produção moderna estudada, esse
será o desafio dessa arquitetura.
Quanto ao edifício da Prefeitura, o espaço tornou-se obsoleto para as atividades e a
administração municipal, que já aponta para uma mudança da sede administrativa da cidade
para outro local. Portanto, quais as possibilidades de intervenção no prédio, para adequação do
mesmo a outro uso? Como promover ações de conservação do edifício para que atenda outra
função sem descaracterizar a essência da proposta do projeto? Esses talvez sejam os assuntos
daqui em diante com relação ao prédio, daí a importância de entendê-lo como elemento
constituinte da paisagem urbana e da memória e histórica da cidade e da arquitetura moderna.
A gênese da história dos edifícios estudados contém a ideia de que eles são o símbolo do
crescimento e da modernização da cidade. A contratação de arquitetos da capital do Estado e,
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no caso do Tênis, por meio de um concurso nacional de arquitetura, também reforça essa ideia.
Outro fator, é a publicação das obras, vinculando-as ao símbolo de modernização da cidade.
Porém, como dito anteriormente, todo o tipo de obra executada, independente das características
arquitetônicas, também recebe o adjetivo de “moderna”. Esse panorama levanta algumas
questões. O que de fato a cidade quer nutrir ao mostrar sua produção arquitetônica “moderna” e
“desenvolvida”? Que arquitetura é essa? Ao observar as obras estudadas, percebe-se que elas
são uma possibilidade de aproximação para o entendimento futuro de outras obras e, até mesmo
do comportamento da cidade diante da arquitetura moderna. Quais as outras obras do mesmo
período? A cidade recebe a arquitetura moderna do grande centro e assimila esteticamente e
espacialmente essas soluções? Onde estão os arquitetos filhos da cidade? Qual a sua posição
quanto a produção no mesmo período? O que se produziu depois ou paralelamente às obras
estudadas? A cidade “moderniza-se“ no que tange à linguagem arquitetônica? Essas são
possibilidades para a continuidade do entendimento da produção da cidade e sua história.
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ANEXO
Entrevistas
Tênis Clube de Presidente Prudente.

Entrevistado: Arquiteto Tito Lívio Frascino - TL
Entrevistador: Arquiteta Cristiana Alexandre Pasquini - CP
Entrevista gravada dia 25/11/2010.
Tito Lívio - Primeiro uma coisa interessantíssima, é que essa proposta foi uma estrutura
atirantada, que não era muito comum na época. Quem calculou pra gente, quem nos auxiliou foi
o Roberto Zuculo. E se não me engano, foi o ultimo projeto que ele fez. Se eu não me engano!
Eu acho muito interessante essa historia. O pessoal do clube, na época, eram fazendeiros e
quando eles viram aquela solução com telhas enormes de fibra de vidro, criou-se um impacto,
pois aquilo teria que ser fabricado. Parece-me que eles comandaram o processo de fabricação
daquelas telhas. O clube, por meio de seus diretores comandou o processo pra fabricar essas
telhas, montaram uma fabrica para fazer as telhas. E se eu não me engano, não sei se é fofoca
local, que essa fabrica acabou virando uma fabrica de barcos.
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CP - Tito, eu gostaria de saber como vocês chegaram a essa concepção?
TL - Olha, você tem que considerar o seguinte: nós vivemos numa época de informação, onde
havia uma espécie de tecnicismo vigente. O poder formal das estruturas, da natureza das
estruturas. Você deve ter sacado o que significa no final dos anos de 1950, nos anos de 1960
havia muito isso. Alguma coisa. Sempre a busca de alguma estrutura, alguma coisa que
formasse arquitetura e que ela por si definisse os espaços. E também a questão da tecnologia
envolvida, essa coisa toda.
Você tem que considerar também que nós éramos muito jovens e sempre tem aquele arrojo da
juventude, uma grande coragem de propor coisas. E existia, não podemos negar o projeto do
paulistano Paulo Mendes da Rocha, que era uma estrutura atirantada também, mas era radio
concêntrica, que é daquela época, uns dois ou três anos antes. E aquilo, o calor, muita gente e
tal, nós resolvemos fazer um sistema do projeto do Mendes da Rocha

em aberto, que ficou

muito original. Mas também que por uma definição do partido, foi a própria conformação do
terreno, o fato da rua estar um pouco mais alto, mais ou menos aquela coisa se formou. Naquela
época, se eu não me engano, no edital falava que o clima. E em uma grande sombra. Não se
pensava em ar-condicionado, nada disso, o que hoje seria uma coisa bastante viável em um
clima como lá. Então a gente imaginou realmente uma grande sombra, a ventilação cruzada o
ANEXO

