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RESUMO

Título: Um percurso pelos SESC’s: uma leitura das transformações tempo-espaciais.
A presente pesquisa pretende estudar a arquitetura das unidades do Serviço Social do Comércio
(SESC) no Estado de São Paulo, desde o nascimento da entidade até os dias atuais, mostrando as
transformações ocorridas nessa arquitetura e relacionando-as com a evolução dos conceitos da
instituição e com a arquitetura brasileira, em especial a paulista, do mesmo período. Para isso,
pretende-se analisar de forma mais específica um número determinado de unidades consideradas
paradigmáticas, que exemplificam as diferentes fases identificadas no processo de transformação da
entidade, dando início a uma abordagem crítica acerca do tema, investigando através do processo
de pesquisa importantes aspectos da produção arquitetônica e cultural brasileiras.
Palavras-chave: SESC. Arquitetura. Lazer. Cultura.

ABSTRACT

Title: A journey throughout the SESC´s : an analysis of time-space changes.
This very research project aims at studying the architecture of the units of the SESC (Serviço
Nacional do Comércio) in the State of São Paulo, from the founding of that institution to this date,
showing the changes occurred in such architecture and drawing parallels with the evolution of the
concepts of the institution as well as with Brazilian architecture, especially in São Paulo, over the
same period. For such, a more specific analysis is intended of a certain number of units which are
considered paradigmatic, and also exemplify the different phases identified in the transformation
process of the institution, bringing about a critical approach to the subject, investigating, through the
research process, important aspects of the Brazilian cultural and architectural production.
Key words: SESC. Architecture. Leisure. Culture.
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INTRODUÇÃO

Diante de tantas mudanças e promessas no país, o Serviço Social do Comércio (SESC) aparece
como uma das poucas instituições a permanecer no cenário nacional por tanto tempo. Com uma
presença cada vez mais marcante nas cidades, em especial a de São Paulo, e uma forte imagem
institucional, a entidade é considerada referência em diversos aspectos. Detentor de vários prêmios
por seus projetos culturais, o SESC, atualmente também tem obtido acentuado espaço nas
publicações periódicas de arquitetura, com os projetos de suas unidades.
Desde o momento em que foi idealizado, o SESC fez história pelo lançamento de um modelo distinto
de instituição no país. Sua criação está inserida em um amplo quadro de acontecimentos que
marcaram o período do pós-guerra no Brasil e no mundo. Neste momento, que ficou conhecido
como a “Era do Welfare State”, a Europa reconstruía suas cidades, reestruturava sua economia e
assistia sua população através da implementação de diversos programas sociais, que buscavam
satisfazer as necessidades dos trabalhadores, promovendo os meios para seu atendimento de forma
coletiva.
O Brasil, em contrapartida, encontrava-se em acelerado processo de urbanização, com inúmeras
pessoas migrando do campo em busca do sonho de melhores oportunidades nos grandes centros
urbanos. A indústria e o comércio cresciam e se diversificavam, contribuindo também para a
mudança do perfil das cidades.
São Paulo, segundo slogans da época, aparece como “a grande metrópole cosmopolita” ou “a
cidade que mais cresce no mundo”, ao mesmo tempo em que sofre com o seu próprio despreparo
frente à explosão demográfica que a atingiu na época. O cenário de desequilíbrio social instaurado
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refletia a situação inquietante e colocava em pauta a necessidade de uma nova postura frente a
esses problemas.
Dentro deste contexto, uma das iniciativas, foi o lançamento de um documento intitulado “Carta da
Paz Social”. Gerado na Conferência das Classes Produtoras – reunião realizada em 1945, na cidade
de Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde diversos empresários se reuniram para discutir a situação
do país – este documento propunha a conciliação entre o crescimento econômico e a justiça social,
procurando auxiliar na integração das massas migratórias em seu novo ambiente sócio-cultural
através da criação de um organismo totalmente novo, mantido com a contribuição patronal e
dedicado especificamente ao serviço social em benefício do trabalhador.
Com o objetivo de atender às necessidades sociais urgentes e de propiciar aos
trabalhadores do campo e da cidade maior soma de bem estar e igualdade de
oportunidades, propõem-se os empregadores a criar um Fundo Social a ser
aplicado em obras e serviços que beneficiem os empregados de todas as
categorias e em assistência social em geral, repartindo com os Institutos
existentes as atribuições assistenciais e de melhoramento físico e cultural da
população. O objetivo do Fundo Social é promover a execução de medidas que,
não só melhorem continuamente o nível de vida dos empregados, mas lhes
facilitem os meios para o seu aperfeiçoamento cultural e profissional (SESC DN, 1971).

Esse projeto buscava instituir no trabalhador, inadaptado ao ritmo de vida da metrópole, novos
valores, tornando-o mais capacitado no cumprimento de sua rotina profissional e mais habilitado
para sua vida social.
Dessa forma, foi a partir do reconhecimento de que as ações sobre os problemas sociais aliviariam
não somente as situações individuais da população trabalhadora, mas também atuariam como
instrumentos de transformação e progresso social da nação como um todo, que surgiram o SESC, o
SESI (Serviço Social da Indústria), o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e,
alguns anos antes, o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
Tais entidades nasceram dentro de um projeto nacional mais amplo instituído pelo governo, que
abraçava diversas áreas e estava em consonância com vários projetos semelhantes que se
espalharam pelo mundo no pós-guerra. Com ações que objetivavam o desenvolvimento econômico
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e social do país, o governo criou inúmeros programas, entre eles o Plano SALTE (Sigla para Saúde,
Alimentação, Transporte e Energia) e atribuiu a tarefa de criar e administrar outros projetos de cunho
social – entre eles, o SESC, o SESI e o SENAC – para a iniciativa privada. Ao governo interessava a
formação de um novo homem – mais culto, adaptado socialmente e capacitado profissionalmente –
que correspondesse aos anseios de desenvolvimento do país.
Assim, oferecendo assistência de diversas formas – social e profissional – procuravam-se os meios
de se obter uma paz social duradoura, pois somente quando ela fosse alcançada, estaria garantido o
terreno para o crescimento econômico do empresariado e do país.
Definido como uma entidade de prestação de serviços de caráter sócio-educativo, o SESC é uma
instituição patronal, gerida por representantes do empresariado do comércio de bens e serviços, que
tem por finalidade a promoção do bem-estar social e o desenvolvimento cultural dos comerciários e
suas famílias, através da oferta de serviços a custo reduzido.
O SESC e as demais entidades que compõem o chamado Sistema S

1

são classificados como

“Serviços Sociais Autônomos”, ou seja, são entidades paraestatais, que funcionam paralelamente ao
Estado, realizando atividades de interesse público, sem, no entanto, se integrarem aos serviços
públicos do Estado. Assim, estas instituições contam com personalidade jurídica de direito privado,
patrimônio próprio e direção particular, organizando seus serviços como uma empresa privada,
administrando e aplicando livremente seu patrimônio e sua renda, e prestando contas, anualmente,
ao Tribunal de Contas do governo (REGO, 2002, p.18-19).
No caso do SESC, para sua organização, a entidade conta com um Departamento Nacional –
responsável pela administração geral e pelas diretrizes gerais de ação da instituição – e com os
Departamentos Regionais, presentes nos diversos Estados. Constituídos com relativa autonomia, a
estes cabe a tarefa de adaptar o plano geral às especificidades regionais.

1

O termo Sistema S é uma denominação que se generalizou para descrever um conjunto de instituições inicialmente
composto pelo SESC, SESI, SENAC e SENAI. Após a década de 1990, passou a contar também com o SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas), o SEST (Serviço Social do Transporte), o SENAT (Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte) e o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) (REGO, 2002, p.12).

14



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

Para seu financiamento, o SESC contava com a arrecadação compulsória de 2% do montante da
folha de pagamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços (lojas, bares, restaurantes,
supermercados, etc) até o ano de 1967, quando o valor arrecadado passou a ser de 1,5%, com a
criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Contribui também para o seu
financiamento, a sua receita operacional, proveniente dos pagamentos efetuados pela sua clientela
para a utilização de alguns dos serviços da entidade.
Atualmente, após muitas controvérsias, o projeto de lei Supersimples 2 foi aprovado pelo Congresso.
Tal medida resultará em uma redução estimada em um terço da receita do SESC, o que causará
forte impacto na entidade, comprometendo seus serviços e seu programa de expansão de unidades.
Dentre todas as entidades criadas, optamos na presente pesquisa, por focar a entidade do SESC
por considerá-la uma entidade com ampla atuação, interesses diversificados e uma importante
produtora de arquitetura, tanto em qualidade como em escala.
Por ser uma instituição nacional, presente em todas as capitais do país e em cidades de pequeno e
médio porte, com uma estrutura descentralizada e autônoma, tanto para a gestão como para a
criação e execução de projetos e atividades, escolhemos para um estudo mais aprofundado as
unidades do Estado de São Paulo. A escolha se justifica devido ao fato de ser este, o Estado com a
maior arrecadação em todo o país. Com um dos maiores orçamentos para projetos culturais no
Brasil, o plano de obras do SESC no Estado de São Paulo o coloca em uma posição privilegiada e
bastante distante dos órgãos públicos similares (CARVALHO, 2003). Assim, a estrutura financeira
existente, possibilita o investimento em um grande plano de obras com projetos inovadores e de
grande porte.

2

A lei do Supersimples unifica a cobrança de 8 impostos (6 federais, um estadual e um municipal) e contribuições de
empreendimentos com faturamento anual de até R$ 2,4 milhões. Além desses 8 impostos, o parágrafo 3º do Artigo 13
desse Projeto de Lei dispensa as contribuições para as entidades privadas de Serviço Social (SESC / SESI) e de
Formação Profissional (SENAC / SENAI).
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Dessa forma, ainda que bastante representativo em outros Estados 3, o SESC tem em São Paulo
seu maior número de unidades (mais de trinta, incluindo as que estão em construção), sendo que
boa parte destas foram projetadas por importantes arquitetos como Oswaldo Corrêa Gonçalves, Lina
Bo Bardi, Ícaro de Castro Mello, Abrahão Sanovicz, Botti e Rubin, entre outros. Associa-se a isso, o
fato de que sua concepção propositiva resulta em construções e políticas que ditam tendências a
importantes Centros Culturais e Equipamentos Esportivos, presentes tanto na iniciativa privada como
na pública.
Criado inicialmente para o atendimento exclusivo da população comerciária e seus dependentes, o
SESC, ao longo dos seus sessenta anos, ampliou consideravelmente seu campo de atuação e sua
abrangência de público, ao atuar no espaço da ausência de soluções definitivas para as questões
sociais – papel que caberia ao Estado. Em um primeiro momento, procurando responder à carência
de recursos da sociedade brasileira – principalmente em relação à saúde pública – o SESC optou
por um perfil basicamente assistencialista. No entanto, o aumento significativo do número de
usuários e a necessidade cada vez maior de adaptação aos novos tempos, exigiram da entidade
uma constante reformulação. Abraçou a cultura e suas várias manifestações como parte integrante
de sua programação, ainda que não se esquecendo de suas atividades esportivas e assistenciais, e
atingiu um público cada vez maior e mais heterogêneo, ultrapassando o círculo comerciário de seus
tempos iniciais. Dessa maneira, o SESC se transformou e se expandiu, agregando novos valores e
conceitos, repensando seus objetivos, seu programa de atividades, sua política de ação e
especialmente, sua arquitetura.
Atualmente, o SESC busca manter seus ideais dentro de uma ampla política de expansão, que
procura fortalecer sua imagem na cidade e atender de forma satisfatória o crescente número de
associados. Segundo Danilo Santos de Miranda (CARVALHO, 2003), atual diretor regional do SESC

3

Entre os números mais expressivos estão o Estado de Minas Gerais, com cerca de 40 postos do SESC, entre Complexos
de Hospedagem e Unidades Operacionais, com enfoque no turismo; o Estado do Paraná, com 26 postos e o Estado do Rio
Grande do Sul com 25 postos.
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São Paulo, a entidade conta com um plano que prevê a construção de várias unidades até o ano de
2008, com projetos de diversos arquitetos, entre eles, Paulo Mendes da Rocha e Edson Elito.
Desde que a entidade optou pela construção de suas próprias unidades, a grande maioria foi
idealizada por importantes nomes da arquitetura brasileira, como citado anteriormente. Apesar da
existência de bibliografia acerca de algumas dessas unidades, como é o caso dos primeiros Centros
Sociais, projetados por Oswaldo Corrêa Gonçalves, do SESC Pompéia, de Lina Bo Bardi e agora,
das unidades mais recentes, outras não tiveram o mesmo destaque na historiografia da arquitetura.
Várias delas passaram por reformas, visando à adequação aos novos programas da entidade, mas
ainda conservam suas características arquitetônicas mais expressivas. A relevância quantitativa e
qualitativa dessas unidades justifica um estudo mais aprofundado de seus espaços e da trajetória da
entidade como um todo, explorando determinadas questões que possam servir de base para se
consolidar uma melhor compreensão dessa arquitetura no âmbito de suas propostas conceituais e
de sua inserção no panorama arquitetônico moderno e atual. Além disso, a escassez de trabalhos
mais aprofundados a respeito do tema mostra a necessidade de uma pesquisa mais abrangente,
que trace um panorama, mapeando os principais pontos e abrindo caminho para futuros trabalhos.
Para a presente dissertação, optamos por estudar a arquitetura das unidades do SESC no estado de
São Paulo, desde 1946, ano de nascimento da entidade, até os dias atuais, mostrando as
transformações ocorridas nessa arquitetura e relacionando-as com a evolução dos conceitos da
instituição e com a arquitetura produzida no mesmo período tanto no Brasil como no exterior.
Para isso, pretendemos analisar de forma mais específica um número determinado de unidades
consideradas paradigmáticas, que exemplificam as diferentes fases identificadas no processo de
transformação da entidade, dando início a uma abordagem crítica acerca do tema e investigando
através do processo de pesquisa importantes aspectos da produção arquitetônica e cultural
brasileiras.

INTRODUÇÃO
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A grande quantidade de unidades – existentes, em fase de construção ou de projeto – atesta a
amplitude da produção arquitetônica da entidade ao longo dos anos e nos leva à necessidade de
uma periodização que auxilie na metodologia do trabalho. Apesar de algumas unidades serem
consideradas pela própria instituição como “marcos” em sua história, modelos a serem seguidos,
existe também, espaço para variações e obras “híbridas” que mostram que o processo de projeto
não se atém a padrões e que as mudanças ocorrem de forma gradual, sempre através de novas
experimentações. Dessa forma, evidencia-se que as “fases” identificadas apesar de possuírem um
recorte temporal definido, podem se mesclar e se superpor no tempo, o que de fato acontece.
Face às considerações acima, decidiu-se propor um entendimento da obra da entidade segundo três
grandes períodos, cada um marcado por mudanças na política de gestão da entidade, nos objetivos,
nos programas de atividades e na sua arquitetura.
O primeiro período, compreendido entre 1946 e 1961, é onde se percebe uma grande
experimentação de atividades, procurando encontrar um caminho a ser seguido pela entidade. As
atividades assistenciais predominam, mas algumas atividades culturais e principalmente o esporte,
já aparecem como importantes elementos para a reunião da população comerciária. As unidades
são denominadas de Centros Sociais em uma clara relação com o trabalho realizado pela instituição.
Funcionando inicialmente em espaços adaptados, os Centros Sociais farão parte, a partir de meados
da década de 1950, de um grande plano de expansão e modernização da entidade em conjunto com
o SENAC. Fazem parte deste primeiro plano de expansão: Centro Social de Ribeirão Preto (1956),
Centro Social de Marília (1958), Centro Social de Bauru (1959), Centro Social de Santos (1959) e
Centro Social de São José do Rio Preto (1960).
O segundo período, de 1961 a 1982, inaugura uma nova fase onde a instituição busca atender a
questão da Educação Social através do Lazer. Neste período é inaugurado um novo modelo para a
entidade, o Centro Cultural e Desportivo, com espaços destinados a atividades culturais, sociais, e,
principalmente esportivas. As unidades construídas neste período representam o apogeu do uso do
concreto na arquitetura, como reflexo da vivência dos anos do “milagre econômico”. Os
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equipamentos construídos nessa segunda fase são: C.C.D. Carlos de Souza Nazareth, atual SESC
Consolação (1967), projeto de Ícaro de Castro Mello; C.C.D. João di Pietro, atual SESC Catanduva
(1969), projeto de Sílvio Bussab; C.C.D. Alfredo Aranha de Miranda, atual SESC Campinas (1972),
projeto de Renato Nunes; Centro Campestre José Papa Junior, atual SESC Interlagos (1975),
projeto do escritório Botti Rubin; C.C.D. Adolpho Simão Rasi, atual SESC Bauru (1977) e C.C.D.
Francisco Garcia Bastos, atual SESC São José dos Campos (1977), ambos os projetos do arquiteto
Samuel Szpigel; edifício sede na avenida Paulista (1978), projeto de Euclides de Oliveira e Sérgio
Pileggi e C.C.D. Comendador Valentim dos Santos Diniz , atual SESC Piracicaba (1979), projeto do
escritório Botti Rubin.
O terceiro período, colocado a partir de 1982, tem início com a inauguração do SESC Pompéia, que
passa a ser considerado o novo modelo da instituição. Ao colocar a cultura no mesmo patamar do
esporte, a entidade abre as portas para um novo conceito de equipamento que consolida ainda mais
a imagem da instituição dentro da cidade. As novas unidades refletem a diversidade do panorama
contemporâneo da arquitetura e estão inseridas no conceito da política de expansão da entidade.
São deste período as unidades: SESC Pompéia (1982), projeto de Lina Bo Bardi; SESC Santos
(1986) e SESC Taubaté (1988), ambos os projetos do escritório Botti Rubin; SESC São José do Rio
Preto (1992) e SESC Itaquera (1992), ambos os projetos do escritório Ícaro de Castro Mello; SESC
Ipiranga (1992), projeto de Júlio Neves; SESC São Caetano (1993), unidade adaptada; SESC São
Carlos (1996), projeto de Sérgio Teperman; SESC Vila Mariana (1997), projeto de Jerônimo Bonilha
Esteves; SESC Araraquara (2000), projeto de Abrahão Sanovicz e Edson Elito; SESC Santo André
(2002), projeto de Tito Lívio Frascino; SESC Pinheiros (2004) e SESC Santana (2005), ambos os
projetos de Miguel Juliano. Além disso, neste período foi adquirida a área da antiga Tecelagem
Santista, onde será inaugurado o SESC Belenzinho, com projeto de Ricardo Chahin. Atualmente
encontram-se também em fase de projeto ou construção as novas unidades: SESC Santo Amaro,
projeto de Edson Elito, SESC 24 de Maio, projeto de Paulo Mendes da Rocha e MMBB, SESC Bom
Retiro, projeto de Leon Diksztejn, SESC Sorocaba, projeto de Sérgio Teperman e SESC Birigui e
SESC Jundiaí, projetos do escritório Teúba.
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Diante deste amplo quadro, para um estudo mais aprofundado sobre o tema, foi feita uma seleção
das construções de maior relevância dentro de cada fase estudada, que se constituirão em objetos
de análise arquitetônica e que contemplarão alguns critérios, entre eles: terreno e entorno;
preexistências; implantação; volumes, massas e circulações; estrutura; fechamentos; iluminação e
ventilação (conforto ambiental); programa e acessos. O recorte da análise, restrito por apenas três
unidades em todo o período, permite um estudo mais aprofundado destes espaços, partindo do
reconhecimento da existência de algumas das características marcantes da arquitetura da entidade
nestas unidades escolhidas.
Dessa forma, a pesquisa se apresenta dividida em três capítulos que seguem a periodização
proposta acima. Estes capítulos possuem basicamente a mesma estrutura, onde em um primeiro
momento, trataremos da política de atuação do SESC, através de fundamentos na correlação entre
os momentos históricos e as diretrizes de ação da entidade. Em seguida, passaremos ao estudo da
arquitetura, através da constituição de um panorama do cenário nacional e da análise de projetos,
com os estudos de caso, onde aprofundaremos a análise das unidades consideradas paradigmáticas
dentro do período abordado. Tais unidades foram escolhidas segundo a sua relevância não somente
dentro do SESC, mas também dentro do contexto da arquitetura nacional. Finalizaremos cada
capítulo com as análises dos demais projetos.
Para a realização da dissertação, contamos com desenvolvimento de pesquisa bibliográfica sobre o
tema abordado, levantamentos e sistematização das informações obtidas através de pesquisa
documental nos arquivos da instituição, levantamento de material iconográfico, entrevistas e visitas
às unidades.
A pesquisa bibliográfica teve como principal objetivo levantar e analisar o material existente acerca
do objeto de estudo, fornecendo subsídios para o seu entendimento e auxiliando na estruturação dos
temas que norteiam os objetivos do trabalho.
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A bibliografia abrangeu assim, obras que tratam da arquitetura brasileira e internacional no período
em questão, e da arquitetura das unidades do SESC, além de publicações específicas da entidade.
Também participam desta pesquisa obras que tratam de projetos produzidos para fins sociais em
outros países no mesmo período.
Os levantamentos de informações específicas sobre as unidades foram feitos com coleta de material
iconográfico e documental (fotografias, projetos, textos) em periódicos e através de visitas aos
arquivos da entidade, tais como o Setor de Projetos e o Setor de Assessoria Técnica e de
Planejamento (ATP), além dos arquivos próprios de cada unidade. No entanto, no decorrer da
pesquisa a administração da entidade mudou de prédio e iniciou um projeto de constituição de um
Centro de Memória e todo este material foi recolhido para catalogação, estando, portanto,
inacessível ao público, o que dificultou a complementação da pesquisa. As visitas às unidades
pesquisadas e o contato com os arquitetos também contribuíram para a complementação de
registros iconográficos.
No que se refere à fonte de periódicos nacionais, encontramos algumas dificuldades no período
referente às décadas de 1960 e 1970, pois além de ser um campo pouco estudado pelos autores
atuais, o período é marcado pela ausência de publicações e textos críticos, inexistindo material
publicado sobre as unidades deste período.
As visitas ao setor de Assessoria Técnica e Planejamento (ATP) foram de extrema relevância para o
entendimento de como se dá a expansão da rede da instituição, através da escolha dos terrenos
para a implantação das novas unidades, a constituição do programa sócio-cultural e a relação da
entidade com o arquiteto responsável pelo projeto e o seu desenvolvimento. Além disso, as visitas
ao setor de Engenharia também foram bastante úteis para ilustrar como é organizada a
documentação do acervo da entidade e como se dá a coordenação de todos os projetos em
andamento, o acompanhamento das obras e a manutenção das unidades em geral. No entanto,
enfrentamos algumas dificuldades no acesso a este material iconográfico (especialmente projetos e
fotos antigas), pois além da instituição estar em processo de mudança para o novo prédio
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administrativo, o material não se encontra totalmente catalogado e disponível para cópia, o que
inviabilizou sua consulta por um período.
Quanto à arquitetura de um modo geral, procurou-se através da bibliografia levantada, fazer uma
reconstituição do quadro cultural e arquitetônico da época, reconhecendo sua contribuição específica
para a arquitetura da entidade. Também foi dada especial atenção à bibliografia referente à situação
política, econômica e social do país, em especial da cidade de São Paulo, buscando entender o
contexto em que a instituição foi criada e em quais bases se operaram as futuras transformações em
sua política.
A etapa seguinte da pesquisa foi dedicada aos trabalhos de catalogação, organização e análise do
material levantado, fornecendo subsídios para um melhor entendimento do objeto de estudo e
contribuindo para a elaboração da dissertação e dos Anexos. Assim, para complementar o trabalho,
no Anexo A temos uma Cronologia do SESC, no Anexo B, uma listagem geral das unidades,
organizada cronologicamente, com fichas de descrição que incluem dados como localização, data de
inauguração, área do terreno, área construída, programa de atividades e autor do projeto, no Anexo
C temos o documento para Avaliação de terreno para implantação de unidade e no Anexo D, o
Programa sociocultural do equipamento.
Este trabalho procura preencher uma lacuna dentro da historiografia, sobre a arquitetura dos
equipamentos construídos pelo SESC no estado de São Paulo, e como todo trabalho de pesquisa,
não é tido como um produto acabado, ao contrário, procura lançar hipóteses e abrir caminhos para
novas reflexões sobre o tema.
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1.
OS “NOVOS TEMPOS”:
MODERNIDADE, URBANIZAÇÃO E PROGRESSO

1.1.

ALGUNS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A criação do SESC tem suas origens intimamente relacionadas às transformações que afetaram as
grandes cidades brasileiras desde o fim do século XIX, como a urbanização, o crescimento – em
termos físicos e populacionais – e o avanço do comércio e da indústria, entre outros. Tais elementos
fazem parte de um único processo e não poderiam, portanto, ser aqui dissociados.
No que se refere a São Paulo, os fatores que possibilitaram a transformação da antiga província em
uma das principais cidades do país foram amplamente explorados pela historiografia, que exalta o
papel fundamental desempenhado pelo café neste processo. Entre as atividades relacionadas ao
café e seu capital, a indústria e o comércio aparecem entre as mais importantes.
É comum, entre os estudiosos, uma maior atenção às questões referentes à industrialização da
cidade, em detrimento do comércio.

4

No entanto, não podemos deixar de mencionar seu papel

determinante nesta nova conjuntura da cidade, pois além de propiciar uma dinâmica urbana
particular, devido à inauguração de inúmeros estabelecimentos que modificaram a feição do centro
da cidade, o comércio também influenciou na mudança de hábitos e costumes da população
paulistana. Neste contexto, a figura do comerciário, como novo personagem urbano, também
merece atenção.