132

ARQUITETURA EM PRESIDENTE PRUDENTE: TRÊS OBRAS.

tempo todo e as coisas se organizando lá por dentro. Aí começaram a surgir já na parte da
proposta do concurso, quando a gente colocou de pé aquilo, nós fomos conversar com o Zuculo
e com algumas pessoas, existia uma preocupação porque aquela estrutura, na verdade, trabalha
muito, ela sobe e desce. Então nós tínhamos um problema na caixilharia. Como iríamos operar
um caixilharia com uma cobertura em movimento? Aí foi feita uma sugestão, que eu não me
lembro dos detalhes, mas me parece que era um elemento que agregava a telha. Foi feita a
proposta de um elemento de feixe telescópico, de modo que a estrutura fizesse que o caixilho
que amarrasse embaixo ficasse fixo. Eu não acompanhei essa época por que já estava fora do
país. Quem acompanhou foi o Luigi na época, ele acompanhou o desenvolvimento das coisas e
tal. O Ariel também estava fora, só ficou o Luigi com o projeto na mão e com os originais.
CP: - Será possível conseguir com o filho dele os originais?
TL - Eu não sei se tem, porque aquilo tudo é papel em vegetal, se tiver é uma sorte. Mas o filho
dele é muito simpático, o Beto, não! Eu já vou lembrar. Talvez ele tenha, ele tem muito material.
Foram muito interessantes essas pranchas do concurso. Essas são muito interessantes. Nós
desenhamos com a mão, as perspectivas foram feitas e foi feito também uma maquete
maravilhosa pelo Kenji. Eu não sei se eles guardaram essa maquete. Essa maquete do Kenji foi
uma das coisas mais preciosas que eu vi até hoje em termos de maquete. Ele moldou aquelas
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coberturas voltadas uma a uma, os cabos... Eu me lembro de levar isso pra Prudente, na época,
essa maquete, tinha que levar no trem, foi uma epopéia. Mas a maquete era uma coisa
lindíssima. E foi uma experiência de jovens também. Você tem que considerar que naquela
época era chamada a fase dos concursos, tinha muito concurso de arquitetura e a gente entrava
em outros concursos. Naquela época nós ganhamos mais de um. Foram dois ou três concursos
e éramos garotos. Um deles foi em Prudente. Foi a nível nacional, foi interessante ter ganhado,
mas era a época dos concursos. A gente tinha muita pratica em fazer concurso, a gente fazia
direto.
CP: - E quanto ao detalhe estrutural?
TL - No ante-projeto com dois bloquinhos daquele material que faz roupa de mergulho...
neoprene, eram dois apoios de neoprene. Só. Pra estrutura poder se movimentar tanto assim
como assim, o Zuculo, que não é bobo nem nada, passou dois ferros aqui por dentro pra evitar
que ela andasse de lado. Então ela só esse tipo de movimento aqui, pra junção não puxar
demais os cabos. Porque os cabos, é uma coisa interessante, ele tem uma catenária...ele é
amarrado aqui em cima. A catenária não pode passar de um certo raio de curvatura, se você
estivar demais ele escoa e quebra. Então isso aqui não poderia descer aqui. Ele teria que descer
o suficiente pra manter o cabo na mesma tensão. Esse cabo também foi uma jogada do Zuculo,
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porque na época ele não sabia como fazer e era um cabo de cordoalha. Ele inventou uma
barrinha de alumínio que o cabo onde a cordoalha passa por dentro e isso é concretado com lata
de concreto por dentro do tubo da barrinha. E foi isso aqui quem solucionou se não, não teria
sido feita aquela obra. E a outra questão foi realmente você ter uma mega telha de fibra, ela é
cheia de ........... por dentro, pra fazer o telhado, então ela vai encaixar de modo que... Depois
dessa proposta muita gente descobriu essas curvas, porque ela é toda articulada. O fato de ela
estar apoiada aqui e lá também o torna um telhado todo articulado. E o pátio monumental...
CP: - Fica todo liberado?
TL - Então a gente foi se animando com essa coisa no transcorrer do concurso e animando,
animando...
CP: - A decisão foi puramente estrutural?
TL: - Não, porque tem que considerar que lá nós temos a condição da rua em cima, do
mezanino. Aí começou a aparecer outra coisa, a cobertura. Nós íamos fazer primeiro um
telhadão de vidro e não teria tanta dificuldade com uma estrutura metálica, coisa e tal. Aí
conversa pra cá e conversa pra lá, porque não uma catenária? Porque não... então vai, vai
levando e...
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CP: - E é interessante essa proposta porque ela organiza o espaço, a gente tem o primeiro átrio,
meio nível abaixo tem uma área de permanência, etc.
TL - Eu não me lembro da planta.
CP: - Jura?
TL - Eu não me lembro porque faz quarenta e tantos anos que eu não a vejo.
CP: - Eu tenho todo o documento para abrir aqui para você agora.
TL - Você tem? Eu quero recuperar isso porque pra mim é importante recuperar isso, o trabalho
da juventude.