4 A historiadora Marisa Midori Deaecto, aponta em seu livro “Comércio e vida urbana na cidade de São Paulo (1889-1930)”
que isso se deve pela amplitude alcançada pelo setor industrial no Estado de São Paulo e pelo seu papel na transformação
da dinâmica do capital.
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Essa história começa com um silvo de trem. São Paulo estava deixando de ser
uma cidade de tropeiros. Agora, o café chegava a Santos mais rapidamente. A
viagem da fazenda para a capital é rápida e confortável. Será possível, sem
grande transtorno, passar parte do ano em São Paulo e, talvez, por que não?,
morar na capital. O trem que desceu carregado de café pode, agora, subir com
material de construção para se fazer uma casa igual àquela vista em alguma
capital européia. É possível morar com desafogo e conforto na capital. Como na
sede de fazenda, como na Europa (TOLEDO, 2004, p.77).

A presença da ferrovia em São Paulo mudou a paisagem urbana não apenas pela presença
imponente de suas estações, mas especialmente pelas novidades que trazia e pela velocidade que
estampava no desenvolvimento da cidade. Instaladas em meados do século XIX 5, para ligar as
áreas produtoras de café e escoar a produção até os portos de Santos e Rio de Janeiro, as ferrovias
ampliaram sua importância com o transporte de imigrantes e a importação de diversos produtos
estrangeiros, desde bens de consumo até máquinas e equipamentos para a lavoura e a indústria. A
ferrovia trilhou, assim, o caminho que levaria a antiga província à condição de metrópole do café.
Naquele momento, a cidade iniciava uma nova atividade econômica, voltada especialmente para o
comércio de exportação do café, com a instalação de bancos, Casas de Câmbio e Companhias de
Navegação. Localizadas na área do chamado Triângulo 6, deram início à caracterização de uma
área que anos mais tarde seria uma das mais importantes da cidade, reflexo de toda a prosperidade
e riqueza do café.
O estreitamento da economia local com o mercado mundial através do café permitiu que as relações
de comércio se tornassem mais abrangentes, incentivando inclusive, a vinda de imigrantes europeus
para a cidade. Interessados nas repercussões positivas do setor cafeeiro no exterior, inúmeros

5

Em 1867, foi feita a instalação da primeira estrada de ferro, pelos ingleses, seguida na década seguinte, pela Sorocaba e
pela Central do Brasil.
6 O Triângulo concentrou, desde as suas origens, todas as funções urbanas da vila: religiosa, através dos conventos,
educativa com o Colégio dos Jesuítas e posteriormente com o Curso de Direito e as funções administrativa e jurídica com a
instalação de bancos e Secretarias do Estado. Dessa forma, ele se encontrava em uma posição privilegiada, de aglutinador
da vida política, social e econômica da população. Era composto pelas ruas Direita, São Bento e XV de Novembro que,
apesar de estreitas e sinuosas, tinham grande importância, pois se colocavam como pontos de confluência de vários
caminhos maiores, além da própria saída da vila (DEAECTO, 2002, p.132-136).
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estrangeiros chegaram à cidade, iniciando um surto imigratório 7 que foi bastante significativo até a
década de 1930, quando o governo estabeleceu medidas restritivas à entrada de estrangeiros.
Enquanto alguns se voltaram para a agricultura, em um processo de substituição de mão-de-obra
escrava nas lavouras de café, outros se fixaram na cidade como mão-de-obra para a incipiente
indústria existente, principalmente têxtil e alimentícia. Localizadas ao lado das ferrovias, nas várzeas
alagadiças dos rios Tamanduateí e Tietê, constituíram os primeiros bairros operários de São Paulo
como a Lapa, Bom Retiro, Brás, Pari, Belém, Mooca e Ipiranga (ROLNIK, 2003, p.16).
Os imigrantes também se dedicaram às atividades comerciais. Enquanto uma parte trabalhava em
profissões diversas, como alfaiates, barbeiros, engraxates, sapateiros, mascates ou em pequenos
comércios nos bairros operários, outros chegaram a São Paulo imbuídos de espírito empreendedor
e, com alguns bens e algum tipo de ligação comercial com seus países de origem, montaram seus
próprios negócios e dedicaram-se às atividades comerciais de importação e venda de máquinas e
equipamentos, de cereais e de produtos industrializados (DEAN, 1971, p.25-26 e 69).
É importante ressaltar que esse surto imigratório contribuiu não somente para o incremento
populacional da antiga província 8, mas também para a criação de um novo perfil de renda. O
trabalho assalariado era uma conquista recente e o aumento do número de trabalhadores, tanto na
lavoura, como na indústria e no comércio, contribuía para dinamizar a economia paulistana.
Essa nova camada da população ampliou as margens de gastos de consumo
incentivando a renda de pequenos produtores e comerciantes que, por sua vez,
utilizavam seus rendimentos para novos gastos de consumo, gerando, portanto,
um efeito multiplicador interno na economia – fenômeno que inexistia
anteriormente (EMPLASA, v.1, 2004, p.21).

Também no setor de serviços urbanos houve uma grande entrada de capital estrangeiro, com a
instalação de empresas como a São Paulo Railway e a Light & Power, que aproximavam a cidade de

7

As taxas de imigração ilustram a questão: 1880-1889: 183.505 imigrantes; 1890-1899: 734.985 imigrantes; 1900-1909:
364.834 imigrantes; 1910-1919: 446.582 imigrantes; 1920-1929: 487.253 imigrantes; 1930-1939: 198.122 imigrantes
(BANCO DO BRASIL, 1954, p.282).
8 Em apenas dez anos (1890-1900), a cidade de São Paulo passou de 70.000 para 239.000 habitantes, chegando a 1930
com 890.000 habitantes (EMPLASA, v.1, 2004, p.16 e 20).
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seus anseios de modernização através da retificação das ruas e da instalação de trilhos e da luz
elétrica. Saltava aos olhos as múltiplas possibilidades que se abriam para os investimentos em
atividade urbana em uma metrópole em plena formação como São Paulo.
Dentro deste contexto, foram iniciadas pela municipalidade, as grandes reformas urbanas que
apagariam os vestígios do passado colonial, monótono e atrasado e construiriam uma imagem de
modernidade e progresso, em concordância com a metrópole que se formava. Tais mudanças eram
de grande interesse também para as empresas estrangeiras, especialmente aquelas que praticavam
o “neocolonialismo” na cidade, pois além de facilitar o trânsito na região e o escoamento da
produção, a cidade se tornava dependente do capital internacional.
Em grande parte baseados em modelos europeus, os melhoramentos, como eram chamados,
contribuíram para dar nova forma à cidade. A inauguração de viadutos, como do Chá (1892), que
uniu o centro histórico à “cidade nova” e Santa Efigênia (1906), venceram as depressões; as
construções da Estação da Luz (1901) e do Jardim da Luz se converteram em um dos principais
cartões postais da cidade; o saneamento das várzeas cedeu lugar aos primeiros parques urbanos,
como o Anhangabaú e o Dom Pedro II, além das inaugurações de importantes marcos para a cidade
como o Museu Paulista do Ipiranga (1890), a Escola Normal (1894), a Praça da República e o Teatro
Municipal (1911), entre outros.

[Fig.1]
Fig.1] Instalação das linhas de bonde em 1902.
BARBUY, 2006.
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[Fig.2] Estação da Luz.
TOLEDO, 2004.

Incentivados pelos melhoramentos urbanos e pela crescente concentração do setor financeiro na
capital, muitas das tradicionais famílias de fazendeiros do interior se transferem para a cidade,
iniciando um processo de constituição de uma elite urbana cafeeira (DEAECTO, 2002, p.18).
A cidade oferecia, naquele momento, outras formas de investimento à elite, como a indústria que se
desenvolvia ou as atividades comerciais. Como aponta Deaecto (2002), essa elite resistia à
associação com empresas de capital estrangeiro e se tornaram, preferencialmente, empreendedores
ativos no ramo do comércio exterior, ou seja, lidavam simultaneamente com atividades de
importação e exportação. 9 Entre as que mais se destacaram, temos a “Prado, Chaves & Cia.”, a
“Ferreira Junior & Saraiva” e a “Prado, Vilela & Cia.”.
Quanto às indústrias, estas se concentravam preferencialmente nas mãos de imigrantes que
chegaram à cidade com algum capital e preparo técnico. Entre os mais significativos, podemos citar
o italiano Francisco Matarazzo e seu conterrâneo, Rodolfo Crespi além dos Irmãos Jafet e da
Família Klabin.
Este fato demonstra a diversificação de atividades e as mudanças que começavam a se esboçar na
cidade.

9

Enquanto as exportações eram basicamente voltadas ao café, as importações eram mais diversificadas e incluíam
máquinas para a lavoura e a indústria e diferentes matérias-primas, especialmente a seda, para a confecção de produtos
industrializados. Significativa também, é a importação de artigos de consumo, que não eram produzidos nacionalmente ou
não atendiam de maneira satisfatória às necessidades do mercado devido ao grau de desenvolvimento da indústria
nacional e a sua localização em ramos bastante específicos.
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A exemplo da indústria, a expansão do comércio se dá no interior de um
processo mais amplo de modernização da estrutura econômica e
desenvolvimento urbano, ou seja, ela aparece como resposta às necessidades
criadas pela sociedade após o avanço da cafeicultura. O mercado exportador
de café conferiu à economia urbana um novo dinamismo, que se verifica no
aumento do número de negociantes – importadores e exportadores – na praça
comercial, nas possibilidades abertas para o comércio e os serviços urbanos,
dada a integração do planalto paulistano com o mercado mundial, etc.
(DEAECTO, 2002, p.62).

Neste momento, o comércio se mostrava como uma atividade extremamente vantajosa diante da
tendência modernizadora instaurada na cidade. O desejo de modernidade alcançou os hábitos e o
comportamento da sociedade que, baseada no modelo europeu, transformou os costumes a partir
das novas referências de vestuário, alimentação e outros itens de consumo.
Essas mudanças refletiam as exigências da elite burguesa e introduziam uma nova cultura para a
sociedade paulistana. Esta, com padrões de vida mais elevados que incentivavam diretamente o
consumo, especialmente o de supérfluos, contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento do
comércio. 10
É o comércio de supérfluo que instiga a moda e a transforma em elemento de
sociabilidade na cultura moderna. Essa atividade impõe comportamentos,
estabelece normas estéticas e dinamiza um setor importante da economia,
liderado pelas indústrias de bens de consumo, além, é claro, de incentivar a
importação de produtos provenientes dos grandes centros de cultura: de Paris,
especialmente (DEAETO, 2002, p.170).

Dessa forma, beneficiado pelo aumento da oferta de produtos – conseqüência do incremento das
importações – e pela constituição de um grande mercado consumidor, formado pela nova elite
urbana, o comércio expandiu-se consideravelmente, especialmente os estabelecimentos de caráter
mais requintado, voltado às classes mais abastadas. 11

10

Como aponta Deaecto (2002), a diversificação do comércio colocou em pauta a necessidade de especialização e
profissionalização, o que contribuiu para a formação de diferentes associações. A necessidade de formar pessoal
qualificado na atividade comercial já havia sido evidenciada anos antes, em 1902, pela fundação da Escola Prática de
Comércio, que mais tarde passaria a se chamar Escola de Comércio Álvares Penteado, em homenagem ao seu patrono. A
primeira turma era composta por 206 alunos que seguiam as aulas de Português, Inglês, Francês, Aritmética, Geografia,
seguindo o programa do Curso Geral. O Curso Superior compreendia matérias mais específicas: Geografia Comercial,
Estatística, Contabilidade Mercantil, Direito Comercial, Economia Política, entre outras (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1910
apud DEAECTO, 2002, p.119).
11 Como exemplo, temos a Casa Charles Hü & C. que “notabilizou-se na capital paulista em virtude do seu comércio de
gêneros alimentícios e bebidas finas. Localizada na esquina da rua Direita com a rua Líbero Badaró – onde, na verdade,
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Esta expansão do comércio é comprovada principalmente pela idealização de alguns projetos mais
ambiciosos, como o da Galeria de Cristal (1890), idealizada por Jules Martin, ou ainda o de
substituição em 1915, do antigo mercado na rua São João, por um novo, projetado por Dubugras.
Inspirada em espaços congêneres realizados em Bruxelas, Milão ou Nápoles,
Jules Martin pretendeu transpor mais um pouco daquilo que o gosto
cosmopolita da elite consumia. A par da feição provinciana que a cidade ainda
ostentava, Martin sabia que um empreendimento como esse dificilmente seria
indeferido pelo poder público que se confundia com a burguesia cafeeira
(SEGAWA, 2004, p.30).

Localizados preferencialmente nas ruas do Triângulo – Direita, XV de Novembro e São Bento –, os
estabelecimentos comerciais ocupavam sobrados tradicionais, com o andar térreo destinado para
lojas ou armazéns e o andar superior para a residência.

12

No térreo, havia uma tendência às

subdivisões, para abrigar mais de um negócio no mesmo imóvel. Barbuy aponta que, apesar da
pouca frente de que dispunha a maioria dos estabelecimentos, isso se explicava,
em parte, pelo preço dos imóveis no centro da cidade e respectivo aluguéis, em
parte por uma certa tradição de charutarias e barbearias que habitualmente
funcionavam em áreas compridas com frentes estreitas, formando ambientes
fechados, favoráveis, como se pode depreender, à privacidade das conversas
de grupos masculinos (BARBUY, 2006, p.47-48).

As edificações possuíam, geralmente, dois pavimentos, com porão em alguns casos e eram
construídas de taipa, alinhadas à rua e sem recuo frontal. Conservavam, inicialmente, as
características da arquitetura feita no período colonial, com beirais e pequenas aberturas.
No entanto, à medida que o comércio se intensificava e se baseava cada vez mais em tendências
estrangeiras – seja através da importação de artigos ou da confecção pela indústria nacional de
produtos que imitassem os estrangeiros – viu-se a necessidade de “modernização” das edificações.

situa-se a praça do Patriarca –, esta loja de secos e molhados finos servia aos seus clientes toda a sorte de vinhos,
conservas e alimentos vindos das mais célebres casas européias” (DEAECTO, 2002, p.52).
12 A utilização de uma mesma edificação para fins residenciais e comerciais, predominou até fins do século XIX, tendo
como exemplos a Casa Garraux e a Casa Levy, ambas localizadas na rua XV de Novembro. Tal configuração perduraria
nas ruas centrais de São Paulo até os primeiros anos do século XX, como vemos nos projetos aprovados para reformas e
construções de novos edifícios (BARBUY, 2006, p.41).
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[Fig.3] Joalheria e relojoaria Maurice Grumbach,
na rua XV de Novembro esquina com a Boa Vista,
nos anos 1900.
BARBUY, 2006.

[Fig.4
[Fig.4] Imóvel da Luva Paulistana, na esquina
das ruas Direita e São Bento, nos anos 1900. Notar
a presença de beirais.
BARBUY, 2006.

O levantamento feito por Heloísa Barbuy, em seu livro “A Cidade-Exposição: Comércio e
Cosmopolitismo em São Paulo, 1880-1914” nos mostra que, durante a última década do século XIX
a grande maioria das edificações sofreu algum tipo de reforma, enquanto que a partir de 1902, boa
parte dos estabelecimentos foi reconstruída.
Todas as modificações deveriam passar pelo crivo da Prefeitura, que buscava instituir um padrão –
“moderno” – entre as construções da área mais valorizada da cidade, visando à sua padronização.
Dentro deste contexto de modernização da feição das edificações da área central, as reformas que
contribuíssem para aumentar a duração do imóvel não eram autorizadas, “condenando-se, assim, os
velhos prédios de taipa, mesmo que ainda sólidos, à demolição para construção de novos edifícios,
em novas técnicas e novos estilos, dentro das áreas de recuo definidas pelo poder público”
(BARBUY, 2006, p.44).
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Dessa forma, os comerciantes concentraram as reformas nas fachadas, de maneira a transformar a
aparência dos imóveis. Na pretensão de alcançar ares cosmopolitas, os imóveis foram recobertos
com arremedos de estilos europeizantes, transformando bruscamente a feição do centro da cidade.
Entre as principais reformas estavam: o alargamento das portas das lojas, instalação de vitrines, o
corte dos beirais dos telhados e a substituição de cornijas antigas por cornijas modernas com
platibandas ornamentadas.
Segundo o arquiteto Carlos Lemos (1985), essas construções seguiam os padrões do ecletismo,
com as regras de composição substituídas pela improvisação, pela recriação e até pela invenção,
sendo quase sempre executadas por profissionais não qualificados, como os mestres de obras, de
maioria estrangeira, que traziam novas soluções e novas técnicas de construção.
Era a consciência da modernidade que arribara. Era a hora de banir de uma
vez por todas as marcas do provincianismo roceiro. Cada qual com suas
soluções naquele clima de invenções formais. A variedade passou a compor o
cenário sem repetições, mas, ao mesmo tempo, homogeneizado pelas mesmas
regras de composição, pelos mesmos ritmos das envazaduras que ganhavam
predomínio sobre os cheios das alvenarias, as mesmas platibandas, os
mesmos gabaritos reguladores. Era o Ecletismo (LEMOS, 1987, p.74).

[Fig.5] Camisaria
Gosto.

ao

Bom

[Fig.6]
[Fig.6] Casa Perrelli.

[Fig.7]
[Fig.7] Casas Pernambucanas.

DEAECTO, 2002.

DEAECTO, 2002.

DEAECTO, 2002.

Como aponta Barbuy (2006), a necessidade de lojas mais amplas – imposta pelos novos padrões de
comércio – levou à execução de outros tipos de reformas como a demolição das divisórias internas
ou substituição das paredes por vigas e colunas de ferro, que via de regra eram revestidas
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posteriormente de mármore e a construção de depósitos nos fundos. Da mesma forma, isso
contribuiu para a maior ocupação dos terrenos e para o processo de verticalização.
O ideal de verticalização do Triângulo foi induzido de forma explícita pela municipalidade, “que
concedia isenção de impostos para aqueles proprietários que construíssem prédios com mais de
dois pavimentos acima do solo” (BARBUY, 2006, p.60-61). É importante ressaltar que isso também
contribuiu para a demolição e construção de novos prédios na área, que, ao final da primeira década
de 1900, encontrava-se quase que totalmente reconstruída.

[Fig.8
[Fig.8] Rua XV de Novembro em 1896.

[Fig.9
[Fig.9] Rua Direita em 1900.

BARBUY, 2006.

BARBUY, 2006.

[Fig.10
[Fig.10]
10] Rua
volta de 1911.

Direita

por

BARBUY, 2006.

Neste contexto, diante das restrições da prefeitura e da projeção que as casas comerciais atingiam,
os proprietários, na busca por projetos mais refinados, passaram a se utilizar de serviços
especializados de arquitetos ou engenheiros, como Christiano e Samuel da Neves, Max Hehl e
Ramos de Azevedo, abandonando a prática de contratar simples mestres de obras.
Desejava-se reurbanizar São Paulo substituindo-se as antigas casas térreas e
sobrados de taipa da área central por edifícios mais altos, maiores, mais
imponentes, construídos com materiais mais sólidos e em estilos mais
europeizados. Em síntese, edifícios cosmopolitas, isto é, próximos dos padrões
adotados nas mais influentes capitais do mundo (BARBUY, 2006, p.60).
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Nestes novos edifícios, as fachadas foram construídas segundo os padrões do ecletismo 13, com
arcadas, pináculos, frisos, pilares sem função estrutural, sacadas com grades de ferro, platibandas e
uma profusão de ornamentos que escondiam a verdadeira estrutura da edificação. No térreo, as
fachadas passaram a ostentar grandes vitrines, em conformidade com os novos padrões de exibição
das mercadorias no comércio.
Essas edificações estavam em pontos estratégicos para o comércio, pois se localizavam em uma
das regiões mais consolidadas da cidade, servida pela circulação de bondes e próximas da Estação
da Luz e a Estação do Norte.
A presença de outros estabelecimentos, como hotéis, teatros, cinemas, bares, cafés, confeitarias e
tabacarias

14

animava a região e também contribuía para aumentar o dinamismo do Centro. Estes

espaços eram freqüentados preferencialmente pela elite, que buscava, através desta nova forma de
sociabilidade, um refinamento e uma sofisticação dos costumes que a colocasse no mesmo patamar
das práticas sociais vividas pelas nações modernas européias.
Inspirados em hábitos europeus, principalmente franceses, os paulistanos passaram a freqüentar
determinados espaços e agir segundo um novo código moral de conduta social que espelhava seu
desejo de requinte e modernidade (RAGO, 2004, p.392).
[...] passear pelas ruas comerciais, observar calmamente as vitrines das lojas,
fazer pequenas compras na rua Direita, na XV de Novembro, ou no Mappin
Stores e, em seguida, conversar nas confeitarias elegantes eram práticas
recentes que começavam a ser incorporadas na rotina cotidiana (RAGO, 2004,
p.393).

13

O ecletismo, como estilo arquitetônico, se inseria em um quadro de amplas mudanças da sociedade paulistana.
Colocado como sinônimo de progresso, deveria espelhar a nova ordem social e econômica da cidade.
14 Os mais visitados eram o Café Brandão, na rua São Bento, a Confeitaria Fasoli e o Internacional Bar na rua Direita, a
Confeitaria Castelões e a Brasserie Paulista na Praça Antônio Prado e o Café Paraventi, na rua XV de Novembro
(DEAECTO, 2002, p.200-203).
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[Fig.11
[Fig.11]
11] Antigo largo do Rosário, com destaque para as
confeitarias Brasserie e Castelões.
TOLEDO, 2004.

[Fig.12
[Fig.12]
12] Praça Antônio Prado (antigo largo do Rosário),
com suas casas comerciais e a intensa circulação de
pessoas.
TOLEDO, 2004.

Naquele momento, o comércio no Centro encontrava-se bastante diversificado. Além das casas
comissárias que cuidavam das atividades ligadas ao comércio de importação e exportação, o
Triângulo possuía ateliers de confecções de alfaiates e costureiras, lojas de tecidos finos como seda,
lã e veludo, de armarinhos e fazendas, camisarias, chapelarias, livrarias e papelarias, casas de
cartões postais, lojas de calçados, artigos de perfumaria, jóias, relógios e pratarias, aparelhos
elétricos, ferragens e máquinas, utensílios domésticos, cinematográficos, e assim por diante. 15

15

Entre os principais estabelecimentos comerciais podemos citar o Atelier de moda Au Caprice de Dames, na rua Direita,
37; o alfaiate Garnicelli, na rua Direita, 26; a firma Aschoff & Guinle (aparelhos elétricos) na rua Direita, 39; Duprat & Cia.
(tipografia, livraria e papelaria) na rua Direita, 14; Irmãos Cahen (jóias, relógios, ótica, prataria, ferramentas para ourives)
na rua Direita, 18; Guilherme Wessel (materiais e equipamentos fotográficos); Grand Bazar Parisiense de Alcides H.
Pertica (artigos de perfumaria, costura, papelaria, jogos, barbearia, roupas finas, lenços, brinquedos) na rua São Bento, 87;
as casas Brasitânia, Irmãos Funcia e Casa Brasileira de Seda, na rua Direita, especializadas em tecidos finos; Casa Alemã
(vestuário e acessórios) na rua Direita; Loja do Japão (importação de produtos europeus como chás, artigos de fantasia,
porcelanas, bronze) na rua São Bento, 46-48; S. Soares & Cia. (artigos de drogaria e perfumaria) na rua Direita; Casa
Leuzinger (papelaria e tipografia) na rua XV de Novembro; Casa Fretin (ótica e instrumentos cirúrgicos) na rua São Bento;
Casa Bento Loeb (relógios) na rua XV de Novembro; Mappin & Webb (jóias, relógios, louças, porcelanas, artigos para
decoração) na rua XV de Novembro (DEAECTO, 2002).
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Este comércio de artigos de luxo concentrou-se exclusivamente nas ruas do Triângulo e suas
adjacências

16

até as décadas de 1930 e 1940, quando alguns estabelecimentos migraram para a

chamada “cidade nova”, a exemplo da loja de departamentos Mappin Stores, que já havia se
mudado para o outro lado do Viaduto em 1919.

[Fig.13
[Fig.13]
13] Praça Antônio Prado em 1930, com destaque para as
transformações nas edificações e a presença dos bondes e da
multidão.

[Fig.14
[Fig.14]
14] A loja de departamentos
Mappin Stores na Praça do Patriarca.
TOLEDO, 2004.

TOLEDO, 2004.

Assim, com o incremento das atividades comerciais e de serviço, especialmente aquelas localizadas
no Centro, ocorre uma verdadeira seleção das casas comerciais que ali se encontravam e também,
obviamente, de sua clientela. Conforme nos mostra “O livro vermelho do telefone” (1936) 17, algumas
marcas, como a Clark, especializada em sapatos, possuía várias lojas, sendo que as mais finas
encontravam-se nas ruas XV de Novembro, 37 e na São Bento, 18, enquanto as populares se
localizavam em outros endereços, como as ruas São Caetano, Rangel Pestana, e a avenida Celso
Garcia.
Exemplos como este, refletem o processo de segregação social e espacial que se demonstrava na
cidade, especialmente a partir dos anos 1930, através do desenvolvimento do comércio popular. 18

16

Após os melhoramentos urbanos efetuados na região, as ruas próximas que extrapolavam o Triângulo Tradicional, como
a Boa Vista, a Líbero Badaró e a Florêncio de Abreu, passaram a abrigar atividades comerciais, em um processo de
ampliação e segmentação do comércio. Entre os principais estabelecimentos, podemos citar a Loja De Meo, inaugurada
por um metalúrgico italiano em 1895 e a Casa da Bóia, de Rizkallah Jorge, inaugurada em 1898, ambas na rua Florêncio
de Abreu.
17 apud DEAECTO, M. M. (2002). Comércio e vida urbana na cidade de São Paulo (1889-1930). São Paulo: SENAC, p.181.
18 Importante ressaltar que a partir da inserção das modernas formas de comércio e da elitização dos estabelecimentos do
Centro, as antigas atividades informais, como os ambulantes, perdem espaço e “se mantém marginalizadas, tanto sob o
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Concentrado nas áreas mais baixas, limítrofes ao Triângulo, como as ruas 25 de Março e do Carmo,
além da avenida Rangel Pestana, em direção ao Brás, este tipo de comércio se voltava para o
atendimento da grande massa populacional, mais pobre e constituída basicamente de imigrantes e
operários. Como veremos mais tarde, a localização deste tipo de comércio influenciou na escolha
dos locais para a implantação dos primeiros Centros Sociais do SESC na cidade.
A conformação dos bairros paulistanos a partir de critérios sócio-econômicos e,
por outro lado, a consolidação do Centro como espaço de poder, contribuíram
para que se formassem pequenos núcleos diferenciados onde os setores de
comércio e de serviços permitissem que essa população pobre se mantivesse
circunscrita ao seu espaço (DEAECTO, 2002, p.80-81).

Segundo Sevcenko (1992, p.40), “afora uma inexpressiva minoria, que desfrutava o raro privilégio
das viagens internacionais, a maciça maioria da população ignorava por completo a experiência de
viver numa metrópole, até o momento em que foi inadvertidamente envolvida numa”. As inovações
como o transporte pelos bondes elétricos, os modernos meios de comunicação e novos hábitos de
consumo e lazer não faziam parte do cotidiano dessa população e “se abateram como uma
circunstância imprevista diante da nova vida na metrópole”.
Dessa forma, percebe-se que existia um descompasso entre a imagem de modernidade e progresso
estampada nas ruas do Centro e os seus efeitos na massa trabalhadora. Enquanto a verdadeira
noção de metrópole era vivenciada pela elite dominante, um grande contingente populacional era
exposto às vicissitudes da vida em uma cidade que se voltava mais para o embelezamento de sua
área central do que para a construção de espaços para abrigar sua crescente classe trabalhadora.
A diferenciação entre a elite urbana e a população pobre e trabalhadora estendeu seus domínios em
vários aspectos. O esporte, que fazia parte do cotidiano da população paulista desde o fim do século
XIX, foi um deles. Incentivados pela idéia dos clubs, importados da Inglaterra, foram criados diversos
clubes privados na cidade, como o Clube Atlético Paulistano (1900) e a Associação Atlética de São

ponto de vista espacial, como no que concerne à sua importância no interior do sistema capitalista. Por isso, as formas
tradicionais de comércio são, de algum modo, relegadas aos ‘arredores’ da cidade” (DEAECTO, 2002, p.77-79).
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Paulo (1914) 19, onde esportes como o futebol, remo, pólo aquático, tênis e equitação passaram a
ser valorizados. Como já colocado, essa valorização de tudo o que fosse importado, refletia a nova
postura social da elite e indicava um outro meio da sociedade, especialmente os jovens, colocaremse como “modernos”.
Dentre as diversas práticas esportivas, o futebol foi a que possuiu maior aceitação. Como não
necessitava de equipamentos diferenciados, somente um bom pedaço de terra, geralmente
localizado nas várzeas, o futebol se tornou umas das atividades preferidas pela classe trabalhadora.
Tal fato não passou despercebido pelas autoridades públicas que se aproveitaram desta nova forma
de interação social, para estenderem seu alcance regulador. A multidão que se aglomerava para
assistir aos jogos se tornava um potencial alvo para panfletagens, propagandas e outros
instrumentos de caráter educativo, reforçando o objetivo de se instituir também no trabalhador, um
novo padrão de comportamento. Pela sua capacidade de reunir uma grande parte da população, o
esporte passou a apresentar uma nova dimensão – política e disciplinadora – a qual estudaremos na
parte seguinte deste trabalho.
No entanto, nem todos os eventos que reuniam a classe trabalhadora eram vistos com bons olhos
pela elite. Os encontros, as festas e as peças de teatro amador eram colocados como oportunidades
para tratar de temas de cunho social, como as condições de serviço, os ideais socialistas ou ainda a
falta de infra-estrutura da cidade, especialmente naquela parte voltada à classe trabalhadora. Assim,
desenvolvia-se nos espaços de diversão da classe trabalhadora, uma sociabilidade popular que
passou a ser considerada perigosa e ameaçadora para a estabilidade social.
Marcadamente política, a cultura do tempo livre que se desenvolvia nos bairros
operários estava amplamente direcionada para a denúncia das desigualdades
sociais, para a crítica dos valores competitivos do mundo capitalista, para a
satirização dos costumes burgueses, muitas vezes acompanhada pela
caricatura jocosa dos patrões, representados como gordos, feios e disformes
(RAGO, 2004, p.413).

19

Segundo GALLOTTA e PORTA (2004, p.603-617), existiram na cidade de São Paulo cerca de vinte clubes ou
Associações Esportivas oficiais entre os anos de 1899 e 1940.
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Dessa forma, surgia um novo problema a ser resolvido: a questão do tempo livre dos trabalhadores.
Como aponta Margareth Rago (2004), esta ocupação deveria estar relacionada à organização de
atividades úteis, sejam esportivas ou educativas, voltadas à formação do chamado “cidadão
higiênico”. Era necessário retirar os trabalhadores dos bares e botequins, ajustando-os a uma nova
conduta social e moral. Como veremos, a partir de 1930, com o governo Vargas, inúmeras ações se
voltaram para resolver essas questões do trabalho e do tempo livre dos trabalhadores.
Com a crise de 1929, tem início no país, o fenômeno das migrações. Naquela época, São Paulo já
se consagrava como uma das principais cidades brasileiras e os slogans de “a cidade que mais
cresce no mundo” 20 que circulavam nos bondes da Light reforçavam a idéia no imaginário nacional.
Assim, seduzidos pela variedade de oportunidades oferecidas, os migrantes chegavam à cidade com
uma imagem de melhores condições de vida. Imagem ilusória, pois os postos de serviço não eram
suficientes para todos e as já precárias condições sanitárias e de infra-estrutura se agravavam
diante do enorme contingente populacional que se abatia sobre a cidade.
Este cenário contribuiu para abalar a ordem social nas cidades e como tentativa de controle dessa
situação, o governo instituiu uma ampla política de valorização nacional 21, com foco específico na
regulamentação e organização do trabalho. Para isso, estabeleceu uma série de medidas para
organizar a classe trabalhadora, entre as quais podemos citar a criação do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio no ano de 1930.
A maneira pela qual o Ministério do Trabalho aplicava e fazia cumprir os novos
regulamentos demonstrava a ambas as partes que o seu propósito era manter
a ordem social existente fazendo concessões aos trabalhadores para que
estes, em troca, se abstivessem de atividades políticas (DEAN, 1971, p.201).

20

O slogan era indicativo da velocidade com que a cidade se transformava. Seu crescimento podia ser expresso a partir de
vários indicativos, como o crescimento populacional, a expansão física da cidade ou ainda pelo número de prédios
construídos. Sobre este último, temos que em 1875 a cidade tinha menos de três mil prédios; em 1886, os prédios já
passavam dos sete mil; em 1900 o número já chegava aos vinte e um mil e no ano de 1910, as construções chegaram a
trinta e duas mil (LEMOS, 1987, p.73).
21 A política de valorização nacional empreendida pelo governo Vargas, objetivava promover uma real transformação do
Estado brasileiro. Através da intervenção em diferentes campos – entre eles, a educação, a cultura, a saúde e a economia
– investia-se na criação de uma nova identidade para o país, conciliando o desejo de modernidade com o ideal
nacionalista.
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Essa crescente preocupação com a classe trabalhadora coincidia com a vontade do governo de
eliminar as tensões e os conflitos entre o capital e o trabalho, que criavam focos de agitação e
prejudicavam o desenvolvimento das atividades econômicas. 22
Para alcançar seu intento, o governo getulista apoiou-se na construção de uma ideologia política de
valorização do trabalho e de regeneração do papel do trabalhador nacional. Assim, explorou a
questão do trabalho em diversos aspectos, entre eles o de que o trabalhador era “parceiro” e parte
importante no projeto de construção de uma nova nação – moderna e civilizada. Também a
Constituição de 1937 ratificava o ideal do trabalho:
Art 136 – “O trabalho é um dever social. O trabalho intelectual, técnico e manual
tem direito a proteção e solicitude especiais do Estado. A todos é garantido o
direito de subsistir mediante o seu trabalho honesto e este, como meio de
subsistência do indivíduo, constitui um bem que é dever do Estado proteger,
assegurando-lhe condições favoráveis e meios de defesa”.

Através da utilização de diversos meios de comunicação, principalmente o rádio e o cinema, que se
popularizaram nas décadas de 1920 e 1930, o governo convocava a população ao trabalho, ao
colocá-lo como o meio de se alcançar a dignidade social e elevar o padrão de vida dos empregados.
Em contrapartida, o ócio era propagandeado como atividade negativa, em desacordo com a imagem
do que deveria ser o novo tipo de cidadão brasileiro.
Assim, na tentativa de um controle moral que disciplinasse e criasse um novo tipo de cidadão, o
lazer também foi um elemento a ser institucionalizado, de forma a também poder contribuir para a
mudança de hábitos e costumes da classe trabalhadora. O governo, neste caso, contribuiu através
do incentivo ao rádio e à televisão como novas formas de lazer em substituição aos possíveis
encontros em bares, botequins ou qualquer outro tipo de espaço considerado inadequado. Através
de propagandas e telenovelas, estes meios de comunicação disseminaram referências de

22

Naquele momento, assistia-se à diversificação e expansão das atividades comerciais e industriais, cujas possibilidades
de crescimento se elevavam a partir da intervenção estatal. A crise de 1929 e a eclosão da Segunda Guerra Mundial
contribuíram para o processo de desenvolvimento da produção industrial nacional com vistas à substituição das
importações. Posteriormente, a partir de 1940, a construção de estradas buscava incorporar o mercado nacional –
importante fornecedor de mão-de-obra e consumidor – à região Sudeste, maior produtora de manufaturados (DEÁK e
SCHIFFER, 1999, p.87).
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comportamento moral e forjaram no imaginário do trabalhador e sua família novos ideais de vida,
muitas vezes baseados no consumo de artigos que se traduziriam em felicidade, moralidade e
modernidade. Tal processo, além de induzir a um tipo de conduta pré-estabelecida, contribuía para o
crescente processo de privatização da vida social.
Dessa forma, instituiu-se um novo regime a partir do qual foram definidas e ditadas as regras do
modo correto de viver, sentir, pensar e agir (RAGO, 2004, p.388-389 e 433). É neste contexto que o
SESC é criado e que irá desenvolver suas primeiras ações.

1.2.

OS IDEAIS E A IDÉIA: O NASCIMENTO E AS PRIMEIRAS AÇÕES DO
SESC

Em meados da década de 1940, o mundo todo assistiu ao fim da 2ª Guerra Mundial e às
conseqüências que esta trouxe para as cidades e para a população. Além da reconstrução física das
cidades, o período clamava pela reconstrução da sociedade como um todo, que também se
encontrava devastada pelos efeitos da guerra. Para atingir tal intento, implantaram-se em várias
nações, vastos programas governamentais que buscavam a reconstrução do modo de vida e
melhorias nas medidas de bem-estar social para a população, instituindo uma nova fase tanto nas
relações internacionais como nas diferentes esferas da vida social dos países afetados.
Um dos mais importantes programas implantados neste período – o “Welfare State” ou Estado do
Bem Estar Social

23

– se caracterizava pela adoção do modelo de crescimento, pleno emprego e

distribuição de renda e colocava o Estado como agente de promoção social e organizador da
economia, sendo sua responsabilidade garantir serviços públicos e proteção à população.

23

O financiamento do Estado do Bem Estar Social se dava a partir da transferência de pagamento do seguro social
compulsório para os diversos serviços sociais do Estado, voltados para o trabalhador e sua família. Dessa forma, todos os
indivíduos teriam o direito, desde seu nascimento, a um conjunto de bens e serviços que seriam fornecidos pelo Estado.
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Vários outros programas mais específicos foram implantados no período, porém todos possuíam o
mesmo objetivo geral: satisfazer os trabalhadores, promovendo os meios para o atendimento
coletivo de suas necessidades.
Estes programas, quando não executados em sua totalidade pelo Estado, contavam com o seu
financiamento ou supervisão, o que foi de suma importância para a restauração de uma nova ordem
econômica e social. Os governos, nestes casos, também contavam com a ajuda internacional, a
exemplo do Plano Marshall, financiado pelos Estados Unidos. Através destes programas, instaurouse um período de crescimento e estabilidade, onde as economias dos países cresceram, o
desemprego diminuiu e os serviços sociais aumentaram consideravelmente, alcançando a imagem
da Paz Social desejada.
Enquanto isso, grandes transformações se operavam também no Brasil. Após o fim do Estado Novo
e a instituição da redemocratização nacional, o país passava por um rápido processo de mudanças
que iria delinear novos rumos para a política, a economia e a sociedade brasileiras.
Apesar da presença forte da indústria e do comércio, que cresceram e se diversificaram desde o
início do século até aquele momento, e das mudanças que isso acarretou nas cidades, estas não
estavam preparadas para receber o grande contingente populacional resultante das migrações. Além
disso, a grande maioria dessa população que migrou para a cidade não estava habilitada para
enfrentar os trabalhos necessários e o novo ritmo de vida da metrópole.

24

Em um momento

caracterizado pelo uso extensivo da força de trabalho humana, a qualificação da mão de obra
nacional não supria de forma adequada às necessidades impostas pelo desenvolvimento nacional,
que se alinhava com o capital estrangeiro em busca de um crescimento ainda maior.
Despreparadas para a experiência urbana, as novas populações sofrem e
fazem aumentar as tensões sociais, ao mesmo tempo em que respondem de
modo muito incipiente aos desafios colocados pelo dinamismo da economia
brasileira em expansão (ALMEIDA, 1997, p.25).

24

“[...] a maioria dos imigrantes chegam à cidade com pouco preparo social, educacional ou psicológico para as profissões
urbanas” (MORSE, 1970, p.18).
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O cenário de desequilíbrio social instaurado refletia uma situação inquietante e colocava em pauta a
necessidade de uma nova postura frente a esses problemas. Dentro deste contexto, foi realizada,
em maio de 1945 na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma reunião entre as representações
empresariais da indústria, do comércio e serviços e da agricultura, para discutirem as mudanças e
transformações no país e se prepararem para atuar sob as novas condições.
Intitulada “Conferência das Classes Produtoras” (CONCLAP), foi significativa não só por ser uma das
maiores reuniões empresariais organizadas até então, onde estiveram presentes influentes
personalidades como Roberto Simonsen, João Daudt d’Oliveira, Brasílio Machado Neto, Euvaldo
Lodi, Íris Meimberg e Luís Dodswarth Martins, mas também, como aponta Figueiredo (1991), por
demonstrar, com os novos tempos do pós-guerra, uma mudança na atuação das lideranças
empresariais, que passam a promover, não mais individualmente, a prestação de serviços sociais
para os trabalhadores, com o objetivo de influir na preservação da ordem social.
Durante a Conferência foram debatidos importantes temas como: o Estado e a ordem econômica, a
elevação do nível de vida da população, as políticas de produção agrícola, industrial e mineral,
política de investimentos, energia e transportes, políticas comercial, monetária, bancária e fiscal,
social e trabalhista e política imigratória (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1971). Tais pontos
mostravam quais eram as principais preocupações das classes dominantes.
Neste encontro foi lançado um documento intitulado “Carta da Paz Social”, uma declaração de
intenções que levava em consideração o desenvolvimento nacional, expressando o reconhecimento
por parte do empresariado, da necessidade de assegurar dentro do país, um longo período de
cooperação, para que se pudessem “processar o desenvolvimento de suas forças produtivas e a
elevação do padrão de vida do brasileiro” (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1971, p.3).
Sobre a “Carta da Paz Social”, disse o então presidente da Conferência, João Daudt d’Oliveira:
É um documento altamente expressivo do espírito de solidariedade e do
realismo amadurecido dos homens de empresa brasileiros desta geração. Ela
deverá contribuir para harmonizar e pacificar o capital e o trabalho em nosso
país, num plano superior de entendimento recíproco. Com ela nos
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apresentamos ante os empregados, convidando-os a fundar, sobre base sólida,
uma política de mútua compreensão e de respeito recíproco (SERVIÇO
SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.11).

Segundo este princípio, a Carta propunha a conciliação entre o crescimento econômico e a justiça
social. Para isso, buscava, entre outras coisas, a redução das desigualdades sociais através da
criação de perspectivas de aperfeiçoamento técnico e ascensão profissional, auxiliando na
integração das massas migratórias em seu novo ambiente sócio-cultural. Importante destacarmos
também um outro objetivo expresso na Carta: o de assegurar aos trabalhadores um salário que,
além de lhes garantir uma “existência digna, sã e eficiente”, pudesse estimular o mercado
consumidor interno.
Não só por motivo de solidariedade social, mas de conveniência econômica,
deve ser o mais rapidamente possível aumentado o poder aquisitivo da
população [...] visando incrementar a prosperidade do país e fortalecer o
mercado consumidor interno (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1971, p.4).

Entre as proposições da Carta, estava também a criação de um Fundo Social, mantido com a
contribuição patronal e dedicado especificamente ao serviço social em benefício do trabalhador. A
criação de instituições patronais de cunho social era orientada pela Constituição de 1946, segundo a
qual competia à iniciativa privada a prestação de serviços de assistência social (FIORE, 1982, p.10).
Assim, com base nas recomendações gerais da “Carta da Paz Social”, são criados além do SESC, o
SESI e o SENAC.
A criação de tais entidades pela iniciativa privada, contava com o total apoio do governo brasileiro e
se alinhava com diversos trabalhos de promoção social realizados para a reconstrução da Europa no
mesmo período. À maneira dos países afetados pela guerra, o Brasil também “havia assumido a
idéia da paz social e do desenvolvimento através de ações como o aumento da produtividade, do
fortalecimento da ordem social e da valorização do trabalho humano” (ALMEIDA, 1997, p.56).
Dentre as três entidades, a primeira a ser criada foi o SENAC. Nascido em 10 de janeiro de 1946
através dos Decretos-lei nº.8.621 e nº.8.622, que autorizaram a Confederação Nacional do Comércio
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a instalar e administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem comercial, a instituição buscava
preencher uma importante lacuna, a da qualificação profissional da mão de obra comerciária. 25
Em meio à análise [do país], não permanece em oculto o aflitivo problema
criado pelas legiões de menores que, egressos da Escola Primária e
necessitados de estabelecer já alicerces econômicos às caminhadas do ganhapão diário, – não podem ofertar, às lutas da produção, um suor mais
consciente. O Comércio tem suas necessidades, suas artes, sua filosofia.
Apóia-se no esforço criador de seus auxiliares, a fim de também realizar seus
prodígios. Necessita, assim, de pessoal adestrado e capaz, que, ao lado de
seus conhecimentos de cultura especializada, também envolva, nas estruturas
de sua personalidade, os requisitos que caracterizam condições específicas de
luta (REVISTA DO COMERCIÁRIO, 1956, p.33).

Ainda como reflexo das recomendações da “Carta da Paz Social”, no dia 13 de setembro de 1946, o
então Presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra assina o Decreto-lei nº.9853, que
atribuía à Confederação Nacional do Comércio, a tarefa de criar o SESC, uma entidade com o intuito
de estudar, planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar e
a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias e, bem assim, para o
aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.13).
Afinal, o esforço do desenvolvimento econômico do país – dependente em grande parte da indústria
e do comércio – assentava-se no trabalho de uma população que além de viver em condições
extremamente precárias de saneamento e outros serviços essenciais, convivia com o desemprego e
a falta de ações públicas que resolvessem estes problemas. Segundo Fiore (1982) quando são
colocadas em risco as condições mínimas vitais indispensáveis à força de trabalho urbano, são
também ameaçadas as condições necessárias ao processo de industrialização do país. Dessa
forma, interessados em acelerar o ritmo do desenvolvimento da indústria nacional, as classes

25

No caso da mão de obra da indústria, o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), já havia sido criado
anteriormente, em 22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-lei nº.4.048 do então presidente Getúlio Vargas. O SENAI surgiu
para atender a uma necessidade premente: a formação de mão-de-obra para a incipiente indústria de base. Em meados da
Segunda Guerra Mundial, diante da impossibilidade das contratações de técnicos estrangeiros, é que os fabricantes
promoveram um programa de treinamento para a mão-de-obra. “Os industriais não exigiram do governo que
proporcionasse cursos adicionais de ofícios técnicos; nem criaram instituições particulares com esse propósito, porque
achavam mais barato contratar operários e engenheiros especializados na Europa e nos Estados Unidos e porque seus
próprios filhos, que, esperavam eles assumiriam o controle dos seus negócios, eram mandados ao estrangeiro para
estudar”. (DEAN, 1971a, p.190). Para completar os serviços voltados à classe operária, teve-se a criação do SESI em 25
de junho de 1946, através do Decreto-lei nº.9.403.
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produtoras e o Estado, preocuparam-se em garantir as condições mínimas de atendimento às
necessidades básicas do trabalhador.
Assim, a criação das entidades do chamado “Sistema S” se insere em um quadro mais amplo de
ambições governamentais, que avançava para além do desenvolvimento econômico, em direção à
construção de uma nova sociedade. Neste sentido, delineava-se também um projeto específico de
construção de uma política educacional para o país, como instrumento de apoio ao desenvolvimento
e à estruturação social almejada.

26

Esse desejo do governo encontrava seu reflexo nas novas

experiências européias de reconstrução da sociedade no pós-guerra, as quais serviram de
inspiração para iniciativas semelhantes no Brasil.
Assim, ao oferecer assistência de diversas formas – social e profissional – às principais classes
trabalhadoras – os operários da indústria e os comerciários – a criação de entidades como o SESC,
o SESI, o SENAC e o SENAI buscava instituir no trabalhador, desconhecedor do ritmo de vida da
metrópole, novos valores e medidas, tornando-o mais capacitado no cumprimento de sua rotina
profissional e mais habilitado para sua vida social.
Percebe-se que, embora as entidades criadas possam ser consideradas projetos sociais que
comporiam a versão brasileira do Estado do Bem Estar, como coloca Rego (2002), elas estavam
profundamente comprometidas tanto com os interesses do grupo que as criou, o empresariado,
como os do governo. Buscava-se, neste caso, promover o necessário desenvolvimento do país, mas
sem grandes abalos sociais. Buscava-se, através da educação social, construir um novo modo de
vida para o trabalhador, que deveria ser culto e digno, enfim, o espelho do desenvolvimento da
nação. Assim, segundo esta lógica, enquanto as entidades SENAI e SENAC seriam as respostas
para o desenvolvimento econômico, garantindo a formação e qualificação dos trabalhadores, SESI e

26 A educação era vista como o meio mais adequado e efetivo para a transformação da sociedade no Brasil, desde a
década de 1930, com a política de Getúlio Vargas, que criou instituições específicas para este fim, como o Ministério da
Educação e Saúde e com a atuação de diversos intelectuais brasileiros, interessados na educação como o principal meio
para remodelar o país.
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SESC responderiam à neutralização das agitações sociais, decorrentes das reivindicações dos
trabalhadores (REGO, 2002, p.15).
Na avaliação de setores empresariais a “condição de subdesenvolvimento”, a
desorganização da produção resultante das transformações pós-45, a
“ignorância e miséria” eram propícias para a propagação da agitação social. O
fator do empobrecimento constante dos trabalhadores deveria ser desviado, a
todo o custo, da relação capital/trabalho e deslocado para a “inflação
monetária”, para a “falta de cultura/educação”, poucas condições de higiene,
etc. É com este descolamento que as representações empresariais iriam atuar
(FIGUEIREDO, 1991, p.29-30).

Dessa maneira, inverte-se a situação, e o próprio despreparo da população é colocado como sendo
o responsável por sua condição. Partindo desse pressuposto, o empresariado assume a frente de
um projeto que prometia elevar a população trabalhadora a um patamar mais próximo das suas
aspirações através de uma nova educação, social e profissional, as quais propiciariam
conseqüentemente, melhores condições de vida para o trabalhador e sua família. Com isso, as
representações empresariais procuravam os meios de se obter uma paz social duradoura, pois
somente quando ela fosse alcançada, estaria garantido o terreno para o seu crescimento econômico.
O primeiro posto de atendimento do SESC estabeleceu-se no Rio de Janeiro, naquele momento
capital do país, no 9º andar do edifício da Associação Comercial na Rua da Candelária nº.09. Seu
primeiro presidente foi o empresário João Daudt D’Oliveira.
A instalação do Conselho Regional na cidade de São Paulo acontece ainda no ano de 1946, no dia
30 de outubro, dia do comerciário, no prédio nº.305 da rua Florêncio de Abreu. Seu primeiro órgão
de atendimento foi inaugurado no ano seguinte, dia 01 de maio, na avenida Celso Garcia, nº.2.424,
denominado Centro Social “Bento Pires de Campos”. A ele seguiram-se a Clínica Central de
Serviços Especializados “Gastão Vidigal”, inaugurada em 2 de agosto, na rua Florêncio de Abreu, o
Restaurante do Comerciário “Alcântara Machado” e os Centros Sociais “Horácio de Mello”, na
avenida Fausto Ferraz nº.131, “Mário França de Azevedo”, na rua Voluntários da Pátria nº.2368 e
“Carlos de Souza Nazareth”, na avenida Água Branca, nº.271.
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No interior do Estado, a primeira unidade surgiu ainda em 1947, na cidade de Ribeirão Preto e no
ano seguinte, outras unidades também se instalaram em Campinas e São José do Rio Preto
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.239).

[Fig.1
[Fig.15] Edifício da Federação dos Empregados
do Comércio do Estado de São Paulo, na rua
Riachuelo, onde funcionou o Restaurante do
Comerciário até 1956.