CP: - Tem o primeiro patamar no nível da rua que se caracteriza quase como um átrio, vocês
recuaram bem o edifício da calçada, então cria uma relação publico/privado. Quer dizer, a
pessoa não precisa andar na calçada, ela pode andar ali por dentro quase. E posteriormente o
projeto se resolve em meio níveis, até chegar as piscinas.
TL - A gente imaginou na época essa coisa... O problema ali é o seguinte: nós não tínhamos
prática de detalhamento, nós inclusive buscamos um escritório mais experiente para nos ajudar.
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Porquê você quando está com dois anos formados, por mais que você tenha trabalhado etc.
ainda mais naquela época...Uma formação de detalhamento pra valer como o Botti tinha era
difícil.. porque o que o Botti tinha era uma coisa fantástica. Eles já gerenciaram obras e nós não
tínhamos. Então eu acho que pecamos na falta de detalhes. Sabe, o detalhe, o banheiro, a
chegada do piso, essas coisas são tão importantes e eu acho que isso realmente faltou. Nós não
tínhamos possibilidade de detalhar isso corretamente e poucos escritórios tinham. Poucos
escritórios tinham essa possibilidade. Quem detalhava muito bem na época era o Aflalo &
Gasperini, na época, tinha o Botti e tinha o Guedes que detalhavam. Mesmo os outros, os meus
amigos, Flávio Penteado, o Paulinho, ninguém detalhava, era tudo apenas desenho. (risos)
Realmente eu acho que faltou esse complemento do detalhe, por que se tem, digamos assim,
você faz um ........ visual do objeto, ela é boa, mas o detalhe é que complementa essa coisa, essa
realidade e tal. Coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, vai detalhando e tudo vai ficando
até muito precioso até.
CP: - Tito, houve alguma relação quanto ao lugar, entendendo que a obra estaria lá, a 600 km
de distância da capital?
TL - Não, total inconsciência juvenil. Para nós estava sendo colocado aqui na Av. Paulista.
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CP: - Vocês não buscaram a relação do lugar, o cotidiano?
TL - Claro que nós consideramos o clima, a ventilação, o espaço aberto, a vida mesmo do
pessoal muito informal, inclusive na época, uma informalidade absoluta, um pessoal muito
simples, muito legal. Mas tem essa visão um pouco paulistana da arquitetura também, né! Essa
exportação que houve muito na época, em qualquer lugar era a mesma arquitetura. A nossa,
mesmo que diferenciada, não deixava de ser alguma coisa pensada e imaginada aqui. Hoje... se
você perguntasse: “você faria isso hoje?”, hoje eu não sei, não sei... Eu não sei, talvez. (risos)
CP: E o desenho, Tito? Esse desenho, o desenho como designo, o desenho como ideia?
TL - Eu acho que o desenho é a síntese da idéia. Nesse caso se você desenha isso e isso está
feito o projeto.. É isso aqui, olha. Ele com um traço... Porque é esse desenho, essa coisa, esse
gesto que define tudo. Aí vem um detalhe. Aí tem a tecnologia toda pra poder executar... Mas eu
acho que é basicamente isso. O ponto mais importante é esse mesmo, se você considera o
lugar, se considera o local... eu acho que as coisas eram feitas um pouco assim, como você
falou: é ideológica, você propõe aquilo que você acha que é o melhor, e manda bala. E exporta.
CP:- Interessante. E quanto a forma e espaço?
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TL - não, olha... Eu acho que é também uma tendência de fazer grandes elementos lineares, tá!
Grandes elementos. Você pega mesmo os projetos toscanos da época, você vai ver que são
grandes elementos lineares. O que foi feito em Brasília... então, nós entendemos que todo
partido se resolveria nisto aqui. Um mezanino... e que você, com algumas divisões num espaço
continuo, resolveria todo programa. Onde eu acho que talvez não tenha dado certo foi no próprio
salão, o fato de ter que fechar o salão. Embora eu ache que o mezanino no salão é interessante.
Mas sobre isso não tínhamos duvida. Se você for imaginar dentro de outra ótica em que você vai
particularizar o espaço talvez esse partido não sirva. Se quiser particularizar. Se quiser
democratizar o espaço ele pode ser continuo. Visto toda essa linha de circulação que a gente
propôs aqui... Então nós tínhamos uma linha de circulação total aqui, uma linha parcial, uma linha
parcial e os acessos, todos específicos de fora. Então isso aqui organizou o espaço nessa visão.
O monobloco, o famoso monobloco que resolve tudo. E você poderia dizer: “mas não valeria a
pena aqui no salão você ter aumentado, ter feito uma outra solução aqui?”. Talvez. Na época
nós acreditávamos piamente no bloco linear. O espaço já está predefinido se você quiser. A
leitura é a mesma seja onde você estiver.
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Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.