[Fig.16
[Fig.16]
16] Interior do Restaurante do Comerciário “Alcântara
Machado”, que funcionava no térreo do Edifício da Federação dos
Empregados do Comércio do Estado de São Paulo.
ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.

Estes postos de atendimento, denominados Centros Sociais eram considerados, segundo Almeida
(1997), as “unidades-eixo da organização assistencial do Serviço Social do Comércio”, centros
irradiadores de um trabalho social que deveria “alcançar os locais de trabalho e principalmente os
lares”, de forma a exercer uma ação “esclarecedora, orientadora, condutora, persuasiva e, sobretudo
educacional”.

[Fig.17
[Fig.17]
17] Centro Social “Horácio de Mello”.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.18
[Fig.18]
18] Centro Social “Mário França de
Azevedo”.
ALMEIDA, 1997.

50



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

As principais atividades desenvolvidas pelo SESC neste período, englobavam assistência médicosanitária, hospitalar, maternal, odontológica, recreativa, educacional, moral e espiritual, domiciliar e
legal. Notamos, neste momento, que existia uma forte predominância pela área de saúde, como
resposta à carência de recursos do governo nesta área e demonstrando uma preocupação com a
formação dos futuros trabalhadores do comércio. Neste sentido, a infância e a maternidade foram os
alvos prioritários de ação, ao lado da assistência odontológica que também se fazia presente,
iniciando um trabalho que persiste até hoje nas unidades do SESC. Dessa forma, buscava-se
garantir o crescimento de uma população mais saudável fisicamente, e conseqüentemente, mais
apta ao trabalho e à vivência urbana.

[Fig.19
[Fig.19]
19] Atendimento médico às crianças na unidade da rua
Florêncio de Abreu, nº.305, em São Paulo.

[Fig.20
[Fig.20]
20] Os Concursos de robustez infantil
demonstravam os ideais da época.

ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.

[Fig.
“João
[Fig.21
g.21]
21] Maternidade
Daudt D’Oliveira” (Maternidade do
SESC), na av. Brigadeiro Luiz
Antônio, nº.4.805 em São Paulo.
Inaugurada em 1958, funcionou
até 1970.
Acervo do SESC.

Cuidado especial merece, nas atividades de serviços sociais, o amparo à
maternidade e à infância. Com efeito, de sua organização eficaz e tecnicamente
impecável depende, em grande parte, o bem estar físico e moral da futura
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geração, elemento preponderante do futuro da nação (SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO, 1949, apud FIGUEIREDO, 1991). 27

Ainda no que se refere à assistência médica, as campanhas de vacinação realizadas pela entidade,
especialmente na profilaxia de doenças como a tuberculose – que concorria para a invalidez
temporária ou permanente dos trabalhadores e era responsável por um alto índice de mortalidade,
de forma a ameaçar a mão de obra urbana – assumiam um importante caráter de colaboração com o
Estado.
Todas as ações do SESC eram levadas ao conhecimento dos comerciários e suas famílias através
do serviço das “visitadoras sociais”, das “educadoras sanitárias” e mais tarde dos “orientadores
sociais” em visitas não somente aos locais de trabalho, mas também aos lares (ALMEIDA, 1997,
p.45). Ao entrar nas casas dos trabalhadores, os visitadores sociais avaliavam desde os gastos
domésticos, até o comportamento da família, passando, evidentemente, pelas questões de higiene.
Com isso, percebemos que o trabalho dos Centros Sociais extrapolava a dimensão relativa ao
trabalho e atuava especialmente na parte relativa ao tempo livre do trabalhador e de sua família.
Esse período de descanso era aqui entendido como um elemento viabilizador do ritmo produtivo de
trabalho, e, bem ocupado, possibilitaria o desenvolvimento mais pleno do trabalhador, incorporando
em seus lazeres a disciplina dos espaços de trabalho.
Para atingir tal objetivo, os Centros Sociais ofereciam inúmeras atividades distintas e favoreciam o
convívio entre os comerciários, atuando como um elemento de sociabilização que contribuía com o
aprendizado e o comportamento pretendido.

27 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO. (1949). Serviço Social: subsídios para exame de suas finalidades e funções. Rio de
Janeiro: Sesc apud FIGUEIREDO, B. G. (1991). A criação do Sesi e Sesc: do enquadramento da preguiça à produtividade
do ócio. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1991, p.91.
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[Fig.22
[Fig.22]
22] Sala dos orientadores sociais.
Acervo do SESC.

[Fig.23
[Fig.23]
23] Visitadora social em trabalho junto aos
comerciários em suas casas.

[Fig.24
[Fig.24]
24] Trabalho das “orientadoras sociais” com as
crianças junto ao Centro Social Horácio de Mello.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.

Simultaneamente com o reconhecimento da necessidade de tempo livre e lazer,
enquanto requisitos indispensáveis à reprodução física das classes
trabalhadoras, surge a preocupação, inerente à necessidade de reprodução do
sistema, com a regulamentação e o controle do uso do tempo liberado ao
trabalho e sua adequação aos valores culturais dominantes na sociedade. [...],
os representantes mais avançados do empresariado, ao reconhecerem sua
necessidade para o próprio processo de acumulação, pareciam não aceitar
uma autonomia total das classes trabalhadoras na definição das formas de
utilização do tempo conquistado. Amiúde, o caráter de conquista é obscurecido
e prevalece a representação de que a redução da jornada fora um ‘benefício’
paternalisticamente doado, a ser, em reconhecimento, ‘bem aproveitado’
(FIORE, 1982, p.26-27).

Este “bom aproveitamento do tempo livre” era buscado de diversas formas pela instituição, conforme
os dados obtidos no 1º Relatório de Atividades, encaminhado ao Conselho Regional no início de
1948. 28

28

O aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade; a solução dos problemas domésticos decorrentes de dificuldades de
vida ou de relação de convivência; a solução dos problemas de saúde, alimentação e higiene; a defesa do salário real do
comerciário; a melhoria das condições de habitação e transporte; o conhecimento dos preços de custo de artigos de
consumo generalizado, a fim de julgar da conveniência da instalação de núcleos-padrão para produção, a um preço mais
baixo, de tipos populares daqueles artigos; o desenvolvimento cívico e social da coletividade pela educação e instrução
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Apesar do esporte não aparecer inicialmente, como parte do programa específico de atuação do
SESC, logo nos primeiros anos percebeu-se que as atividades esportivas, especialmente o futebol,
eram “elementos aglutinadores da população comerciária” (ALMEIDA, 1997, p.45). Dessa forma, tais
atividades foram estimuladas pela entidade que, além de buscar a sociabilização entre os
comerciários e seus dependentes, também apostava no desenvolvimento da força e da saúde física
dos trabalhadores. Nesse sentido, as próprias empresas privadas também contribuíram, ao
organizar equipes com seus funcionários e subsidiar uniformes, troféus e medalhas.

[Fig.2
[Fig.25] Equipe de jogadoras de vôlei do grêmio da Mesbla
em São Paulo.

[Fig.26
[Fig.26]
26] Equipe de jogadores de futebol de
empresa de Bauru.

ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.

Os benefícios da prática esportiva estavam amplamente divulgados desde os anos 1920, como nos
mostra um trecho de reportagem do jornal O Estado de São Paulo de 6/12/1919 29:
“Nos atuais campos de esporte está-se preparando uma geração que
indiscutivelmente modificará de modo acentuado a nossa moral e a grande
atividade do povo paulista em todos os desdobramentos do seu comércio, da
sua indústria e da sua agricultura”.

Ao analisar a questão, o historiador Nicolau Sevcenko destaca
[...] o quanto o adestramento físico e as suas necessárias implicações, em
termos de hábitos de higiene, profilaxia, alimentação e regularização da vida
cotidiana, acarretariam não só em aumento das aptidões físicas individuais,
mas sobretudo numa consistente disciplina do comportamento e num estímulo
extraordinário dos dispêndios de atividade, os quais causariam um impacto

adequadas; a prestação aos comerciários de serviços do seu interesse no sentido de facilitar o desenvolvimento da sua
atividade profissional e social, inclusive na regularização de documentos e formalidades indispensáveis à vida dos mesmos
e suas famílias (ALMEIDA, 1997, p.34-36).
29 N/a, Sports – educação física, OESP, 6/12/1919, p.6. apud SEVCENKO, N. (1992). Orfeu extático na metrópole: São
Paulo sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, p.47.
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principalmente na dimensão das expressões coletivas (SEVCENKO, 1992,
p.47).

Ao agir sobre o indivíduo, o esporte estimulava as respostas rápidas e automáticas e incentivava
uma vocação natural à disciplina e às regras. Enquanto os praticantes de esportes enxergavam o
desenvolvimento de suas aptidões físicas, o empresariado se interessava pela tendência à
obediência e à ordem, que se aprimoravam durante as atividades. Além disso, a instituição de novos
valores, como o trabalho em grupo, a organização e o estabelecimento de metas e limites, eram
importantes para os indivíduos, mas interessava especialmente aos patrões, que viam neste
contexto, uma maior perspectiva de controle sobre seus funcionários.
Como mais uma alternativa para o emprego do tempo livre, a entidade inaugura em 1948, a Colônia
de Férias “Ruy Fonseca” na Praia de Bertioga, São Paulo, projetada pelo engenheiro Prestes Maia.
Objetivando a construção de um ambiente com um forte contato com a natureza e que possibilitasse
a prática de esportes e uma alimentação saudável, o espaço se propunha recuperar as energias dos
trabalhadores em seus períodos de férias, além de atender ao ideal de um grande espaço educativo
e indutor do convívio entre os trabalhadores.
A praia é a principal atração, mas os usuários dispõem de cinema, salão de
jogos, bar, ginásio de esportes, biblioteca, além de promoções sociais regulares
da colônia, como jogos, bailes, reuniões, concursos, etc. Para as crianças,
existe um parque infantil com play-ground e salas para recreação, mini-campo
de futebol e seção infantil da biblioteca (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO,
1977, p.244).

No entanto, a Colônia de Férias de Bertioga foi uma experiência única dentro do SESC no Estado de
São Paulo, pois apesar de antecipar e trazer à tona importantes aspectos da política da entidade
para o atendimento em grande escala, não se optou pela continuidade deste modelo como espaço
de atendimento. É importante ressaltar as inúmeras possibilidades de atividades que se abririam em
um espaço como o de Bertioga, mas os questionamentos produzidos a partir de então, colocaram
para o SESC que seu espaço de atuação deveria ser prioritariamente a cidade, pois quanto mais
próximo estivesse da classe comerciária, mais intensivo seria o seu trabalho junto aos trabalhadores
e suas famílias.
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[Fig.27
[Fig.27]
27] Vista da Colônia de Férias em Bertioga.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.28
[Fig.28]
28] Vista da Colônia de
Férias em Bertioga.

[Fig.29
[Fig.29]
29] Chegada dos comerciários e suas famílias.
ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.

Neste momento, vale ressaltar que o SESC, ao se propor como um organismo totalmente novo no
país, não possuía uma política muito rígida e já consolidada. Ao contrário, foram as
experimentações, como as atividades dos primeiros anos e o caso de Bertioga, que inspiraram as
descobertas e as progressivas mudanças no que tange ao conceito da instituição e de seus espaços
de atendimento.
Na verdade, o SESC, procurando cumprir as metas para as quais havia sido
criado – suficientemente genéricas para incluir um sem número de diferentes
atividades – buscava caminhos. Nunca se fizera algo parecido e, portanto, não
havia modelos que pudessem ser seguidos. Era necessário ir inventando,
descobrindo nichos de atuação, testando na prática a validade de cada projeto
de trabalho a ser realizado (ALMEIDA, 1997, p.36).

Assim, a partir dessas experiências, delinearam-se alguns caminhos que passaram a orientar as
atividades da instituição. Um dos exemplos é a criação de seu primeiro Departamento Esportivo, que
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funcionava em conjunto com o SENAC 30, pois ambas as instituições não contavam com grandes
espaços que pudessem abrigar as atividades esportivas de forma satisfatória. Com o tempo,
mostrou-se como um campo inesgotável de trabalho e passou a ser parte importante da
programação da instituição a partir de então.
Nem só do ponto de vista social, porém, são vantajosas as práticas esportivas.
Para o indivíduo oferece, além da higiene corporal (arejamento da epiderme,
eliminação das toxinas pela transpiração), a higiene mental. Realmente, a
possibilidade de descarregar energias acumuladas durante períodos de
trabalho, deve ser encarada com maior cuidado. Por intermédio do esporte
essa descarga pode ser totalmente efetuada de maneira equilibrada,
disciplinada, psíquica e fisicamente (REVISTA DO COMERCIÁRIO, 1956, p.2425).

Segundo Almeida (1997), além das atividades esportivas, organizavam-se inúmeros outros tipos de
trabalhos, como reuniões, encontros, cursos, festivais de arte e música, festejos, comemorações
cívicas, sessões de cinema e pequenos shows, de forma a preparar o caminho para a futura
diversificação de atividades na instituição, que abrangiam áreas de interesse cada vez mais amplas
e conseqüentemente, uma maior parte da população comerciária.

[Fig.30
[Fig.30]
30] Platéia de comerciários em espetáculo realizado no Teatro
Paramount, em São Paulo.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.31
[Fig.31]
concursos
de
31] Os
“misses” eram prática comum na
época.
ALMEIDA, 1997.

30

É importante ressaltarmos que ambas as entidades se beneficiaram dessa proximidade e, ao iniciarem seu plano de
expansão no interior do Estado, a partir de meados da década de 1950, o fizeram conjuntamente, dividindo os espaços dos
mesmos prédios.
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Como forma de divulgar a instituição e seus trabalhos nos esportes e na vida associativa, no início
da década de 1950 é lançado o jornal “Sesc em Marcha”, com tiragem de 10 mil exemplares e
seções de escultura e pintura, música, cinema, teatro, literatura, educação social, noticiário
fotográfico, além de páginas feminina, infantil e de recreação (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO,
1996, p.15).
Em função do aprendizado cotidiano destes primeiros anos de trabalho, em 1951 é realizada na
cidade de Bertioga, a I Convenção Nacional de Técnicos do SESC, que procedeu a uma revisão de
seu primeiro plano de ação e estabeleceu as novas diretrizes de atuação da entidade, em âmbito
nacional.
Entre as diretrizes aprovadas pela Convenção, estão: a preferência para a criação e
desenvolvimento de obras recreativas, associativas e culturais; o incentivo, a criação e o
desenvolvimento de clubes de comerciários e organização de centros sociais; instalação de
bibliotecas e a criação de escolas ou cursos de trabalho social, para treinamento de seus
funcionários.
Com novos investimentos do governo no campo da saúde

31,

o SESC se viu preparado para

proceder a uma revisão de sua política assistencial, o que acarretou uma redução gradual dos
serviços médicos e um aumento de outras atividades de serviço social, imprimindo um cunho
nitidamente educacional ao trabalho desenvolvido junto aos comerciários e seus dependentes
(ALMEIDA, 1997, p.65-69).
Na busca de “criar e desenvolver obras recreativas, associativas e culturais, que admitissem
planejamento a longo prazo”, a entidade se distancia do assistencialismo 32 e das ações paliativas,

31 Podemos citar a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU) e do Plano SALTE (sigla
que identificava os objetivos do plano: Saúde, Alimentação, Transporte e Energia).
32 No entanto, como aponta Almeida (1997), o trabalho assistencial ainda persiste em algumas formas, como a
Maternidade “João Daudt d’Oliveira”, inaugurada em 1958 e vendida para a Prefeitura Municipal de São Paulo em 1970 e a
Comunidade “Brasílio Machado Neto”, uma “cidade comerciária” em Suzano, com área de 874.638 m², comportando 749
unidades habitacionais e equipamentos como mercado, igreja, escola, centro esportivo, centro social, cinema, restaurante
e estação terminal (COMUNIDADE, 1958 e NOGUEIRA, 1958).
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características dos primeiros anos de atuação (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.20).
Sobre isso, escreveu o então presidente do SESC, Brasílio Machado Neto:
De início, a direção do organismo confundiu serviço social com assistência
social e mesmo com caridade. Sua conceituação, porém, é bem distinta. A
assistência social faz ou dá alguma coisa para o indivíduo carente, atingindo-o
apenas num determinado momento crítico de sua vida. Sua ação, por ser mais
paliativa, cria condições de dependência, próprias do paternalismo. O serviço
social, diferentemente, crendo na possibilidade da realização do potencial
humano, indaga as causas da carência e procura capacitar o indivíduo a
resolver seus próprios problemas. Sua ação prolonga-se no tempo, pois o
serviço social oferece elementos para que a pessoa disponha de condições
duradouras de pleno desenvolvimento individual e social (MACHADO NETO,
1997, p.4).

Assim, o trabalho do SESC adquire o conceito de “educação social”, e se aproxima da população
comerciária através de atividades que contemplam o sentido da educação informal, como os
diversos cursos 33 , os jogos esportivos ou os festejos organizados pela entidade.

[Fig.33
[Fig.33]
33] Os cursos na década de 1950 acompanhavam o
perfil dos serviços da época: a saúde, a maternidade, a
infância, a educação e a vida familiar.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.32
[Fig.32]
32] Desfile do 10º Aniversário do
SESC, em 1956 no Vale do Anhangabaú.

[Fig.34
[Fig.34]
34] Curso de noivas e de enfermagem do lar em 1959.
ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.

33

No início dos anos 50, são destaques na programação dos Centros Sociais os cursos de inglês, português, corte e
costura, bordado e tricô, balé infantil, modelagem de bolos e enfermagem no lar, entre outros.
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Essa reorientação das atividades, na verdade indicava uma definição mais
precisa dos objetivos da instituição. Além da influência das escolas de serviço
social, que sofreram mudanças visando uma perspectiva de ação mais efetiva
no sentido de “ajustar”, “adaptar” o contingente da mão-de-obra às mudanças
sócio-econômicas, a atuação na área médica passou a ser vista como um
paliativo incapaz de resolver os problemas de “desajuste social” e garantir a
ordem social (FIGUEIREDO, 1991, p.98).

Essa intervenção educativa, assim como todas as ações voltadas aos trabalhadores, objetivava
intervir na sua formação moral, como uma forma de suscitar novos hábitos e valores e enquadrar
sua força de trabalho dentro de regras e normas definidas. Ao inibir ou até mesmo mudar
comportamentos considerados inadequados, a educação social vinculava o trabalhador a um novo
mundo, no qual ele deveria se sentir, mais do que “ajustado”, “protegido e amparado” pelas
instituições patronais.
As técnicas do serviço social intervêm para restabelecer o equilíbrio perdido e
tão comprometedor para o andamento social, e vão desde as técnicas para
“adaptar” o trabalhador às condições de trabalho; técnicas para se “aproveitar”
o tempo livre com atividades produtivas, consideradas saudáveis e
engrandecedoras e conseqüentemente afastando-os dos perigos da rua, dos
bares, das reuniões, das noites, das aventuras (FIGUEIREDO, 1991, p.109).

Após dez anos de atividades, o Relatório Anual de 1956 apontava o crescimento do tempo livre do
trabalhador como um possível “problema social” e confirmava a tendência adotada no 1º Relatório
de Técnicos, ao procurar possíveis soluções através da criação de oportunidades para que o
trabalhador utilize o seu tempo livre desenvolvendo “qualidades morais do caráter” (ALMEIDA, 1997,
p.70-71).
Como forma de impedir a emergência de conflitos, as atividades de educação social buscavam
associar os problemas dos trabalhadores aos seus próprios comportamentos. Os atritos entre
operários e patrões, que “deixavam de ser associados aos conflitos dos interesses de classe, para
se associarem à psicologia de cada trabalhador” ou ainda o problema dos baixos salários, que “se
reduzia ao aproveitamento adequado, ao planejamento da economia doméstica” são os exemplos
apontados por Figueiredo (1991) para ilustrar o pensamento da época.
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Assim, através da educação social e da extensão da disciplina do trabalho para as atividades de
lazer, a entidade buscava instituir e divulgar um modelo de conduta para os trabalhadores e suas
famílias, pautado nos interesses de produtividade, de consumo e de manutenção da ordem social.
Com as condições econômicas favoráveis do país, na segunda metade da década de 1950, a
entidade havia aumentado consideravelmente o número de atendimentos realizados 34 e já possuía
inúmeros postos de atendimento na capital e no interior do Estado, além daqueles construídos em
conjunto com o SENAC, resultado de seu plano de expansão.

35

Também na capital, as novas

instalações da Administração Central e do Restaurante do Comerciário, inaugurado em fevereiro de
1960, no prédio da Rua do Carmo, fortaleciam a imagem do SESC perante a população. Assim,
percebemos que não só sua rede física cresceu, mas também o trabalho realizado junto ao seu
público-alvo.

[Fig.3
[Fig.35] Novo Centro Social “Mário França de Azevedo”, na rua
do Carmo, 147. O prédio foi adquirido em outubro de 1956,
possuindo seis pavimentos (subsolo, térreo e quatro andares) em
terreno de 18,95 x 20 m. Abrigou a Administração Central, que
funcionava na rua Florência de Abreu, 305. Integra o novo
Restaurante “Alcântara Machado”, que além de servir almoços
diariamente, contava com amplo salão de estar para repouso dos
freqüentadores do restaurante, com alguns jogos de salão, como
xadrez e damas.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1966.

34

No ano de 1956, o SESC registrou 12 milhões de atendimentos. Disponível em <www.sescsp.org.br>.
Postos de atendimento na capital: Centro Social “Carlos de Souza Nazareth”, Centro Social “Horácio de Mello”, Centro
Social “Bento Pires de Campos”, Centro Social “Mário França de Azevedo”, Maternidade “João Daudt d’Oliveira”. Postos de
atendimento no interior: Centro Social de Assis, Centro Social “Alfredo Aranha de Miranda” em Campinas, de 1948, Centro
Social “João Di Pietro” em Catanduva, Centro Social “Francisco Garcia Bastos” em Lins, Centro Social “Orval Cunha” em
Taubaté. Centros Sociais construídos em conjunto com o SENAC: Centro Social “Antônio Carlos de Assumpção” em
Ribeirão Preto (o SESC possuía um Centro Social na cidade desde 1947, mas no ano de 1956 foi inaugurado o novo
prédio em conjunto com o SENAC); Centro Social “Feliciano Lebre de Mello” em Marília, de 1958, Centro Social “Nelson
Fernandes” em Bauru, de 1959, Centro Social “Horácio Rodrigues” em Santos, de 1959 e o Centro Social em São José do
Rio Preto, de 1960.

35
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Analisaremos, a seguir, a imagem da entidade, através de sua arquitetura, desde os primeiros
Centros Sociais até as unidades construídas durante a década de 1950, os centros sociais
ampliados, em parceria com o SENAC, nos quais nos deteremos mais detalhadamente.

1.3.

AS PRO POSTAS ARQUITETÔNICAS DO SESC
1.3.1. EXPRESSÕ ES DO ECLETISMO

Durante a década de 1940, a cidade de São Paulo já havia alcançado a posição de metrópole e
apresentava-se como uma das principais cidades brasileiras, devido ao seu crescimento econômico
iniciado com o café e expandido pela indústria e pelo comércio. Símbolos da modernidade, como os
arranha-céus, a ferrovia, os automóveis estampavam a paisagem paulistana ao mesmo tempo em
que exposições e manifestos divulgavam os novos ideais “modernos” para a população. Neste caso,
os primeiros passos, como a exposição de pinturas de Anita Malfati em 1917, a Semana de Arte
Moderna de 1922, o Manifesto Pau Brasil, escrito por Oswald de Andrade em 1924 e os artigos de
Warchavchik e Rino Levi em 1925 36, entre outros, contribuíram para cristalizar os conceitos e
significados do “ser moderno”, pois, como aponta a historiadora Maria Lúcia Bressan Pinheiro
(2001), o termo “moderno”, especialmente no campo da arquitetura, indicava a presença de
inúmeras modernidades distintas, expressas nos mais variados estilos. Assim, ela mostra que a
grande maioria dos arquitetos que atuava em São Paulo na época, parecia permanecer totalmente
alheia ao verdadeiro ideário moderno. 37

36

A carta de Rino Levi ao jornal O Estado de São Paulo e o manifesto de Warchavchik “Acerca da arquitetura moderna”
publicado no Correio da Manhã apesar de serem textos pioneiros, em nada alteraram a rotina da arquitetura corrente no
país (SEGAWA, 1999, p.44). Ambos elogiavam a racionalidade, a economia e a praticidade da máquina, chamando a
atenção para os princípios da indústria que deveriam ser transpostos para a arquitetura.
37 “Esses profissionais – independentemente de sua formação profissional, isto é, arquitetos ou engenheiros civis –
parecem contentar-se em produzir uma arquitetura apenas modernizada, no sentido de aberta à incorporação dos avanços
tecnológicos disponíveis, sem entretanto questionar a adoção de estilos e certas reminiscências aristocráticas típicas do
academicismo. Assim, a arquitetura dita moderna comparece, na grande maioria dos casos, como uma das alternativas
estilísticas disponíveis aos arquitetos paulistanos do período – o que configura uma arquitetura apenas modernizada, em
suma” (PINHEIRO, 2001, p.111).

62



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

De fato, na grande maioria dos casos, o adjetivo ‘moderno’ é empregado como
indicador de atualidade, de acessibilidade e de fidelidade aos mais variados
parâmetros arquitetônicos europeus (ou norte-americanos), não estando
necessariamente vinculado aos princípios ideológicos e projetuais
estabelecidos pelo movimento moderno. Assim, na maior parte dos casos, a
arquitetura – mesmo quando denominada ‘moderna’ – continua a ser entendida
exclusivamente como um fenômeno fachadístico, intercambiável, de gosto
(PINHEIRO, 2001, p.109).

Neste período, outros estilos como o art nouveau 38, o art déco

39

ou até mesmo o neocolonial 40,

apareceram como manifestações de renovação arquitetônica, em substituição ao ecletismo
predominante. No entanto, de modo geral, todos acabaram por se tornar mais um vocabulário
disponível para as colagens produzidas pelos arquitetos da época.
Assim, podemos dizer que naquele momento, a cidade de São Paulo vivia um período de transição,
com experiências modernas pontuais em meio à variedade estilística que predominava na cidade. As
casas modernistas construídas por Warchavchik na década de 1920, os projetos de Flávio de
Carvalho ou o edifício Esther, construído em 1936, pelos arquitetos Álvaro Vital Brazil e Adhemar
Marinho eram exemplos isolados, que abriam caminho para experiências semelhantes, mas que
ainda não haviam sido absorvidos pela população de modo geral.

38

O art nouveau foi criado como reação ao historicismo da arte acadêmica, a qual ele colocava como distante da realidade.
Buscava uma renovação e uma integração das artes – arquitetura, artes plásticas e artes decorativas – através de uma
adesão à lógica industrial e à sociedade de massas. Um dos principais exemplos dessa arquitetura é a Casa Álvares
Penteado, projetada pelo arquiteto Karl Ekman (BRUAND, 1991, p.44-45).
39 O art déco, também conhecido com “cúbico” ou “futurista”, era definido como um estilo ligado à sociedade industrial
nascente, que fazia uso das mais modernas tecnologias para a construção, como o concreto armado. Foi amplamente
utilizado durante os anos 1930 e 1940 em obras urbanas como cinemas, teatros, agências de correios, entre outras, o que
contribuiu, segundo Segawa (1995) para a disseminação popular do estilo. Geralmente, suas obras possuíam simetria,
articulação de volumes geometrizados e predominância de cheios sobre vazios.
40 O neocolonial foi introduzido em São Paulo, em meados da década de 1910, pelo engenheiro português Ricardo Severo.
O movimento buscava a revalorização da antiga arquitetura luso-brasileira através da realização de uma identificação com
a nacionalidade, em um período onde esse sentimento se fortalecia pelos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial.
Teve seu apogeu na década de 1920, vindo a fenecer nos anos seguintes, após a vulgarização de seus elementos
(SEGAWA, 1999).
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[Fig.36
[Fig.36]
36] Casa projetada por Warchavchik,
inaugurada em 1930, na rua Itápolis.
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[Fig.37
[Fig.37]
37] Edifício Esther, em São Paulo.
XAVIER, 1983.

XAVIER, 1983.

O SESC nascia neste contexto e se instalou, inicialmente, nos espaços disponíveis existentes na
cidade, ou seja, residências para aluguel que pudessem sofrer reformas para abrigar as atividades
propostas, uma prática comum em diversas organizações e associações da época. Na verdade,
neste primeiro momento, a entidade não possuía uma “consciência arquitetônica” muito clara a
respeito da escolha de um estilo arquitetônico que a representasse, assim, os espaços alugados não
podem ser considerados como uma opção à arquitetura eclética, mas sim uma adequação ao que se
encontrava disponível no mercado.
Em seu início, o planejamento dos espaços de lazer do SESC se resumia a
uma adaptação dos locais alugados às atividades propostas pelo quadro
técnico. Exteriormente, os imóveis guardavam o aspecto de grande residência,
construção considerada ideal, na época, para abrigar um centro social (PINA,
1992, p.70).

Localizados em bairros como Água Branca, Tatuapé e Santana – locais de grande concentração da
classe trabalhadora pela existência de terrenos a preços baixos – os centros sociais se
apresentavam como exemplares simplificados das residências da elite paulistana. Estas, obras de
importantes arquitetos como Ramos de Azevedo, Domiziano Rossi, Matheus Haüssler e Carlos
Ekman, eram consideradas produções eruditas, ainda que também se valessem de colagens como
processo compositivo.
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[Fig.38
[Fig.38]
38] Centro Social “Bento Pires de Campos”,
na avenida Celso Garcia, 2424, no Tatuapé.

[Fig.39
[Fig.39]
39] Centro Social “Carlos de Souza Nazareth”, na
avenida Água Branca, 271.

ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.

Segundo o historiador Carlos Lemos (1987), o pastiche arquitetônico foi rapidamente incorporado às
expectativas da classe média, que interpretou e simplificou os modelos. Neste sentido, os
construtores das residências destinadas a essa classe aos poucos elegeram certos elementos de
composição arquitetônica como imprescindíveis e garantidores do êxito artístico, o que determinou a
criação de um “receituário quase que local” de colagens características dessas obras.
Da mesma forma que a elite precisava do aval estrangeiro ou um modelo europeu para se espelhar,
a classe média contava com a arquitetura da elite para se inspirar. Incorporava tal produção, tida
como erudita, e popularizava os estilos em variantes simplificados. Assim, temos nos edifícios que
abrigavam os centros sociais uma variedade de influências, característica de um ecletismo
desordenado que acolhia diversos elementos estilísticos, recompondo-os de diferentes maneiras.
Estes imóveis eram, geralmente, casas térreas ou assobradadas. No caso das térreas, elas
invariavelmente, se encontravam no alinhamento da rua, geminadas duas a duas, com entradas
laterais descobertas e portões de ferro. Possuíam porões com pinturas ou relevos de argamassa até
a altura do assoalho interno, reboco grosso em relevo, molduras ao redor das janelas e platibandas
ornamentadas.
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[Fig.40
[Fig.40]
40] Centro Social “Antônio Gonçalves
Leite Mont’Serrat”, em Botucatu.

[Fig.41
[Fig.41]
41] Centro Social “Orval Cunha”, na cidade de
Taubaté.

ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.
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Os sobrados, ao contrário, possuíam recuos com jardins fronteiros e corredores laterais livres.
Assim, do mesmo modo que as casas da elite, estes se encontravam soltos em relação ao terreno,
para conformação de quatro fachadas distintas. Como coloca Lemos (1989), tal fato contribuiu para
a composição arquitetônica, que passou a adotar saliências e reentrâncias no perímetro da
residência, configurando coberturas mais movimentadas.

[Fig.42
[Fig.42]
42] Centro Social “Horácio Rodrigues”, em
Santos.

[Fig.43
[Fig.43]
43] Centro Social “João de Vasconcellos”, na
Água Branca.

ALMEIDA, 1997.

ALMEIDA, 1997.

Estes telhados, geralmente possuíam beirais lisos, forrados com massa de estuque e calhas que
contornavam toda a cobertura, com exceção da fachada frontal, que exibia como detalhe, o beiral
frontal seccionado.
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Também eram características destas edificações, as sacadas com balaustradas, sustentadas por
colunas com ornatos ou relevos em massa e as jardineiras nos peitoris das janelas, estas, quase
sempre com molduras de argamassa de cimento. Faixas de cimento moldado circundavam as quatro
fachadas, que juntamente com a ornamentação dispersa, criavam um ecletismo simplificado, onde
elementos de inspiração italiana, francesa ou alemã

41,

se misturavam arbitrariamente às

características do neocolonial mais recente.

[Fig.44
[Fig.44]
44] Centro Social “Horácio de Mello”, na
avenida Fausto Ferraz, 131, na Bela Vista.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.4
[Fig.45] Centro Social “Mário França de Azevedo”,
na avenida Voluntários da Pátria, 2368, no bairro de
Santana.
ALMEIDA, 1997.

No interior destes centros sociais os espaços das salas de atendimento sobressaíam, o que revelava
a predominância das chamadas “atividades individuais” e de “assistência à saúde” em relação às

41

Na cidade de São Paulo houve predominância de influências italianas e alemãs, devido, sobretudo às grandes taxas de
imigração destas duas nacionalidades. Chegaram a São Paulo desde mestres-de-obras e artesãos com formação nos
canteiros de obra europeus até arquitetos que atuaram para os compatriotas que haviam enriquecido através do comércio
e da indústria. Ao contrário, na capital Rio de Janeiro, a maior influência foi a francesa, em razão da vinda da missão
artística francesa, que chegou ao país em 1816 e pela instalação da Escola de Belas Artes, com tradição fundamentada
nesta arquitetura (BRUAND, 1991, p.33 e 38).

OS ˆNOVOS TEMPOS˜: MODERNIDADE, URBANIZAÇÃO E PROGRESSO



67

“atividades de grupo”, entre os anos de 1948 a 1952, conforme pudemos confirmar pelos dados de
Maria Heloísa Fiore (1992, p.30-32). 42
Também é importante perceber neste primeiro momento a presença de ambientes como varandas
ou alpendres, que se apresentavam como espaços de transição entre o exterior e o interior dos
Centros Sociais. Assim, enquanto o interior era caracterizado pela adaptação dos antigos cômodos
da residência em salas para a realização das atividades propostas no programa, tais como os
diversos cursos oferecidos pela instituição, estes espaços de transição eram bastante importantes,
pois induziam ao convívio, promovendo encontros informais entre os comerciários durante os
intervalos das atividades “oficiais”.
Com a revisão na política da entidade, implementada no ano de 1951 – que visava a reduzir seus
serviços médico-assistencialistas e ampliar e diversificar as atividades – e o crescimento da clientela,
entendeu-se que os espaços dos centros sociais tornaram-se insuficientes e inadequados para
abrigarem as novas atividades propostas. O descompasso entre a concepção de ação da entidade e
a concepção de seus espaços se evidenciava em vários aspectos, entre eles: as instalações
inapropriadas para a realização de atividades associativas, que prejudicavam a formação de grupos,
pois não havia espaços suficientes para a reunião dos usuários e a ausência de espaços esportivos
próprios, o que impedia um trabalho mais amplo e sua evolução dentro das atividades oficiais.
Assim, em um primeiro momento, foram alugados grandes espaços externos, sobretudo para a
prática esportiva que crescia vertiginosamente, mas logo se percebeu a necessidade de um
processo sério de ampliação não somente dos espaços das unidades em si, mas da própria
entidade, constituindo uma verdadeira rede, com identidade própria.

42

Em 1948: atividades individuais (típicos “serviços sociais de caso”): 49,42%, atendimentos de assistência à saúde:
41,36% e atividades em grupo: 9,22%. Em 1950: atividades individuais: 31,46%, atendimentos de assistência à saúde:
55,01% e atividades em grupo: 13,53%. Em 1952: atividades individuais: 35,60%, atendimentos de assistência à saúde:
48,27% e atividades em grupo: 16,13%. Em 1954: atividades individuais: 35,24%, atendimentos de assistência à saúde:
31,77% e atividades em grupo: 32,99%. Dessa forma, notamos que, inicialmente, os atendimentos priorizavam as
atividades individuais e de saúde, em detrimento das atividades em grupo. Esta situação começou a se modificar em 1951,
devido às novas diretrizes do SESC, implantadas em decorrência da realização de sua I Convenção de Técnicos, iniciando
uma tendência que persiste até os dias de hoje de crescimento das atividades em grupo (FIORE, 1982, p.30-32).
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Como veremos a seguir, naquele momento, abria-se um novo caminho para um novo tipo de
arquitetura que deveria traduzir os valores e a filosofia da instituição nesta próxima fase.

1.3.2. A OPÇÃO PELO MODERNISMO
O modernismo como movimento, surge no início do século XX, como uma reação às novas
condições de produção industrial, com o uso da máquina, e se manifestou em diversas áreas, como
a pintura, a escultura, a literatura e a arquitetura. Le Corbusier, Mies van der Rohe e Walter Gropius
foram algum dos arquitetos mais emblemáticos deste período, cujos conceitos orientaram a
chamada arquitetura moderna racionalista em direção a uma nova estética que acompanhasse a
evolução das técnicas e dos processos construtivos.
Em um primeiro momento, a principal influência internacional para os arquitetos brasileiros foi Le
Corbusier, que visitou o país em três ocasiões (1929, 1936 e 1962) proferindo palestras e auxiliando
no projeto do Ministério da Educação e Saúde. Seus preceitos racionais que apontavam para a
planta livre, resultado direto da independência entre estruturas e vedações, a utilização de pilotis na
estrutura liberando o térreo, o uso de quebra-sóis nas fachadas, panos de vidro e jardins na
cobertura foram rapidamente assimilados e reformulados pelos arquitetos locais.
No Brasil, é consenso entre grande parte dos historiadores de arquitetura que foi a partir da
produção carioca que esta arquitetura moderna alcançou o prestígio necessário para sua expansão
e aceitação nacional. Isso se deve ao fato de que “o Rio era a capital do país, a sede do único curso
independente de arquitetura do Brasil e local de convergência de intelectuais, artistas e técnicos que
ali tinham a oportunidade de trabalhar, somando esforços” (LEMOS, 1983, p.840).
Além disso, o apoio do governo contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento dessa arquitetura.
Como marco para a afirmação das idéias modernistas e início de uma nova fase, tem-se o projeto e
construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde (1937-1942) no Rio de Janeiro pela
equipe composta pelos arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge
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Machado Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconcelos e com a supervisão de Le Corbusier. O edifício
do MES abriu caminho para um outro conjunto de obras modernas, projetadas por Oscar Niemeyer
em Minas gerais. Através do apoio do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, foi
construído o conjunto da Pampulha, totalmente projetado por Oscar Niemeyer.
O apoio governamental é uma das condições freqüentemente apontadas por
todos os autores como fundamentais para o êxito da arquitetura moderna
brasileira. Por um lado essa arquitetura servia perfeitamente como instrumento
político para dar visibilidade à idéia de progresso e modernização que
permeava o discurso oficial. Por outro, dava aos arquitetos a oportunidade de
pôr em prática suas propostas de uma nova arquitetura eminentemente
brasileira afinada com a produção internacional (TINEM, 2002, p.74).

Neste momento, o país contou com um importante instrumento de divulgação e legitimação dessa
arquitetura: a Exposição “Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942” no Museu de Arte
Moderna em Nova York, no ano de 1943. Organizada pelo arquiteto Philip Goodwin, da comissão de
relações exteriores do museu e pelo fotógrafo G. E. Kidder Smith, era uma das peças da “política de
boa vizinhança” que o presidente Franklin Roosevelt desenvolvia na América Latina para obter
alianças estratégicas na Segunda Guerra Mundial.
O Museu de Arte Moderna de Nova York e o Instituto Norte-americano de
Arquitetos estavam na primavera de 1942, ansiosos por manter relações com o
Brasil, um país que ia ser nosso futuro aliado. Por esse motivo e pelo desejo
agudo de conhecer melhor a arquitetura brasileira, principalmente as soluções
dadas ao problema de controle do calor e da luz em grandes superfícies
externas de vidro, foi organizada uma viagem aérea (GOODWIN, 1943, p.7).

A seleção das obras teve grande participação do governo brasileiro, já que os principais
interlocutores de Goodwin foram os representantes da intelligentzia do governo de Getúlio Vargas.
Assim, a ênfase recaiu sobre as obras institucionais, produzidas por arquitetos cariocas, e
localizadas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O edifício do Ministério da Educação e Saúde, o
Pavilhão Brasileiro para a Feira Internacional de Nova York (1938-1939), o prédio da Associação
Brasileira de Imprensa (1936) e o conjunto da Pampulha (1942-1943) são obras que apareceram em
destaque, enquanto Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, os irmãos Marcelo e Milton Roberto, Affonso
Eduardo Reidy e Roberto Burle Marx foram os arquitetos eleitos como representantes de um
universo mais amplo e diversificado.
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De São Paulo foram poucos os arquitetos que apareceram vinculados à produção moderna, como
Álvaro Vital Brazil, Rino Levi e Gregori Warchavchik, mostrando o papel pouco relevante que a
historiografia destinava à arquitetura paulista em geral.
No Rio e em Minas os arquitetos modernos são encarregados de obras de vulto
como o Ministério de Educação, Aeroporto Santos Dumont e Pampulha,
enquanto que em São Paulo a incompreensão oficial barrava, até muito
recentemente, aos arquitetos modernos a oportunidade de aplicar em obras do
vulto que só a obra pública pode ter, os princípios pelo qual se batia. Esta a
razão da menor repercussão, principalmente no conceito internacional, do
movimento moderno em São Paulo (CÉSAR, 1954, p.154).

Através dessa exposição e do catálogo resultante dela, a arquitetura moderna brasileira alcançou um
enorme prestígio internacional, divulgando para o mundo obras e arquitetos que simbolizavam o
modernismo no Brasil. Como aponta Lemos (1983, p.846), “esse reconhecimento internacional era
muito importante, pois dava uma espécie de aval às escolhas”.
Este aval foi bastante importante especialmente na aceitação do modernismo na cidade de São
Paulo, onde os ecos da mostra “Brazil Builds”, que inclusive foi exposta na Galeria Prestes Maia,
atuaram como um verdadeiro exercício de auto-estima e auto-valorização (SEGAWA, 1999, p.101).
Além da exposição, outros fatores como a vinda de inúmeros arquitetos, nacionais e estrangeiros, a
fundação do departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP) e a criação
dos cursos de arquitetura contribuíram sobremaneira para a formação e aceitação do modernismo
na cidade, alterando o quadro conservador da arquitetura paulista.
Arquitetos estrangeiros, como o polonês Lucjan Korngold, os italianos Daniele Calabi, Giancarlo
Palanti e Lina Bo Bardi e o tcheco Adolf Franz Heep, impulsionados pelos percalços da Segunda
Guerra e atraídos pela ampla repercussão da exposição e do catálogo “Brazil Builds” chegaram ao
país entre os anos de 1939 e 1946 e se fixaram, predominantemente na cidade de São Paulo,
apesar da vanguarda da arquitetura moderna brasileira ficar no Rio de Janeiro. O historiador Carlos
Lemos explica que
Talvez tenha contribuído para essa seleção o fato de no Rio já existir um corpo
de profissionais definido, cuja atuação não estivesse permitindo fácil
concorrência de arquitetos modernos de fora – o que justamente não acontecia
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em São Paulo, onde [...] eles operavam isoladamente, sendo em pequeno
número e com crescente oferta de projetos (LEMOS, 1983, p.856).

No entanto, apesar dessas considerações, o status de metrópole e a pujança econômica de São
Paulo eram atrativos que não podemos deixar de destacar, inclusive para a atração de arquitetos
nacionais, formados no Rio de Janeiro, que também se instalaram na cidade, como Álvaro Vital
Brazil, Abelardo de Souza, Zenon Lotufo, Hélio Duarte e Eduardo Corona, entre outros.
Neste período, as discussões de questões como a consolidação da profissão como autônoma e a
organização das faculdades motivaram a criação do Departamento Paulista do Instituto de Arquitetos
do Brasil em 1943, pelo então engenheiro-arquiteto Eduardo Kneese de Mello.
Do mesmo modo, a questão do ensino de arquitetura, com a fundação das duas primeiras
faculdades – a do Instituto Mackenzie, em 1947 e a da Universidade de São Paulo em 1948 – foi um
elemento fundamental, pois este ganhou autonomia em relação às antigas estruturas das escolas de
belas-artes e de engenharia.
Entretanto, mesmo com o desenvolvimento da arquitetura moderna e sua crescente aceitação
popular, em São Paulo as pesquisas em direção ao moderno não tiveram o apoio governamental,
sendo financiadas quase que totalmente pela iniciativa privada.
Tal situação se modificou no ano de 1949, com a instituição do Convênio Escolar, um acordo firmado
entre o Governo Estadual e a Prefeitura Municipal de São Paulo que buscava diminuir o déficit de
escolas que se acentuava na cidade (BUFFA, 2002, p.94). 43 Este acordo encontrava seu reflexo em
uma lei federal, ratificada pela Constituição de 1946, que determinava que União, Estados e
Municípios investissem uma porcentagem dos recursos arrecadados em impostos, na educação
(AMADEI, 1951, p.3). Tal fato revela a preocupação do governo com relação à educação, entendida
como o principal elemento para remodelar o país e a sociedade, preparando-os para o
desenvolvimento futuro.

43

Por este acordo, ficava estabelecido que a Prefeitura seria responsável pela construção das escolas e edificações
complementares e o Governo do Estado pela manutenção do ensino.
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Neste momento, havia no país uma série de personalidades – arquitetos, educadores, políticos,
intelectuais e artistas – extremamente engajadas nesta questão da educação. Dentre todos,
podemos dizer que um dos mais importantes foi o educador Anísio Teixeira 44, que enxergava a
“possibilidade de uma reforma social através de uma reforma da educação e do ensino” (BUFFA,
2002, p.99).
Segundo Buffa (2002), sua teoria de renovação da educação brasileira supunha a presença de
sociedades progressivas ou democráticas – caso do Brasil – que visavam não à simples
preservação dos costumes estabelecidos, mas sua constante renovação. Essa teoria, que
estabelecia novos modelos – de escola e de educação – que fossem capazes de acompanhar as
recentes mudanças nas relações sociais, encontrou um terreno fértil junto ao Convênio Escolar e ao
SESC, a quem muito interessavam os novos conceitos referentes às transformações da sociedade
brasileira.
Para Anísio Teixeira, essa nova educação deveria ser uma “educação integral”, que englobasse
aspectos físicos, psicológicos, morais e intelectuais e, portanto, necessitaria não só de um novo
programa, como também de espaços adequados para sua materialização.
Assim, os ideais pedagógicos de Anísio Teixeira encontraram junto aos arquitetos do Convênio
Escolar, os elementos necessários para sua materialização. Para a criação dos novos edifícios,
foram utilizados os conceitos de “escola-classe” e “escola-parque” que, nas palavras de Hélio
Duarte, eram os locais onde se reuniriam em um mesmo ambiente “as atividades normais do ensino
primário com outras atividades completivas e não menos essenciais: Trabalho, educação física e
atividade especial que se denominou ‘socializante’” (DUARTE, 1951, p.6).
Na primeira será ministrada a instrução, propriamente dita. Na segunda, a
educação em seu sentido mais amplo completará a atividade escolar da

44

Nascido na cidade de Caetité, na Bahia, em 12 de junho de 1900, Anísio Teixeira formou-se em Educação pela
Universidade de Columbia, nos Estados Unidos em 1929, após ter tomado contato com as idéias do filósofo e pedagogo
norte-americano John Dewey. Posteriormente, trabalhou na Diretoria da Instrução Pública no Rio de janeiro, período em
que escreveu vários livros, além do “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, endereçado ao povo e ao governo para
divulgar o programa de reconstrução educacional (BUFFA, 2002, p.99-101).
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criança. [...]. Na escola classe faria, em 4 horas, o seu curso básico de ler,
escrever, contar e mais ciência e história. No parque escolar, faria educação
física, recreação e jogos, desenhos e artes industriais, música, educação social,
educação de saúde e atividades extra-classe em geral. Teria o parque escolar
instalações para jogos de toda espécie, inclusive ginásio, ateliers e oficinas de
desenhos e artes industriais, salas para música e clubes, refeitórios e cantinas,
auditório, teatro e biblioteca (DUARTE, 1951, p.6).

Os trabalhos do Convênio não se restringiram ao projeto e construção somente de escolas, mas
também de outras instalações culturais comunitárias como parques infantis, ginásios, bibliotecas e
teatros populares, dentro do pensamento de que a educação não poderia se restringir ao âmbito das
salas de aula (OLIVEIRA, 1999, p.42).
Para coordenar estes trabalhos, foi criada a Comissão Executiva do Convênio Escolar, composta por
arquitetos como Hélio Duarte, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Roberto Tibau, Eduardo Corona, além do
engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange, que imprimiram novas características ao edifício
escolar, projetado, a partir de agora, segundo os princípios da arquitetura moderna.
Os critérios utilizados pelo Convênio passaram a definir padronizações como a composição por
blocos distintos, geralmente três, cada qual com uma função específica: ensino (salas de aula,
museu e biblioteca), administração (suporte administrativo e serviços assistenciais) e recreação
(área esportiva e galpão coberto para o recreio). Da mesma forma, foram determinadas a quantidade
e as dimensões das salas de aula, sua orientação, a adoção de mecanismos naturais para propiciar
ventilação cruzada, o emprego de jardins e pátios internos, além da racionalização e utilização de
materiais industrializados, quando possível.
Os projetos realizados a partir destes conceitos caracterizaram-se pela adoção de um processo de
composição “aditiva”, onde os volumes independentes são dispostos das mais diversas formas em
amplos terrenos ajardinados, unidos pela circulação através de elementos arquitetônicos
característicos do movimento moderno, como marquises e rampas.
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[Fig.46
[Fig.46]
46] Perspectiva de parque infantil
em Vila Pompéia, projeto do arquiteto
Eduardo Corona para o Convênio Escolar.
Habitat, n.4, 1951.

[Fig.47
[Fig.47]
47] Implantação de parque infantil em
Vila Pompéia, projeto do arquiteto Eduardo
Corona para o Convênio Escolar.
Habitat, n.4, 1951.

Segundo Caldeira (2005), os arquitetos do Convênio Escolar mantinham-se atualizados com o
desenvolvimento da arquitetura em outros países, possuindo conhecimento sobre projetos
semelhantes através das inúmeras publicações nacionais e estrangeiras que alimentavam sua
biblioteca.
A importância do Convênio Escolar está ligada não somente ao fato de que esta pode ser
considerada a primeira intervenção oficial de vulto da arquitetura moderna na cidade, mas também
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porque “as escolas construídas no período compreendido entre 1949 e 1954 disseminaram a
arquitetura moderna em São Paulo com uma abrangência até então desconhecida na capital
paulista” (BUFFA, 2002, p.97).
Nos anos 50, a arquitetura moderna passou a ser o padrão em São Paulo e
tornou-se sinônimo de status. Qualquer arquiteto, até o mais conservador,
passou a projetar segundo os cânones da modernidade: planta livre, estrutura
independente da vedação, panos de vidro contínuo, ausência de ornamentos,
uso de pilotis e formas geométricas (CAMARGO, 1997, p.38-40).