Entrevistado: Arquiteto Wilson Edson Jorge
Entrevistador: Arquiteto Hélio Hirao
Entrevista por email em 25/09/2007

Hélio Hirao - Como foi o processo do projeto? concurso público, convite, ? se foi convite, quem
convidou?
Wilson Jorge - Recebi o convite diretamente do Prefeito Florivaldo Leal.

HH - Qual foi o partido arquitetônico adotado? O projeto executado foi o que projetou? Teve
interferência do prefeito ou outro ator?
WJ - 2Partido arquitetônico:
Mesmo edifício contendo o executivo e a câmara de vereadores.
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O térreo organizado em espaço livre de forma a poder ser cruzado livremente, formando uma
continuação da praça principal da cidade.
Volume da câmara de vereadores ressaltada do conjunto do edifício.
Rampa aberta com iluminação zenital ampliando a sensação de abertura e translucidez do
edifício.
Uso do concreto aparente como elemento integrador da textura do edifício e para evitar
acabamentos adicionais
O espaço do teatro foi encaixado posteriormente à realização do ante-projeto, não tendo sido
previsto no programa inicial do paço.
Faltaram peças importantes previstas no projeto: "brises soleil" que deveriam proteger o edifício em
três faces, principalmete a do fundo do terreno e que criariam uma textura de fundo para a rampa. A
frente não precisa de brises. Faltou também um volume (prisma de base triangular) situado junto à
avenida, para se presidir solenidades e desfiles. O prefeito não interferiu em nenhum momento. Com
sua morte, o vice-prefeito Watal Ishibashi pintou o volume da escada e elevadores com cores sem
nada a ver com o projeto inicial.
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HH - A questão do moderno e do antigo, a derrubada do edificio antigo, quais as polemicas da
época?
WJ - Não houve maiores polêmicas com a derrubada do edifício antigo que, aliás, não tinha o
menor valor arquitetônico.
HH - Tem algum arquivo fotográfico ou de desenhos da época?
WJ - Tenho fotografias sobre a evolução da obra e o projeto inicial desenhado com pena e
nanquim.
HH - Como foi a receptividade da população em relação à obra construída na época da
construção?
WJ - A recepção da população, pelo pouco que eu soube, foi positiva. O novo paço aparecia
como um elemento de modernidade para a cidade.
HH - O projeto tem influências da "escola Paulista", do pensamento de Artigas?- a relação
público-privado, a continuidade espacial da rua? A praça central como hall de transição com a
cidade? Existia a iluminação zenital no patamar das rampas?
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WJ - A minha geração foi formada sob a influência da arquitetura moderna brasileira (Artigas,
Milan, Niemeyer) e de Le Corbusier. A questão dos espaços públicos como elemento principal da
cidadania é um valor que defendo ferreamente até hoje (tenho artigo sobre esse assunto). Sim,
havia iluminação zenital sobre a rampa.
HH - E qtos as modificações atuais o que acha?O que achou do espelho dágua ser substituído
pelo estacionamento.

WJ - A eliminação da iluminação zenital, a implantação de um corrimão sofrível
na rampa, a eliminação do espelho d'água que era um elemento importante para
transmitir leveza ao volume da câmara, mostram uma absoluta falta de cultura
para o(s) dirigente(s) que perpetraram esses absurdos. O fato é que a área
construida da paço foi objeto de uma pesquisa inicial das demandas da
administração da prefeitura, sobre a qual ainda acrescentamos um aumento para
fazer face às necessidades futuras.
O que Prudente precisa é uma área mais ampla com edifícios compatíveis com uma
administração que exige muito mais áreas do que o atual paço poderia suportar. Resolver parte
dessas demandas com a eliminação da iluminação zenital é de uma absoluta miopia e uma falta
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de cultura lamentável. O paço deve ser restaurado como um elemento de cultura e símbolo da
cidade e usado para funções de governo que possam caber no mesmo. Só falta construirem um
edifício de garagem no páteo existente junto à rua Dr. Gurgel.
HH - O que o senhor faria diferente ? E o que permaneceria igual ?
WJ-Nãosei.
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