São Paulo, naquele momento, vivia uma grande euforia econômica, o que propiciou o aumento da
produção arquitetônica, com exemplos de grandes obras modernas como o edifício Copan e o
conjunto do Ibirapuera se destacando na cidade. Tal fato contribuiu para a disseminação e o
fortalecimento da linguagem moderna que, anos mais tarde, a exemplo do que ocorreu com o
ecletismo, teve algumas de suas soluções formais típicas, “assimiladas de forma grosseira ou
ingênua tanto pela especulação imobiliária medíocre como por anônimos construtores populares”
(SEGAWA, 1993, p.85).

[Fig.48
[Fig.48]
48] Foto aérea do conjunto do Parque do
Ibirapuera, com destaque para a marquise interligando
as edificações.
http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc125/mc125.asp,
2006.

Assim, estava criado o quadro onde se dariam grandes mudanças na arquitetura do SESC.
Incentivados pela tranqüilidade do país e animados com a euforia do status alcançado pela
arquitetura moderna brasileira, a entidade iniciou seu plano de expansão em meados da década de
1950. Este plano fazia parte de um projeto estético e ideológico de dotar a entidade de uma imagem
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moderna, em consonância com os novos valores das entidades e da sociedade em geral. Neste
primeiro momento, SESC e SENAC – instituições independentes, mas ambas subordinadas à
Federação do Comércio – trabalharam conjuntamente para a construção de suas próprias unidades,
ocupando, inclusive, os mesmos edifícios. 45
Para a realização dessa empreitada, elegeu-se a arquitetura moderna como linguagem
representativa da nova identidade das instituições. O modernismo, como movimento, tinha uma
relação bastante próxima do SESC, guardadas as devidas proporções. Pode-se dizer que ambos
nasceram como reação às mudanças que se operaram nas cidades desde o início do século. Além
disso, a nova feição do SESC, que privilegiava o aprendizado da vida social através da atividade em
grupo, encontrava na primazia dos espaços coletivos da arquitetura moderna, a sua materialização.
Da mesma forma, os conceitos de racionalidade, padronização e industrialização, divulgados pela
arquitetura moderna estavam de acordo com os anseios da entidade, que tinha a ampliação de sua
rede de centros sociais como um de seus objetivos.
No entanto, o mais importante era que ambos – a arquitetura moderna e o SESC – buscavam a
transformação da sociedade. No contexto internacional da arquitetura moderna, pode-se dizer que
uma das propostas mais incisivas de se fazer da arquitetura um agente efetivo de integração e
transformação social tenha sido a dos “condensadores sociais” do construtivismo russo: edificações
que “[...] levavam os usuários a se comportarem de maneira nova, que os obrigava a romperem com
seus hábitos e que introduziam em sua prática cotidiana comportamentos livres de todo reflexo
individualista” (KOPP, 1990, p.98).
Assim, para alcançar tal intento, enquanto a arquitetura moderna acreditava no poder transformador
de seus espaços o SESC confiava na sua militância renovadora, que buscava através de um contato
mais próximo com a classe comerciária, a criação de um novo modelo de trabalhador.

45

Não encontramos nenhum documento que comprove a teoria, mas acreditamos que o empreendimento em conjunto se
deu por questões práticas e financeiras. Ambas as instituições já dividiam, anteriormente, os espaços destinados às
práticas esportivas e enxergavam nesta aproximação pontos bastante positivos. Segundo Oliveira, a construção de um
único prédio para o funcionamento das duas instituições contribuiu para “a elaboração de um programa mais rico, mais
coerente com as necessidades de uma construção de caráter educacional” (OLIVEIRA, 1999, p.68).
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Neste aspecto, no contexto nacional, o SESC também revelava sua aproximação com os ideais do
educador Anísio Teixeira, entre eles a crença nas atividades socializantes como capazes de atuarem
como experiências educativas e portanto, parte inerente do processo social para a construção de
uma nova sociedade.
Dessa forma, podemos dizer que os espaços dos novos Centros Sociais buscavam ser, não um
reflexo da sociedade atual, mas sim, espaços construídos para uma sociedade que ainda não
existia, mas que estava em formação. Assim, a aproximação, e até mesmo a utilização comum de
vários espaços pelo SESC e SENAC, enriqueceu o programa de ambas as entidades, beneficiando
os usuários, especialmente no que se refere à sociabilização, indispensável para a instituição de
novas relações e a transformação dos hábitos e do comportamento dos comerciários e suas
famílias.
Para projetar os novos edifícios, escolheu-se Oswaldo Corrêa Gonçalves, nascido em 1917, na
cidade de Santos e formado arquiteto-engenheiro pela Escola Politécnica de São Paulo em 1941.
Graduado em um período de transição, direcionou sua prática projetual para a arquitetura moderna
por influência da produção carioca e das constantes reuniões e discussões entre colegas de
profissão, prática que se tornou comum em São Paulo especialmente após a criação do IAB. Na
década de 1950 participou do Convênio Escolar, onde projetou inúmeras escolas

46

baseadas nos

princípios da arquitetura moderna.
Segundo Ferraz (2003, p.210), é provável que a contratação do arquiteto para projetar os novos
centros sociais tenha sido em decorrência de sua amizade com o então presidente da Federação do
Comércio, o engenheiro Luís Roberto de Carvalho Vidigal. No entanto, a aproximação de Oswaldo
com uma arquitetura cujo programa se voltava às questões de educação e integração social
certamente foi de suma importância para sua escolha, fato que ocorreu também com o engenheiro

46

G. E. Romeu de Morais (Vila Ipojuca-Lapa) em 1949, G. E. Canuto do Val (Barra Funda) em 1950, G. E. Pedro Taques
(Guaianazes) em 1950, G. E. Almirante Visconde de Inhaúma (Bairro Mandaqui) em 1950, G. E. República do Paraguai
(Vila Prudente) e G. E. Carlos Escobar (Tatuapé) em 1951 (OLIVEIRA, 1999, p.49).
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Ernest Robert de Carvalho Mange, que, da mesma forma, havia trabalhado no Convênio Escolar e
posteriormente projetado escolas para o SENAI. 47
Assim, em 16 de junho de 1954, foi criada a “Superintendência de Construção dos Centros SESCSENAC” (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.16), responsável pela construção dos cinco
novos centros sociais: Ribeirão Preto em 1956, Marília em 1958, Bauru e Santos em 1959 e São
José do Rio Preto em 1960, todos projetados por Oswaldo Corrêa Gonçalves em colaboração com
outros arquitetos. 48
Em todos os projetos, o arquiteto preocupou-se com alguns pontos importantes, entre eles: a
autonomia de funcionamento de cada entidade – o que levou à criação de entradas independentes
mesmo quando as duas entidades ocupavam um só edifício –, as características das cidades e dos
terrenos em que foram implantadas as edificações, como o número de habitantes, suas condições
sociais e culturais, clima, orientação e topografia, além das legislações específicas para os
estabelecimentos de ensino e de atendimento social (GONÇALVES, 1972, p.78-79).
Nesta época, durante a construção de seus novos centros sociais, a entidade lançava mensalmente
a “Revista do Comerciário”, que tratava de assuntos variados como culinária, boas maneiras, artes
plásticas e eventualmente, de arquitetura. Colocada como uma forma de “educar” a população
comerciária, a revista passou a exaltar os prodígios da arquitetura moderna brasileira, como
podemos notar no trecho abaixo:
A partir de então, o Brasil se torna um dos núcleos vanguardistas. Os arquitetos
e artistas estão em condições de ditar normas e impor idéias aos outros povos,
levantando prêmios em concursos internacionais dentro de sua especialidade.
[...]. A arquitetura brasileira se desenvolve com vitalidade surpreendente, de

47

O engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange esteve sempre presente junto às questões relativas ao trabalho.
Exemplo disso são suas participações junto à fundação de duas entidades extremamente importantes: o IDORT e o
SENAI. O IDORT foi fundado em 1931, por um grupo de intelectuais, educadores e empresários para disseminar os
princípios da administração e da organização do trabalho, através da introdução de modernas técnicas administrativas no
gerenciamento de empresas públicas e privadas. O SENAI, como visto anteriormente, foi fundado em 1942, sendo Mange
o seu primeiro diretor.
48 É importante ressaltarmos outros trabalhos do arquiteto para a Federação do Comércio, como a Comunidade Brasílio
Machado Neto – um núcleo residencial para cerca de 5.000 habitantes, localizado em Suzano – e o Edifício Visconde de
Cayru – atual SENAC – para onde se transferiu a sede da Administração Nacional do SESC, do SENAC e da
Confederação Nacional do Comércio, em 1965, na rua Dr. Vila Nova, em São Paulo.
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acordo com os processos da técnica e dos métodos construtivos, tornando-se
modelo e exemplo para outros povos (ARQUITETURA, 1960, p.15).

Segundo Luis Wilson Pina, assessor de planejamento do SESC São Paulo, para a construção das
novas edificações, foi elaborado um programa de atividades pelos próprios técnicos da entidade, que
faziam algumas solicitações e indicavam alguns detalhes, registrando um processo incipiente de
planejamento. Posteriormente, esse material era transmitido ao arquiteto, que projetava sob a
supervisão direta do serviço de engenharia (PINA, 1992, p.70). Neste caso, a equipe do SESC era
de suma importância, pois os chamados “orientadores sociais” dispunham do conhecimento da
utilização dos espaços a partir das experiências dos Centros Sociais antigos, o que seria muito útil
para os novos projetos.
O programa para os novos Centros Sociais compreendia, para o SESC: sala de espera, recepçãogeral, diretoria, salas para as visitadoras-sociais, enfermaria, obstetrícia, médico, pediatria, dentista,
raios-X, sala para aulas de corte-costura, culinária, bordado e música, almoxarifado, copa-cozinha e
sanitários; e para o SENAC: sala de espera, secretaria, arquivo, diretoria, sala de professores, salas
de aula, sala de datilografia, loja-modelo, museu, biblioteca, almoxarifado e sanitários, além de um
auditório, geralmente de uso comum às duas instituições. Esse programa poderia sofrer pequenas
variações de um Centro Social para outro.
Assim, estabelecido o programa, surgia a necessidade do dimensionamento e materialização dos
espaços, já que os espaços anteriores, por serem adaptações, não seriam modelos a serem
utilizados, mas apenas indicativos. Para a realização dessa tarefa, supomos que os arquitetos se
referenciaram em projetos similares, como os edifícios do Convênio e outras construções de alcance
social, como as produzidas no período pós-guerra em diversos países, entre elas os projetos
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realizados pelo arquiteto Richard Neutra na Costa Rica e relatados no livro Arquitetura Social em
Países de Clima Quente. 49
Em 1948, por esforço pessoal de Gregory Warchavchic, foi editado no Brasil o
livro "Arquitetura Social em Países de Clima Quente", de Richard Neutra. Esse
arquiteto desenvolveu trabalho interessante de assessoria a entidades estatais
norte americanas, encarregadas de desenvolver projetos de habitação e
serviços de interesse social em áreas urbanas e principalmente rurais. Neutra,
residente em Los Angeles, Califórnia, operou como consultor de arquitetura nas
áreas mais quentes dos Estados Unidos e para programas econômicos
destinados a países subdesenvolvidos da América Central e América do Sul,
como Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Venezuela. Esteve aqui
proferindo palestras em São Paulo e Rio no final da década de 40. Esse livro
documenta seu trabalho profissional abrangendo escolas, postos de saúde,
escolas de aprendizado industrial e habitação popular. Seus pontos de vista
vinham ao encontro da nascente investida do Estado e da iniciativa privada
brasileiros na área da promoção social, como SESC, SESI, SENAC nascidos
naquele pós-guerra, que encontrava o Brasil pouco endividado, democratizado
e com os permanentes problemas sociais pedindo solução. [...]. Do ponto de
vista técnico pode ser vista como um competente manual que estabelece
programas de necessidades, dimensiona os espaços para abrigar as diversas
funções, define e quantifica os equipamentos necessários e propõe partidos de
projeto para diversas situações de implantação, sempre defendendo a
necessidade de garantir iluminação natural, ventilação permanente, proteção ao
inclemente sol tropical, baixos custos e execução simplificada (FAGGIN, 1992,
p.27 e 28).

Assim, o programa do SESC e SENAC encontra seu reflexo nas escolas e nos centros de saúde
rurais projetados por Richard Neutra, que também possuíam salas de aula especializadas, como as
de culinária, corte e costura, ou ainda as oficinas de carpintaria, artes industriais e as salas de
atendimento médico. Estes espaços são descritos em detalhes no livro acima, com medidas e
materialidades, além de uma listagem com os equipamentos necessários para a realização das
atividades propostas.
São comuns também nestas edificações a presença de espaços livres sob pilotis, como o que o
arquiteto coloca como “um grande alpendre para conferências sobre educação das crianças, arte
culinária, nutrição, ciências domésticas, enfermagem e outras matérias úteis” presente nas escolas
rurais ou ainda “a varanda convidativa, abrigada contra o sol, com bancos de concreto [...] que

49

O livro trata de considerações e problemas práticos de uma arquitetura de alcance social em locais onde se faz
necessário “criar um ambiente geral saudável e estimulante, preparando o cenário em que se formará a mentalidade que
dará origem a civilização da nossa era” (NEUTRA, 1948, p.216).
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serviria de sala de espera” dos centros de saúde (NEUTRA, 1948, p.50-52). À noite, estes espaços
poderiam ainda abrigar outras atividades, como danças e jogos, para a atração da população.
Dessa forma, percebemos que os projetos do SESC apresentam algumas similaridades – desde o
programa até algumas soluções projetuais – com outros projetos realizados anteriormente ou até
mesmo concomitantemente, que revelam a absorção de várias referências da arquitetura moderna
nacional e internacional. Isso prova que os arquitetos brasileiros não se limitavam a um modelo de
arquitetura institucionalizada e, tendo acesso às discussões e referências internacionais, mesmo
aquelas ainda em andamento, as incorporavam em seus projetos. Um exemplo são os projetos
internacionais do pós-guerra, iniciativas contestadoras do dogmatismo da arquitetura dos pioneiros,
que buscavam uma atitude mais humanista frente à solução dos problemas sociais.

50

Materializaram-se em diversos projetos, como a Escola Secundária de Hunstanton (1949-1954) em
Norfolk, Inglaterra, de Alison e Peter Smithson e o complexo de lojas e habitações Lijnbaan (19491956) em Roterdã, de Van den Broek e Jacob Bakema.

[Fig.49
[Fig.49]
49] Edificação com blocos lineares e fechamento
com grandes panos de vidro que se voltam para o pátio do
conjunto.

[Fig.50
[Fig.50] Marquise de ligação entre os blocos.
VIDOTTO, 1997.

VIDOTTO, 1997.

50

Segundo Benévolo (1976), com o fim da guerra, instituiu-se uma sensação de cansaço e um desejo de apegar-se a
resultados imediatos e a soluções já estabelecidas. No entanto, apesar das condições pouco propícias ao debate profundo,
durante o fim da década de 1940 e a década seguinte, surgiram novas propostas em diversos países europeus, como
Inglaterra, Holanda, França, Itália, Finlândia e Escandinávia entre outros, preocupadas em estabelecer uma nova forma de
fazer arquitetura, mais de acordo com a realidade social e com as necessidades humanas.
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[Fig.51
[Fig.51] O complexo Lijnbaan está localizado no centro da cidade de
Roterdã, que foi totalmente destruído durante a Segunda Guerra
Mundial. A implantação de seu centro de compras, com os blocos
baixos paralelos e unidos por marquises cria uma rua comercial voltada
especialmente para a circulação de pedestres e convívio da população.
http://www.crimsonweb.org/projecten/lijnbaan/lijnbaan.pdf, 2007.

[Fig.52
[Fig.52] Vista aérea do centro de compras Lijnbaan, com os eixos de
circulação marcados pelas marquises e varandas.
http://www.crimsonweb.org/projecten/lijnbaan/lijnbaan.pdf, 2007.

Entre as características comuns a todos esses projetos, está a utilização de blocos articuladas por
marquises e passarelas, o uso de estrutura modulada, a disposição do conjunto arquitetônico,
orientado pela circulação, que origina plantas lineares, com espaços dispostos ao longo de eixos de
circulação e se abrindo para áreas ao ar livre, mas que fazem parte do conjunto da edificação.
Mesmo nos casos onde os espaços não se abrem inteiramente para o exterior, o uso de grandes
panos de vidro garante uma forte comunicação com o entorno.

[Fig.53
[Fig.53] O uso de salas abertas para
pátio ao ar livre foi uma das
características marcantes em projetos
da década de 1950, como os dos
edifícios para o SESC e SENAC. Aqui,
projeto de Richard Neutra.
SACK, 1997.
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Dessa forma, enxergamos algumas similaridades com os projetos do SESC desenvolvidos nessa
primeira etapa, onde o conjunto arquitetônico é orientado por uma composição de blocos lineares
independentes, unidos pelas circulações externas, cobertas, em sua maioria, por marquises. Esses
espaços cobertos, geralmente se expandem nas extremidades dos edifícios, deixando de ser apenas
circulação para configurar uma área livre coberta, denominada “recreio coberto”, em uma clara
alusão ao conceito de espaço escolar.

[Fig.54
[Fig.54] Marquise de ligação
edificação de Richard Neutra.

em

NEUTRA, 1948.

[Fig.55
[Fig.55] Marquise de ligação das
edificações do SESC e SENAC, em Marília,
com o pátio interno e ao fundo, a fachada
das salas de aula do SENAC.
ESCOLA, 1959.

Em algumas situações, a solução em monobloco também é adotada – como as edificações de
Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. 51 No entanto, mesmo nestes casos, o pátio coberto
nas extremidades das edificações se mantém como um elemento forte para o conjunto, se revelando
como um espaço com características arquitetônicas interessantes e capacidade para absorver usos

51

Anos mais tarde, a construção de equipamentos diversos no mesmo terreno, como quadras ou piscinas, levou a adoção
da mesma solução de marquises como elementos de ligação entre os espaços.
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e funções diferentes que não estavam previstos originalmente no programa de atividades da
instituição.
Também é constante nas edificações do SESC, a presença de painéis com pastilhas e ladrilhos
decorativos, como os desenhados por Marcelo Grassman, Bi Crisóstomo de Oliveira e Oswald de
Andrade Filho, e de pinturas murais de Irênio Maia, o que caracteriza a “integração das artes”,
propriedade marcante da arquitetura moderna.

[Fig.56
[Fig.56] Mural de Marcelo Grassman no
SESC SENAC em Marília.
GATI, 1995.

[Fig.57
[Fig.57] Painel mural de Irênio Maia no
hall de entrada do SESC SENAC em
Bauru.
ESCOLA, 1959.

Ainda são características comuns a todos esses projetos, o emprego de aberturas horizontais nas
fachadas, o uso de pátios e jardins, a presença de rampas, marquises, elementos vazados e brises,
entre outros, como é possível notar nos projetos apresentados a seguir.
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[Fig.58] O uso de marquises como elemento indicador para os
acessos das edificações também foi amplamente utilizada nos
projetos do SESC e SENAC durante a década de 1950. Fachada
do SESC-SENAC em São José do Rio Preto.
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[Fig.59
[Fig.59] Marquise na fachada oeste na
entrada do SESC em Bauru.
ESCOLA, 1959.

GATI, 1995.

1.3.2.1.

ESTUDO DE CASO: CENTRO SO CIAL DE RIBEIRÃO
PRETO

A escolha do Centro Social de Ribeirão Preto para uma análise mais detalhada, justifica-se pelo fato
deste ter sido a primeira unidade a ser construída pelo SESC, em parceria com o SENAC no interior
do estado e, entre todos os Centros Sociais da época, ser o único que, atualmente, funciona como
SESC.
Os dados relativos ao edifício em estudo foram encontrados principalmente em periódicos da época
– como a revista Acrópole 220 (1957, p.119-123) a qual publicou as plantas e fotos do edifício e da
maquete e a Revista do Comerciário 8 (1956, p.6-7) –, no Acervo da entidade e no Setor de
Engenharia do SESC, onde encontramos o projeto original da edificação, de 1955 e o projeto para
reforma do edifício e construção da quadra da década de 1970. Ambos compreendem implantação,
plantas dos pavimentos, cortes, fachadas e detalhes diversos.
Para esta análise, nos focaremos em alguns critérios, tais como: terreno e entorno; preexistências;
implantação; influências projetuais; volumes, massas e circulações; estrutura; fechamentos;
iluminação e ventilação (conforto ambiental); programa e acessos.
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O projeto foi elaborado pelo arquiteto Oswaldo Corrêa Gonçalves – um “grande divulgador da
arquitetura moderna de origem corbusiana em São Paulo” (GATI, 1995, p.79) – e é o primeiro de
uma série de cinco projetos criados para a expansão da rede de equipamentos do SESC e SENAC
na década de 1950 no interior de São Paulo.
O primeiro projeto foi elaborado para Ribeirão Preto, cidade do noroeste paulista, que teve seu
desenvolvimento inicial graças ao café. O capital investido na cidade e sua localização – próxima a
outras importantes cidades do interior – contribuíram para que a cidade se tornasse um verdadeiro
pólo regional, cuja economia se expandiu e abraçou outras atividades, entre elas a prestação de
serviços, a indústria e principalmente o comércio, cuja importância justificou a instalação do primeiro
Centro Social do SESC no interior, em 1947 e a construção do primeiro Centro Social ampliado, em
1956.
O edifício está localizado em um lote de esquina de 4.600 m², conformado por três vias: as ruas
Tibiriçá e Visconde do Rio Branco e a avenida Francisco Junqueira, em uma área próxima ao centro
comercial da cidade. O entorno é caracterizado por residências de baixo gabarito, em estilo eclético.
Conforme relato do sr. Mauro, do Arquivo Público Municipal de Ribeirão Preto e comprovado pela
planta cadastral abaixo, o terreno pertencia anteriormente à ENFORLUZ (antiga Companhia de
Força e Luz) que o utilizava para recreação de seus funcionários. Contava com vestiários, quadra de
tênis, campo de futebol e piscina.
Assim, a implantação do projeto foi determinada em função das preexistências – piscina e quadra,
as quais passaram a ser utilizadas pela instituição – e pela área restante disponível, o que levou à
adoção do sistema de monobloco recuado em todos os limites do terreno, originando um edifício
isolado no lote, característico do movimento moderno. Considerando a vontade de integrar-se à
cidade, o terreno não tinha seus limites junto às vias de circulação, murados, sendo que o conjunto
era delimitado através do uso de uma pequena mureta.

OS ˆNOVOS TEMPOS˜: MODERNIDADE, URBANIZAÇÃO E PROGRESSO



87

[Fig.60
[Fig.60]
60] Planta cadastral urbanística do terreno da antiga ENFORLUZ.
Acervo do SESC.

O conjunto arquitetônico fica assim, constituído por três grandes áreas: a edificação principal, o
conjunto aquático – composto pela piscina, vestiários e área coberta – e a quadra, cujos elementos
criam massas de circulações e usos distintos. Dessa forma, existem dois volumes principais em todo
o terreno: o bloco que abriga o SESC e SENAC e o bloco do conjunto dos vestiários.

[Fig.61
[Fig.61]
61] Planta de locação, elaborada pelo arquiteto em 1955, mostrando a localização da piscina e da quadra, já
existentes e a implantação do novo prédio que abrigaria as atividades do SESC e SENAC.
Acervo do SESC.
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O primeiro bloco possui dois pavimentos lineares, caracterizados como duas caixas sobrepostas,
sendo que a inferior se encontra recuada em relação à superior, criando áreas livres cobertas –
circulações e pátios – junto à edificação. Ocupa a testada maior do terreno, junto à rua Tibiriçá,
sendo o volume predominante em todo o conjunto. O segundo bloco também possui dois
pavimentos, sendo que o superior é aberto na face voltada para a piscina, configurando uma área de
estar coberta que continua perpendicularmente à edificação, no nível térreo.
A união entre essas áreas é feita através de circulações localizadas estrategicamente no eixo dos
acessos e dos pátios cobertos da edificação principal. Essas circulações, juntamente com as massas
construídas, delimitam pátios abertos onde também podem se desenvolver atividades associativas
entre os usuários.

[Fig.62
[Fig.62]
62] Foto aérea do entorno do SESC, datada do início da década de 1960. No canto inferior direito, vê-se o prédio
do SESC-SENAC e parte da quadra.
Acervo da Casa de Memória de Ribeirão Preto.

A estrutura da edificação principal é modulada, com a utilização de dez pórticos de concreto 52 com
balanços formando vãos regulares que são preenchidos de um lado com elementos vazados e do
outro com grandes panos de vidro, que ocupam quase toda a parede, proporcionando ambientes

52

O desenho dos pórticos mostra como o arquiteto estava afinado com as pesquisas plásticas de integração da estrutura
com a concepção arquitetônica, feitas pelos arquitetos da Escola Carioca, como as experiências de Niemeyer no Colégio e
no Hotel em Diamantina (1951) e de Reidy, no Museu de Arte Moderna (1954-1967) do Rio de Janeiro.
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bem iluminados para a realização das atividades propostas. A cobertura da edificação é feita de
telhas de fibro-cimento no formato “asa de borboleta”, com uma calha central.

[Fig.63
[Fig.63]
63] Maquete
principal.

da

edificação

EDIFÍCIO, 1957.

O pavimento térreo se encontra recuado em relação ao superior, criando corredores cobertos de
circulação em volta de todo o edifício, além de proteger a fachada do térreo contra a incidência solar
direta. No pavimento superior, o controle do conforto ambiental foi obtido através de algumas
soluções comuns a outros projetos, como o uso de tubos de fibro-cimento nas paredes dos
corredores internos para permitir a circulação cruzada de ar, e o emprego de blocos de concreto
furado em toda a fachada noroeste, que anos mais tarde, foram substituídos por brises de alumínio.

[Fig.64
[Fig.64]
64] Fachada sudeste, onde se vê o
uso de grandes panos de vidro no pavimento
superior entre os pórticos e o pátio coberto na
extremidade do térreo. Notar, ao fundo, a
marquise do conjunto aquático.
EDIFÍCIO, 1957.

90



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

[Fig.6
[Fig.65] Fachada noroeste com elementos
vazados. Notar, ao fundo, a marquise que faz
a ligação da edificação com o conjunto
aquático.
EDIFÍCIO, 1957.

O programa de ambas as entidades foi disposto de forma racional, em salas localizadas ao longo de
corredores internos que percorrem longitudinalmente o edifício, com as aberturas de iluminação e
ventilação voltadas para a área livre externa. Essas salas 53 seguiam a modulação estabelecida pela
estrutura, neste caso, de 8 em 8 metros, ocupando geralmente todo o vão ou quando necessário,
subdividindo-o. Dessa forma, o programa estabelece um diálogo com a estrutura modulada e o
partido de linearidade adotado para a edificação.
As salas representavam o espaço de trabalho do profissional do serviço social e a ênfase dada à
questão da assistência à saúde. Assim, deveriam favorecer um contato mais íntimo dos comerciários
e suas famílias com os orientadores sociais da instituição.
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[Fig.66
[Fig.66]
66] Planta do pavimento térreo da edificação principal com as instalações do SESC. Legenda: 1.sanitários;
2.auditório; 3.diretoria; 4.copa-cozinha; 5.depósito; 6. médico; 7.visitadora; 8.recepção geral; 9.dentista; 10.raios-X;
11.almoxarifado; 12.corte e costura; 13.enfermaria; 14.obstetrícia; 15.pediatria; 16.espera; 17.pátio coberto.
Acervo do SESC.

53

Quanto às salas de aula, estas seguiam o padrão adotado pelo Convênio Escolar, para quarenta alunos, com formato de
6 x 8 m. A porta de entrada se encontrava sempre à frente, ao lado do professor e a luz natural, obtida pelos grandes
panos de vidro, estava sempre à esquerda do aluno (OLIVEIRA, 1999, p.74).
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[Fig.67
[Fig.67]
67] Planta do pavimento superior da edificação principal com as instalações do SENAC. Legenda: 1.acesso;
2.diretoria; 3.espera; 4.sala dos professores; 5.biblioteca; 6.museu; 7.sanitários; 8.almoxarifado; 9.datilografia; 10.lojamodelo; 11.secretaria; 12. sala de aula.
Acervo do SESC.

[Fig.68] Corte AA - longitudinal.
Acervo do SESC.

[Fig.69
[Fig.69]
69] Corte BB – transversal, mostrando o recuo do térreo
em relação ao pavimento superior e a cobertura tipo “asa de
borboleta”.

[Fig.70
[Fig.70]
70] Corte CC – transversal.
Acervo do SESC.

Acervo do SESC.

[Fig.71
[Fig.71]
71] Fachada sudoeste.

[Fig.72
[Fig.72]
72] Fachada nordeste.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.
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Para as atividades do Centro Social “Antônio Carlos de Assumpção” do SESC, localizado no térreo,
o programa compreendia: recepção, sala de espera, copa-cozinha, diretoria, almoxarifado,
sanitários, salas para atendimento médico-dentário, raio X, obstetrícia, pediatria, enfermaria, corte e
costura, além da sala das visitadoras sociais, almoxarifado e banheiros.
Para a Escola SENAC “José Gomes da Silva”, que funcionava no pavimento superior, o programa
compreendia: salas de aula, diretoria, secretaria, sala de professores, datilografia, loja-modelo,
museu, biblioteca, arquivo, almoxarifado e sanitários. Auditório, piscina e vestiários, de uso comum a
ambas as entidades complementavam as instalações, além de um ginásio, a ser construído
posteriormente.

[Fig.73
de
reunião
dos
[Fig.73]
73] Sala
professores do SENAC, protegida do
intenso sol poente da cidade por
elementos vazados.
EDIFÍCIO, 1957.

[Fig.74
do
corredor
de
[Fig.74]
74] Vista
circulação e do espaço do museu,
conformado por tubos verticais que
permitem a exposição dos trabalhos
escolares.
EDIFÍCIO, 1957.

[Fig.7
[Fig.75] Vista da sala de aula para
cursos e oficinas de arte em 1962.
MIYASAKA, 2006.
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Para ambas as entidades, as salas de espera, eram concebidas como um grande hall comunitário,
que favorecia o relacionamento entre as pessoas, cumprindo uma importante função social. Este
espaço se comunicava com áreas contíguas externas através de grandes portas de vidro, podendo,
portanto, ser ampliado para o exterior, conforme a necessidade.

[Fig.76
[Fig.76]
76] Seguindo o conceito de
integração das artes, presente na
arquitetura moderna, um mural de Irênio
Maia, com o tema “A Troca”, símbolo do
comércio, ilustra o hall de entrada do
pavimento superior.
EDIFÍCIO, 1957.

Como nos outros projetos da série, SESC e SENAC possuíam entradas independentes, sendo que o
SESC possuía dois acessos: o principal pela rua Tibiriçá, e o secundário, interno ao conjunto da
edificação, no eixo da circulação que levava para a área da piscina e da quadra. O SENAC possuía
sua entrada pela rua Visconde do Rio Branco, através de uma escada que conduz diretamente ao
pavimento superior. As entidades contavam, ainda, com duas escadas – uma interna e outra externa
– que faziam a ligação direta entre os dois pavimentos da edificação.

[Fig.77
[Fig.77]
77] Fachada noroeste, onde se
vê a estrutura em pórticos de concreto
e o uso de elementos vazados na
fachada do pavimento superior. No
lado direito, vista da escada que
comunica
os
pavimentos
externamente.
EDIFÍCIO, 1957.
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[Fig.78
posterior
da
[Fig.78]
78] Vista
edificação, com a entrada para o
SENAC, a partir da rua Visconde do
Rio Branco, em 1962.
MIYASAKA, 2006.

Os espaços da edificação principal obedecem a uma seqüência de gradações distintas de acesso:
área livre externa, sala de espera e corredor de circulação interna. Estes espaços possuem uma
comunicação direta entre eles, mas são marcados por alguns elementos que caracterizam o grau de
acessibilidade, como por exemplo, a presença de portas de vidro entre a área externa e a sala de
espera, e o afunilamento da sala de espera para o corredor interno.
No térreo, a criação de pátios cobertos nas duas extremidades do edifício evidencia o desenho da
estrutura e dá destaque aos painéis de ladrilho hidráulico de Bi Crisóstomo de Oliveira, além de se
tornar uma área de convivência informal para os comerciários e suas famílias. Assim, estes espaços
poderiam abrigar outros tipos de atividades não previstas originalmente no programa oficial das
entidades, caracterizando um espaço que não se atém a uma rigidez de funções estritas, mas à livre
apropriação pelo usuário.

[Fig.79
[Fig.79]
79] Vista do pátio coberto na
extremidade do edifício, no térreo, com
bloco dos sanitários revestido com
painel de Bi Crisóstomo de Oliveira.
EDIFÍCIO, 1957.
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Estes pátios, aliados a outros recursos como o recuo do pavimento inferior, o uso de grandes
aberturas em uma das fachadas e a reduzida ocupação do solo contribuem para criar a imagem de
leveza da edificação, que se impunha como um marco de modernidade no local, ainda dominado por
pequenas casas de orientação eclética, de gabarito baixo e alinhadas ao passeio, em clara oposição
formal à nova edificação.
O conjunto contava ainda com a parte destinada às atividades aquáticas, que foi delimitada por um
muro entre a piscina e o bloco principal, e pelo bloco dos vestiários, entre a piscina e a quadra. Seu
acesso era feito através de uma circulação coberta que saía do hall do SESC e cruzava o terreno até
o seu limite. Dessa marquise, tinha-se acesso aos caminhos para a quadra e aos vestiários que
serviam à piscina.

[Fig.80
[Fig.80]
80] Circulação coberta ao lado da
piscina. Ao fundo, os vestiários, no térreo
e o terraço coberto no pavimento
superior, servindo como arquibancada
para a piscina.
EDIFÍCIO, 1957.

[Fig.81
[Fig.81]
81] Piscina vista do terraço. Na
lateral, prédio do SESC-SENAC.
EDIFÍCIO, 1957.
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[Fig.82
[Fig.82]
82] Foto aérea da década de 1960, onde se vê o conjunto com os volumes do bloco do SESC-SENAC, do bloco dos
vestiários e da marquise do conjunto aquático, além das áreas da piscina e da quadra.
Acervo da Secretaria de Planejamento de Ribeirão Preto.

[Fig.83
[Fig.83]
83] Foto mostrando o entorno do SESC e o início de verticalização da cidade em 1967.
MIYASAKA, 2006.
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Na década de 1970, foi desenvolvido, também pelo arquiteto Oswaldo Corrêa Gonçalves, um projeto
para a construção de um novo bloco que abrigaria uma quadra coberta no local onde funcionava a
antiga e outro projeto para a reforma da edificação principal. Percebemos que o uso da estrutura
independente neste edifício permitiu que a planta fosse livre, auxiliando, neste momento, na
remodelação interna que se aplicou aos espaços.
Neste projeto, o térreo foi todo remodelado, com a inserção de uma biblioteca, com entrada
independente, na extremidade esquerda do edifício, ocupando parcialmente a área livre existente.
Na outra extremidade do edifício, voltada para a avenida Francisco Junqueira, implantou-se o
auditório, também com entradas independentes. Para a construção deste novo auditório, ocupou-se
todo o pátio coberto, avançando, inclusive para as áreas cobertas laterais e para fora da projeção do
edifício, em sua extremidade, criando um anexo, onde se localizam o palco e os vestiários.
Ainda no térreo, foram implantadas novas salas para atender à crescente demanda de serviços e
uma lanchonete junto ao hall de entrada, o que confirma o caráter deste espaço como área de estar
e convivência entre os usuários. Este hall ocupa toda a largura do térreo e se encontra junto à
escada de ligação com o pavimento superior. Uma outra entrada, menor, leva às salas de
atendimento dentário, que se concentraram no térreo e também possui comunicação com as duas
áreas externas contíguas à edificação. Infelizmente, para a realização destas alterações, os pátios
cobertos existentes foram suprimidos e o conjunto de sanitários com painel de Bi Crisóstomo de
Oliveira foi demolido.
No projeto da quadra, o térreo foi aproveitado para a instalação de novos vestiários, depósito, salas
de recreação e de um grande pátio coberto. No entanto, apesar deste pátio possuir uma escala
maior em relação aos existentes anteriormente, não possui uma comunicação forte com as outras
áreas do conjunto, como os outros possuíam.
No pavimento superior foram implantadas duas quadras, uma de futebol e basquete e outra menor
para a prática de vôlei, além de uma arquibancada. Este novo bloco possui estrutura de concreto
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que segue o eixo dos vãos da estrutura da edificação existente, e fechamento na parte superior com
alvenaria e brises verticais de concreto aparente.
A cota de nível das quadras segue a mesma do pavimento superior onde anteriormente funcionava o
SENAC, o que permitiu a criação de duas ligações suspensas entre as edificações, uma junto à
passarela já existente, que marcava uma das entradas da instituição e a outra, no eixo do vão onde
se localiza a escada que une os dois pavimentos do edifício do SESC. No pavimento superior do
bloco existente, além da criação desta passarela de ligação, as alterações foram bem menos
significativas, com apenas algumas mudanças de paredes e a alteração das atividades realizadas
nas salas.
Com a construção do novo bloco, criou-se um pátio entre as duas edificações para iluminação e
ventilação dos ambientes. No entanto, percebe-se que devido à escala das edificações, este espaço
não adquiriu uma função social significativa.

[Fig.84
[Fig.84]
84] Planta do pavimento térreo do conjunto, com o bloco principal reformado e a inclusão do edifício da quadra e
de uma nova piscina.
Acervo do SESC.
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[Fig.8
[Fig.85] Planta do pavimento superior do conjunto com a reforma do edifício principal para abrigar as novas
instalações do SESC e a inclusão do edifício da quadra.
Acervo do SESC.

[Fig.86
[Fig.86]
86] Corte da quadra, mostrando sua relação com a edificação já existente.
Acervo do SESC.

[Fig.87
[Fig.87]
87] Fachada da quadra voltada para a rua Visconde do Rio Branco.
Acervo do SESC.

100



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

[Fig.88]
[Fig.88] Fachada do bloco da quadra voltada para a área entre as duas edificações.
Acervo do SESC.

[Fig.89
[Fig.89]
89] Vista das piscinas e do bloco
da quadra. Notar que ambos não se
encontram na mesma cota de nível
ALMEIDA, 1997.

[Fig.90
[Fig.90]
90] Vista da edificação principal
com a quadra ao fundo.
ALMEIDA, 1997.

Embora concebido há mais de 50 anos, e ter sofrido várias reformas que buscavam a adequação
dos espaços à nova programação da entidade, a edificação ainda guarda algumas de suas
características mais marcantes, como a estrutura independente em pórticos aparentes, os grandes
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panos de vidro, entre outras, o que comprova a importância dessa arquitetura, especialmente na
ampliação e divulgação da arquitetura moderna na cidade.
No entanto, o edifício não atende toda a demanda existente em uma cidade do porte de Ribeirão
Preto, que hoje possui pouco mais de 500.000 habitantes, segundo o censo de 2000. Dessa forma,
em novembro de 2003, em decorrência do evento de entrega de título de cidadania para o Diretor
Regional do SESC, Danilo Santos de Miranda, houve uma manifestação popular junto à Câmara
Municipal, solicitando a instalação de uma nova unidade do SESC nos antigos galpões da Cianê
(Companhia Nacional de Estamparia), localizados na avenida Marechal Costa e Silva. Há mais de
uma década abandonado, este espaço se configura como um grande vazio urbano. Totalizando
aproximadamente 65.000 m², os galpões são de propriedade do Banco Itaú, e foram divididos em
três áreas, sendo que uma delas foi doada, através de um convênio realizado em 2005, à Prefeitura
Municipal para a instalação do Arquivo Público da cidade.
Dessa forma, a vontade popular não se concretizou, mas, segundo informações recentes de
funcionários da unidade, a instituição pretende permanecer no mesmo local e mais uma vez se
adequar à nova realidade da programação. Por este motivo, o SESC adquiriu quase todos os
terrenos existentes na quadra onde está instalado atualmente e vislumbra a construção de uma nova
unidade, onde apenas o bloco principal, com estrutura porticada, seria preservado.
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[Fig.92
[Fig.92]
92] Vista da área entre os dois blocos a partir da
passarela que os une.
Acervo pessoal, 2006.

[Fig.91
[Fig.91]
91] Vista externa da quadra. Os brises de
concreto foram substituídos por telhas translúcidas e
de fibro-cimento.
Acervo pessoal, 2006.

[Fig.93
[Fig.93]
93] Vista da entrada a partir da rua Visconde do
Rio Branco.
Acervo pessoal, 2006.

[Fig.94
[Fig.94]
94] Vista externa do bloco do SESC. Os
elementos vazados de concreto foram substituídos
por brises de alumínio.
Acervo pessoal, 2006.

[Fig.9
[Fig.95] Vista da entrada a partir da rua Visconde do
Rio Branco (antiga entrada do SENAC).
Acervo pessoal, 2006.
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[Fig.96
[Fig.96]
96] Foto aérea de 2001, onde se vê o conjunto com os volumes da edificação principal e da quadra, e área das
piscinas, próxima à avenida Francisco Junqueira.
Acervo da Secretaria de Planejamento de Ribeirão Preto.

1.3.2.2.

ARQ UITETURA PARA A EDUCAÇÃO SOCIAL: CENTRO S
SOCIAIS AMPLIADO S

O Centro Social de Marília foi inaugurado em 1958. Devido à declividade do terreno, a edificação foi
dividida em dois blocos paralelos e independentes, separados por níveis, mas unidos pela área livre
ao centro e pela marquise que cobre o auditório, de uso comum às entidades. É sob esta marquise
que também se encontram os acessos às entidades: à esquerda do auditório, a entrada para o
SENAC e à direita, a entrada para o SESC.
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[Fig.97
[Fig.97]
97] Vista do conjunto de Marília,
onde o SENAC aparece na parte superior
do terreno, o auditório ao centro, com
painel decorado e o SESC na parte inferior.
ESCOLA, 1959.

[Fig.98
[Fig.98]
98] Entradas da rua Paraíba, do
SENAC à esquerda e do SESC à direita,
separadas pelo auditório revestido com
pastilhas de vidro com desenho de Marcelo
Grassman.
ESCOLA, 1959.

[Fig.99
[Fig.99]
99] Vista superior da maquete, onde
se vê o bloco em forma de H do SENAC à
esquerda e o bloco do SESC, mais baixo, à
direita, unidos pelo auditório e sua
cobertura na parte frontal e pela marquise
de circulação na parte posterior.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO. SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,
1955.
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[Fig.100
[Fig.100]
100] Planta do térreo. Notar para como as circulações externas conectam as edificações e definem
novos espaços que, embora não abriguem um programa específico, podem ser apropriados pelos usuários
como espaços de sociabilização.
ESCOLA, 1959.

[Fig.101
[Fig.101]
101] Planta do pavimento superior. Notar como as circulações estão conectadas e definem a forma da edificação.
ESCOLA, 1959.
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[Fig.102
[Fig.102]
102] Corte longitudinal do SESC-SENAC Marília, mostrando à direita as instalações do SESC e à esquerda as
do SENAC, que ocupam dois pavimentos, com um pátio interno.
ESCOLA, 1959.

O conjunto da edificação possui como principal característica o uso de volumes independentes
unidos pela circulação e por extensas lajes de cobertura, configurando grandes áreas de convivência
para os usuários. É interessante notar que estas áreas não faziam parte do programa original da
edificação, mas se tornaram espaços oportunos para a prática de atividades de sociabilização entre
os usuários de ambas as entidades.

[Fig.103
[Fig.103]
103] Pátio interno, vendo-se à
esquerda a parte do SESC, ao centro o
auditório e o pátio coberto e à direita as
salas de aula do SENAC.
ESCOLA, 1959.

O bloco do SESC é o mais simples, com um único pavimento. Seu acesso é feito por uma circulação
coberta que leva a um grande saguão de espera, conectado com a recepção, onde eram efetuados
os registros gerais para o atendimento, e com o corredor de circulação central, onde se encontram
os sanitários e as diversas salas de atendimento: médico, pediatria, enfermaria, obstetrícia,
visitadoras sociais além de corte e costura. Possui em sua extremidade, um pequeno pátio coberto
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que atende aos centros infantil e juvenil. Este pátio coberto possui ligação com a entrada da
entidade através de uma circulação coberta que percorre toda a lateral do bloco do SESC.
É comum em todos os projetos da série que tanto o espaço interno de espera (saguão, recepção,
sala de espera), como as áreas cobertas externas, atuem como espaços de transição entre as áreas
mais “públicas” e “privadas” da edificação, criando uma condição espacial favorável ao encontro e ao
diálogo entre áreas e pessoas distintas. É um espaço que não possui uma função claramente
definida, mas que oferece algum tipo de conforto para a reunião de pessoas, cumprindo assim, uma
importante função social.

[Fig.104
[Fig.104]
104] Pátio coberto entre o bloco do
SESC e o bloco de sanitários revestido
com ladrilhos hidráulicos com desenho de
Marcelo Grassman.
ESCOLA, 1959.

O SENAC ocupa um bloco em forma de “H”, com duas alas unidas perpendicularmente pela área de
circulação vertical, o que levou à criação de dois pátios internos, que garantem iluminação e
ventilação abundantes para os espaços internos. Possui dois pavimentos e duas entradas
independentes, uma em cada nível.

[Fig.10
[Fig.105]
105] Elementos vazados
ao longo do corredor no SENAC
em Marília, para permitir a
iluminação e ventilação naturais.
ESCOLA, 1959.

[Fig.106
[Fig.106]
106] Pátio situado entre as duas alas do SENAC, vendo-se ao fundo o
detalhe das esquadrias do hall da escada, espaço de ligação entre as alas e os
dois pavimentos.
ESCOLA, 1959.
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No térreo, sua entrada leva a um grande espaço livre e coberto – em uma clara alusão ao conceito
de recreio coberto, amplamente explorado pelos arquitetos do Convênio Escolar – que recebe os
usuários e serve também como um grande espaço de convivência ou ainda um foyer para o
auditório. Este espaço concentra duas entradas distintas para o SENAC: uma para o corredor das
salas de aula do térreo e a outra para o bloco da escada, que leva para o pavimento superior. Ainda
no térreo, na outra ala da edificação, encontram-se o almoxarifado, a sala de grêmio e os sanitários.

[Fig.107
[Fig.107]
107] Pátio
auditório.

coberto

contíguo

ao

ESCOLA, 1959.

[Fig.108
[Fig.108]
108] Fachada das salas de aula do
SENAC com placas de metal coloridas no
peitoril e acima da janela, se alternando
com chapas de metal perfuradas para
permitir a ventilação permanente.
ESCOLA, 1959.

O pavimento superior possui uma entrada independente, voltada para a rua Nelson Spielman. A
partir dela, tem-se acesso à sala de espera e à secretaria. Esse grande espaço de acolhimento
caracterizado como sala de espera se encontra no mesmo eixo do bloco que abriga as circulações
horizontal e vertical, facilitando a distribuição do fluxo de pessoas na edificação. Na ala limítrofe à
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rua, temos a diretoria, a sala dos professores, a sala de datilografia, a biblioteca e a loja-modelo,
enquanto na ala interna ao terreno, temos as salas de aula e os sanitários. As edificações possuem
a mesma configuração linear, com salas ao longo de corredores e abertas para os pátios criados no
interior do terreno.

[Fig.
[Fig.109
g.109]
109] Vista do bloco do SENAC, com
pátio entre as duas alas.
ESCOLA, 1959.

[Fig.110
[Fig.110]
110] Entrada do SENAC, pela rua
Nelson Spielman, em Marília, com fachada
de pastilhas brancas e mural com ladrilhos
hidráulicos decorativos.
ESCOLA, 1959.

O SESC-SENAC em Santos 54, inaugurado em 1959, possui projeto elaborado em parceria com
Ricardo Sievers e Rubens Carneiro Vianna. Segue o mesmo partido da edificação em Marília, com a

54 Este novo equipamento substitui o antigo Centro Social “Horácio de Mello”, inaugurado em 1948, na rua São Francisco,
nº.299, o primeiro órgão de atendimento do SESC na cidade (SOUZA, 1989, p.74) A presença do SESC em Santos se
justifica pelo fato de a cidade sempre ter sido um importante centro de comércios e serviços, devido especialmente à sua
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divisão em dois blocos com área livre ao centro, sendo o bloco do SENAC com três pavimentos e o
do SESC com dois.
No entanto, aqui, a união entre eles é feita através de uma empena de concreto suspensa na
fachada frontal da edificação, que acompanha a declividade imposta pela diferença entre o número
de pavimentos e confere uma unidade ao conjunto. Esta empena é apoiada em paredes recobertas
de pedra, o que contribui para a plasticidade da fachada da edificação.

[Fig.111
[Fig.111]
111] Vista da fachada do edifício SESC SENAC,
localizado em uma das mais antigas avenidas de Santos,
a Conselheiro Nébias.
EDIFÍCIO, 1960.

[Fig.112
[Fig.112]
112] Piso de mosaico português que se estende
desde o passeio até a parte interna da edificação.
EDIFÍCIO, 1960.

condição de cidade portuária, beneficiando-se da exportação de café e da importação de imigrantes, equipamentos
industriais e manufaturas.
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O acesso principal para o conjunto é feito pela avenida Conselheiro Nébias, através de um pátio
conformado entre os dois blocos, onde foi utilizado piso em mosaico português, em uma
continuidade ao piso do passeio da rua, buscando uma maior integração com o entorno. Do pátio
interno, tem-se o acesso principal ao pavimento térreo do SENAC – marcado pela presença de uma
marquise – que concentra a parte administrativa e um grande hall. A parte posterior do bloco é
constituída por uma área livre coberta que se comunica através de uma marquise com uma área
semelhante, mas menor, no bloco do SESC.

[Fig.113
[Fig.113]
113] Vista do fundo para a frente, mostrando a marquise de ligação
entre as áreas livres cobertas dos dois blocos.

[Fig.114
[Fig.114]
114] Pátio coberto criado na
extremidade do edifício.

EDIFÍCIO, 1960.

EDIFÍCIO, 1960.

A edificação do SESC possui três acessos, sendo o principal voltado para a lateral externa da
edificação e a exemplo do SENAC, também é marcado com uma marquise. Os outros dois acessos
secundários se encontram um, no pátio aberto entre os dois blocos e o outro na área coberta ao
fundo. Sua distribuição segue a do conjunto da edificação, com um corredor central e as salas,
destinadas aos serviços administrativos, médicos, odontológicos e sociais, dispostas ao longo deste.
Os pavimentos superiores abrigam, no caso do SESC, as salas de ensino de serviços domésticos,
como culinária, corte-costura, música, etc. e no SENAC as salas para os alunos do curso comercial,
além de museu, biblioteca e loja-modelo.
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Neste projeto, notamos claramente a busca por uma racionalização da construção através da
modulação da estrutura em vãos de 8 metros, o que levou à padronização das salas (a maior parte
das salas do SENAC possui 8 x 6 m, enquanto as dos SESC possuem 6 x 4 m) e à repetição de
determinados elementos como as esquadrias.

[Fig.11
[Fig.115]
115] Planta do pavimento térreo.
EDIFÍCIO, 1960.

[Fig.116
[Fig.116]
116] Planta do 2º pavimento do SENAC e SESC.

[Fig.117
[Fig.117]
117] Planta do 3º pavimento do SENAC.

EDIFÍCIO, 1960.

EDIFÍCIO, 1960.
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[Fig.118
[Fig.118]
118] Corte transversal da edificação, onde se vê à esquerda o SENAC e à direita o SESC.
EDIFÍCIO, 1960.

[Fig.119
[Fig.119]
119] Vista da área interna entre os edifícios, com
destaque para a marquise de entrada do SENAC.

[Fig.120
[Fig.120]
120] Vista de uma das salas de aula tipo do
SENAC, com grandes panos de vidro.

EDIFÍCIO, 1960.

EDIFÍCIO, 1960.

Com relação ao conforto ambiental, foram utilizadas algumas soluções comuns a outros projetos,
como tubos de cimento nas paredes dos corredores para circulação cruzada de ar e brises
horizontais móveis de alumínio que amenizam a entrada de luz nas salas. Além disso, não há telhas
e toda a cobertura é feita com laje recoberta de pedregulhos.
Infelizmente, este é o único edifício da série que não foi conservado, devido à realização de reformas
que o descaracterizaram completamente (OLIVEIRA, 1999, p.82).
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[Fig.121
[Fig.121]
121] Vista da fachada lateral com o
emprego dos brises de alumínio.
EDIFÍCIO, 1960.

Os outros três projetos da série – em Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto – possuem uma
mesma conformação de terreno, menor que os anteriores e com frente para três ruas, dessa forma,
resolvem o programa de atividades através da adoção da solução do monobloco.
No edifício de Bauru, inaugurado em 1959, foi utilizada uma estrutura porticada de concreto,
semelhante à utilizada no edifício de Ribeirão Preto, onde os pilares são mais estreitos na base (“pés
de palito”), provavelmente com a intenção plástica de sugerir leveza à edificação.

[Fig.122
[Fig.122]
122] Vista da fachada do edifício
SESC SENAC em Bauru, com a estrutura
em pórticos.
ESCOLA, 1959.

[Fig.123
[Fig.123]
123] Vista da esquina das ruas 1º de
Agosto e Saint Martin, aparecendo a
entrada do SENAC.
ESCOLA, 1959.
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A edificação possui dois pavimentos, sendo o térreo para o SESC e o superior para o SENAC. Neste
caso, mesmo ocupando o mesmo edifício, conseguiu-se adotar acessos independentes para as
entidades graças à situação do terreno, que permitiu entradas por lados contrários.

[Fig.124
[Fig.124]
124] Planta do térreo, com as instalações do SESC.
ESCOLA, 1959.

[Fig.12
[Fig.125]
125] Planta do pavimento superior, que abriga o SENAC.
ESCOLA, 1959.

Foram utilizadas várias soluções buscando melhorar o conforto ambiental da edificação, entre elas, a
adoção de ventilação cruzada através de recursos como o já citado, emprego de tubos de fibrocimento no alto das paredes, além do recuo do pavimento superior em relação ao térreo, o que
conferiu uma circulação coberta ao redor de toda a edificação e uma proteção maior contra a
incidência solar nas aberturas do térreo.

116



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

[Fig.126
[Fig.126]
126] Vista da fachada leste com as
salas de aula do SENAC no pavimento
superior e a área livre no térreo em primeiro
plano.
ESCOLA, 1959.

[Fig.127
[Fig.127]
127] Vista da fachada leste com as
salas de aula no pavimento superior e
entrada do SENAC na extremidade da
edificação no térreo.
GATI, 1995.

Em São José do Rio Preto, último projeto da série, inaugurado em 1960, seguiu-se a solução em
monobloco, com entradas independentes, em níveis, porém com três pavimentos. Neste caso, a
acentuada horizontalidade do edifício foi alcançada pela separação visual dos dois pavimentos
superiores, destinados às salas de aula (OLIVEIRA, 1999, p.78). Os brises metálicos, já utilizados
anteriormente em Santos, além de protegerem contra a insolação, conferem um dinamismo à grande
fachada de linhas ortogonais.

[Fig.128
[Fig.128]
128] Vista da fachada do edifício
SESC SENAC em São José do Rio Preto.
GATI, 1995.
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Estes primeiros equipamentos construídos pelo SESC buscavam resolver a correlação entre projeto
arquitetônico e projeto social, transformando simultaneamente espaços e sociedade. Essa
experiência arquitetônica e social encontrava seu reflexo em espaços similares criados no país ou
até mesmo no exterior, no período pós-guerra, que utilizavam a arquitetura moderna e que tinham
como objetivo, garantir o bom funcionamento do sistema social e adaptar a população a uma nova
realidade social.
Construídos no interior do estado, contribuíram de forma significativa para a divulgação da
arquitetura moderna junto à população, além de se constituírem em ricas pesquisas arquitetônicas
onde a linguagem moderna foi trabalhada e aprimorada a partir das relações entre as pessoas e
como estas se utilizavam dos espaços. Dessa maneira, podemos dizer que essa arquitetura
alcançou relativa autonomia, tanto em relação ao novo programa que se impunha quanto às
soluções formais predominantes, as quais foram incorporadas e reeditadas nos projetos.
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2.
CRESCENDO E SE DIVERSIFICANDO:
A ENTIDADE SEGUE OS RUMOS DO PAÍS

2.1.

EDUCAÇÃO PERMANENTE E LAZER: UMA NO VA POLÍTICA DE AÇÃO

No início da década de 1960 o Departamento Regional do SESC São Paulo já contava com dezoito
unidades, entre a capital e o interior e uma sólida imagem pública baseada no sucesso de seus
programas dirigidos à classe comerciária paulista (ALMEIDA, 1997, p.74). Contribuindo para
expandir seus limites e fortalecer sua imagem, o SESC contava com a impressão do periódico
“SESC Informativo”, iniciada em maio de 1961, que divulgava os trabalhados da instituição e com o
suporte do Conselho de Representantes de Funcionários de Firmas Comerciais, cujos membros
colaboravam com a formulação e a realização das atividades da entidade.
Neste momento, a entidade procedia a uma nova avaliação de seus serviços, iniciada ainda na
década passada, em 1956, com a realização da 2ª Convenção Nacional de Técnicos, em Belo
Horizonte. Nesta Convenção, a entidade estabeleceu uma nova forma de atuação, deslocando a
ênfase do atendimento em grupo para o trabalho em comunidade, com um tipo de programação que
buscasse o engajamento educativo e social de seus usuários.
Essa abertura para a comunidade foi um processo lento, mas de suma importância para a nova fase
da entidade, que “entendia a promoção social do comerciário como algo necessariamente inserido
num processo mais amplo, envolvendo não apenas comerciários, mas igualmente as comunidades
nas quais estes se inseriam” (ALMEIDA, 1997, p.75). Tal fato, além de propiciar a realização de um
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trabalho mais amplo junto à população, contribuiu para o surgimento de um novo tipo de
equipamento e a futura expansão da própria rede de unidades do SESC.
Em 1961 foi realizada a 3ª Convenção Nacional de Técnicos, em Macaé, no Rio de Janeiro, onde
foram redefinidos os limites de atuação do SESC. Como resultado, o novo Plano de Ação da
entidade assumia “a educação como perspectiva estratégica básica no seu trabalho social, ainda
que reconhecesse como necessária, em certos casos, a manutenção dos serviços de cunho
assistencial” (ALMEIDA, 1997, p.75).
A educação, campo bastante amplo, era privilegiada em seu caráter social, manifestado em
atividades educativas informais em grupo, que abriam espaço à participação coletiva da
comunidade. Buscava-se, assim, a formação de uma consciência social e a transformação das
comunidades através de seu ajustamento aos valores dominantes socialmente, entre os quais se
encontrava a própria educação, enquanto instrumento de conscientização e de participação social e
política (FIORE, 1982, p.53-54). 55
[...] as atividades do SESC deveriam estar “sempre voltadas para a finalidade
última de propiciar uma educação social [...] informal e assistemática” e ser
consideradas como “meios ou instrumentos capazes de conduzir ao objetivo
que lhes é comum” – como veículo para uma educação integral [...] capaz de
concretizar ‘o bem estar dos comerciários e de suas famílias’ e capaz de
contribuir “para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade” (ALMEIDA,
1997, p.76).

Assim, os primeiros anos da década de 1960 foram um período de experiências e estudos à procura
de um alinhamento com a nova estratégia da instituição. Neste contexto, em 1961 foi criada a
“Divisão de Formação e Treinamento de Pessoal”, que compreendia a “Seção de Orientação e
Programas” e o “Centro de Preparação de Pessoal”. Tornou-se uma espécie de “laboratório
pedagógico”, com o objetivo de complementar a formação dos técnicos e formar pessoal de nível
superior para os trabalhos da entidade (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.19).

55

Como aponta Fiore (1982), a educação, neste momento, também era parte importante do desenvolvimento nacional, ao
passo que o desenvolvimento social da população era visto como condição do próprio crescimento econômico e da
manutenção do pacto social que sustentava o regime.
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Em meio às mudanças ocorridas no SESC, o país também sofreria grandes transformações. No
início dos anos 1960, o governo João Goulart foi marcado pelo fortalecimento dos movimentos de
diversas camadas sociais: estudantes, operários e camponeses. A radicalização dos conflitos
sociais, com inúmeras greves de operários nas cidades e o acirramento dos movimentos populares
do campo, em plena Guerra Fria, preocupava as classes mais conservadoras, instaurando um clima
de crise política e tensão social.
Assim, em 1964, o presidente João Goulart é deposto e tem início a Ditadura Militar no país. Ao
mesmo tempo em que dissolveu os partidos políticos, cassou parlamentares, interveio nos sindicatos
e cancelou os direitos políticos e constitucionais da população, instaurando um período de violenta
repressão às liberdades individuais e associativas, a ditadura buscava a modernização do Estado
brasileiro, introduzindo no país uma nova estratégia de desenvolvimento econômico, que culminou
no chamado “Milagre Econômico”. Neste período, através de empréstimos do exterior e
investimentos internos, o país cresceu rapidamente, os empregos se multiplicaram, a construção civil
se intensificou, especialmente na área de infra-estrutura, e o PIB brasileiro atingiu altos índices. Em
contrapartida, gerou-se uma inflação e uma dívida externa bastante elevadas para os padrões do
país.
Para contribuir com este desenvolvimento, o governo empenhou-se na questão da educação. Esta
pauta sempre fez parte das ambições governamentais para diversos objetivos, desde o primeiro
governo de Getúlio Vargas, com a criação do Ministério da Educação e Saúde e o desejo de
formação de um novo homem brasileiro e, posteriormente, em seu segundo mandato, com a
crescente preocupação com a educação popular, dentro de sua política populista de alfabetização. 56
No que se refere ao regime militar, a educação estava profundamente comprometida aos interesses
econômicos do país, que buscava a formação de uma população capacitada, que pudesse contribuir
com o desenvolvimento nacional. Assim, a educação contribuiria para o aumento da produção

56

A mobilização nacional contra o analfabetismo também revelava o interesse do governo em aumentar seu número de
votos, pois na época, os analfabetos eram proibidos de votar.
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nacional respondendo pela escolarização média, necessária para formação e treinamento da mãode-obra, que atenderia aos objetivos da política econômica (FIORE, 1982, p.90).
Operou-se, inclusive, uma reformulação do ensino brasileiro, dando à formação educacional um
cunho mais profissionalizante e qualificando a mão-de-obra para o atendimento das empresas
instaladas. Neste momento, importantes educadores que atuavam no país passaram a ser
perseguidos por seus posicionamentos ideológicos e sua posição contrária a este novo conceito de
educação, o que acarretou a demissão ou até mesmo o exílio de muitos, e a conseqüente queda na
qualidade do ensino.
Constantes no período, os exílios de políticos e intelectuais, as perseguições políticas e as prisões
levaram a diversas manifestações contra o regime, sendo o confronto da rua Maria Antônia, em
1968, uma das mais importantes. A rua Maria Antônia era um centro efervescente de agitação
estudantil na cidade e se tornou palco de dois dias de conflitos com quebra-quebra, automóveis
incendiados e confronto entre estudantes da USP e do Mackenzie e policiais, o que resultou na
morte de um dos estudantes. Estas manifestações refletiam outros atos de protesto ocorridos em
várias partes do mundo, como as queixas contra a Guerra do Vietnã e o manifesto de Marthin Luther
King contra o racismo, ambos nos Estados Unidos ou ainda a Primavera de Praga, na
Tchecoslováquia, pela busca do socialismo.

[Fig.129
[Fig.129]
129] Confronto na rua Maria Antônia, em 1968.
ALMEIDA, 1997.
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Em um momento em que as críticas ao governo eram censuradas em todos os veículos de
comunicação – desde jornais, revistas e livros até o teatro, música e filmes – foi criada uma
propaganda ideológica que se manifestou em alguns slogans que se tornaram famosos como “Pra
frente Brasil”, "Brasil grande", “Brasil: Ame-o ou Deixe-o”, que revelavam a atmosfera de otimismo
econômico e nacionalismo criada para ludibriar a população. Reportagens sobre o crescimento da
economia nacional, as grandes obras do governo – usinas, estradas, pontes, estações de metrô,
estádios – além das vitórias no futebol, convenciam a população de que o país tinha encontrado o
caminho do desenvolvimento, da modernização e do progresso.
Assim, segundo Fiore (1982), o SESC, enquanto agente social mediador das relações entre Estado,
patrões e empregados, e encarregado da “defesa da paz social”, se viu, durante estes primeiros
anos da Ditadura Militar, impelido a uma reformulação de sua orientação prática e teórica, buscando
compatibilizar sua política no campo social com a nova feição do Estado Brasileiro.
Fiore (1982) coloca que, neste momento, as linhas de atuação da entidade, favoráveis à
conscientização e à participação política de sua clientela, foram entendidas como permeáveis ao
processo de radicalização e protesto e, portanto, temidas por aqueles que representavam o novo
regime. Assim, como a cobrança da contribuição compulsória das empresas havia sido legitimada
pelo Estado, este se sentia no direito de propor e por vezes até mesmo tentar absorver a ação social
desenvolvida pelo SESC.
Dessa forma, o trabalho realizado pela instituição até aquele momento, alinhado com a ideologia de
organização, conscientização e participação popular para atender aos interesses comunitários não
encontraria seu espaço junto ao regime totalitário e pouco a pouco, cederia espaço para a
introdução de uma nova forma de atuação, voltada para os interesses governamentais de
implantação de um novo modelo de desenvolvimento nacional.
Esta reformulação das ações da entidade foi ratificada em 1969, durante a realização da 4ª
Convenção Nacional de Técnicos, em Bonclima, Petrópolis, onde o SESC se dispôs a “atuar
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educativamente junto às próprias populações urbanas, interpretando o empenho governamental pelo
desenvolvimento e motivando sua clientela para dele participar” (SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO, 1969, apud FIORE, 1982, p.77). 57
Reafirmava-se, portanto, a ação eminentemente educativa do SESC nesta fase. No entanto, já se
percebia a abertura de um amplo espaço para a educação formal e a redução da educação social,
em função desta nova realidade.
Embora não atue no campo da formação profissional, o SESC complementa o
esforço do Governo e de outras entidades voltadas para o ensino, oferecendo
aos comerciários mais carentes de recursos, oportunidades de atualização e
complementariedade escolar. O ensino supletivo no SESC compreende desde
os cursos de alfabetização de adultos e de madureza, até os de línguas
estrangeiras, de noções de legislação trabalhista, legislação tributária,
planejamento, relações públicas e outros relacionados com a atividade
comercial (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.24).

Neste caminho, no início dos anos 1970, o SESC estabeleceu várias parcerias com órgãos
estaduais, como a Secretaria de Educação, que oficializou os cursos realizados pela instituição. Para
José Papa Junior, presidente do Conselho Regional do SESC entre os anos de 1969 e 1984, essa
era uma oportunidade de ampliação de um trabalho de integração comunitária, além de enfatizar a
ação cooperativa do SESC em relação ao governo, na tarefa educacional (SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO, 1977, p.240-243). 58
O baixo nível de instrução constatado entre a população paulista
predominantemente jovem levou o Regional a adotar amplos programas que
visavam atingir os objetivos da educação social permanente, através de
atividades sócio-educativas, que incluíam o desenvolvimento da personalidade,
juntamente com a aquisição de conhecimentos e a participação nos programas
profissionais, familiares, sociais e comunitários. Essa foi a temática dos cursos
programados pela Regional de São Paulo, a partir de 1972, e divididos em
cinco grandes áreas: orientação social, orientação artística, orientação
esportiva, orientação doméstica e divulgação cultural (SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO, 1977, p.240).

Ainda durante a 4ª Convenção, foram indicados os campos de ação prioritários da entidade: Lazer,
Educação e Alimentação (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.21), pontos estes que já se

57

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (1969). Relatório Convenção Nacional de Técnicos apud FIORE, M.H.M.A.
(Coord.). (1982). Origens e implantação do programa de lazer no SESC. São Paulo: SESC, p.77.
58 O SESC também participou, em parceria com os órgãos governamentais, do Projovem (Projeto Jovem Profissão) e do
Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização).
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encontravam em desenvolvimento pelo SESC, em diversas atividades, seja nos espaços de suas
unidades ou nos atendimentos realizados em cidades do interior do Estado.
Neste momento, a entidade iniciou um novo trabalho de atendimento fora dos espaços dos
tradicionais Centros Sociais. Para a realização deste novo conceito de trabalho, foram criadas as
UNIMOS (Unidades Móveis de Orientação Social), que passaram a atender cidades que
apresentavam uma considerável densidade demográfica de comerciários, mas não justificavam a
instalação permanente de uma unidade (ALMEIDA, 1997, p.77-78).
Funcionavam como um “centro social-desportivo” volante, com orientadores sociais que percorriam
várias cidades do interior do Estado em um furgão dotado de equipamentos para a realização de
diversas atividades sociais, esportivas ou culturais (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.17).

[Fig.130
[Fig.130]
130] Unimos.
Acervo do SESC.

Atuaram principalmente nos bairros periféricos da cidade de São Paulo, na região do ABC e nas
cidades do interior paulista. Entre as várias atividades realizadas pelas UNIMOS, temos as grandes
Feiras de Saúde e Nutrição, que atuavam como programas educativos em substituição aos serviços
de assistência existentes anteriormente.
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As UNIMOS foram fundamentais para a evolução do trabalho do SESC junto à população
comerciária e às comunidades, pois além de fortalecer a imagem pública da instituição, constituíramse em enorme campo de trabalho através da educação informal. 59
Enquanto, para os dirigentes, são o meio de atender cidades onde o SESC não
tinha nem podia ter unidades fixas, para muitos técnicos eram o meio de
agrupar pessoas da cultura, do esporte, da recreação, para discutir e refletir
sobre o País e suas possíveis mudanças. Acabaram sendo, na prática, o
principal meio através do qual se criou uma rica tecnologia de trabalho social,
sem se dispor de espaços especialmente destinados para esse trabalho (PINA,
1992, p.35).

[Fig.131
[Fig.131]
131] Atividades de lazer levadas pelas UNIMOS em Assis, em 1979.
ALMEIDA, 1997.

Neste momento, o SESC procedia a uma substituição gradual de seus antigos Centros Sociais por
Centros Culturais e Desportivos, que representavam o novo modelo de equipamento da entidade.
Assim, neste período, algumas unidades sofreram reformas, visando à adaptação aos novos
conceitos da entidade, especialmente no que se refere aos espaços esportivos. Como exemplo,
vimos no capítulo anterior a unidade de Ribeirão Preto, que em meados da década de 1970,
reformou o prédio principal e construiu um novo bloco para abrigar as atividades esportivas.

59

O trabalho das UNIMOS cresceu e chegou a corresponder, durante meados da década de 1970, a grande parte dos
atendimentos do SESC, cerca de 70%. Suas atividades obtinham forte repercussão e conferiam força ao então diretor da
área, Renato Requixa. No entanto, devido a rixas internas, pela disputa do poder, as UNIMOS foram desativadas e o
SESC passou a atuar apenas nos seus próprios espaços (CENNI, 1991, p.117).
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[Fig.132
[Fig.132]
132] Centro Social “João de Vasconcellos”, localizado na
avenida Francisco Matarazzo, 249. O imóvel foi adquirido em
1955, contando com duas casas em terrenos contíguos. Em 1965
uma das casas foi demolida, aproveitando-se a área para a
construção de um ginásio de esportes coberto. No outro imóvel,
ficaram as instalações do Centro Social.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1966.

[Fig.132
[Fig.132]
132] Centro Social “Horácio de Mello”, na avenida Paulista,
967. Anteriormente funcionava na avenida Fausto Ferraz. O novo
Centro Social foi adquirido em dezembro de 1955 e contava com
área construída de 1021,95 m² distribuída em três pavimentos
(porão, térreo e superior) em terreno de 20 x 68 m. Na área dos
fundos foi construída uma quadra para a prática esportiva.
Concentrava os serviços de pré-natal, pediatria, odontologia,
enfermagem, fisioterapia, educação sanitária, farmácia,
assistência econômica e estudo de caso, cursos populares,
centro infantil, cinema, biblioteca e atividades recreativas.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1966.

A completa materialização deste novo modelo ocorreu no Centro Cultural e Desportivo “Carlos de
Souza Nazareth”, localizado na rua Dr. Vila Nova, em frente à sede da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo. Foi inaugurado em novembro de 1967, com a presença do então Presidente
da República, Marechal Costa e Silva, representando a política de integrar o esporte e a cultura ao
plano de educação social do SESC, com instalações próprias específicas para a realização destas
atividades.
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[Fig.133
do
presidente
[Fig.133]
133] Chegada
Marechal Costa e Silva para a
inauguração do Centro Cultural e
Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”
em 1967. Notar a multidão ao redor.
Acervo do SESC.

[Fig.134
[Fig.134]
134] O presidente Marechal Costa
e Silva observando a maquete da nova
edificação.
Acervo do SESC.

Enquanto a parte esportiva estava representada principalmente pelas quadras, que reuniam a
comunidade para a realização de vários jogos e torneios, a parte cultural contava com o Teatro
Anchieta, que recebia diversos espetáculos musicais e de dança, festivais de teatro, amador e
profissional além de sessões de vídeo e cinema. Tornou-se, portanto, um dos principais espaços de
espetáculo da cidade de São Paulo.
Em 1969 foi encenado o primeiro grande sucesso do Teatro: a peça A Moreninha, com Marília Pêra,
Zezé Motta, Cláudio Mello, Adolfo Machado, Ricardo Petraglia entre outros (MAIA, 2003). Este
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sucesso dá origem ao projeto A Escola vai ao Teatro, que funcionou até 1972 como uma tentativa de
suprir a carência de espetáculos para o público jovem.

[Fig.13
[Fig.135]
135] Crianças que participaram do
projeto “A Escola vai ao Teatro” na frente
do Teatro Anchieta, para assistirem a
peça “A Moreninha”, em 1969.
ALMEIDA, 1997.

Isso pôde ser entendido como uma tentativa de conciliar a realização de espetáculos no recéminaugurado espaço da instituição, com as imposições de censura do governo quanto a determinados
tipos de espetáculos.
Segundo Almeida (1997), enquanto este novo conceito de unidade operacional se firmava como um
modelo a ser seguido nos projetos de ampliação da rede física da entidade, os serviços prestados
pelo SESC também passavam por uma importante renovação.

60

No campo da saúde, foram

mantidos os serviços de odontologia e alimentação e, no lugar da assistência médica, a entidade
passou a focar a prevenção e a salubridade. A alimentação foi um tema bastante recorrente nas
discussões empreendidas pela entidade pelo bem-estar social do trabalhador. Assim, seria dever da
instituição, através do Restaurante do Comerciário e da realização de cursos e palestras, melhorar o

60

Sobre este fato, atentar para a declaração do então presidente do SESC, Brasílio Machado Neto: “Não obstante a
correção de rota, a entidade mantém ainda alguns serviços criados no primeiro período de sua existência, como por
exemplo a clínica dentária, a clínica infantil e o laboratório de análises, que funcionam no Centro Social “Gastão Vidigal”,
além de uma maternidade para a comerciária. Explica-se sua manutenção, embora em discrepância com os novos
cânones do Serviço Social. De um lado, por força da tradição, sabido que a humanidade reage sempre certo, mas reage
lentamente. Uma grande classe como a dos comerciários, com a qual trabalhamos, provavelmente não aceitaria mutações
súbitas, dir-se-iam mesmo violentas, embora elas se amparassem rigorosamente em preceitos técnicos. Julgou-se assim
aconselhável prolongar a fase de transição nesses setores” (MACHADO NETO, 1967, p.6).
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padrão alimentar, a baixos custos e promover o conhecimento sobre os alimentos e sua adequada
utilização.
Os esportes, por sua vez, ampliaram-se e ganharam uma nova dimensão, beneficiando-se da nova
postura de atuação da entidade, que intensificou a realização de grandes campeonatos e das
olimpíadas comerciárias e do fato da ditadura não considerá-lo como uma atividade “perigosa” para
o regime. Apontado como um excelente veículo para a mobilização de grandes públicos, o esporte
atingiu os trabalhadores não somente de forma dispersa, nas atividades dos Centros Sociais, mas
também de forma incisiva nas empresas, através da criação de grêmios e outras equipes que
estimulavam o conteúdo educativo da cooperação em grupo, atingindo a proposta de compatibilizar
lazer com educação social (ALMEIDA, 1997, p.179).

[Fig.136
[Fig.136]
136] Atletas do judô em abertura
de campeonato nos anos 1970.
ALMEIDA, 1997.

Neste sentido, o lazer passa a se destacar no quadro das atividades da instituição, especialmente
porque herda a tradição do campo da ação educativa informal da entidade, conforme podemos notar
em uma das diretrizes presentes no Plano Plurianual do SESC de 1969 que propunha a satisfação
da meta da educação social tendo “o lazer como roteiro”, e lazer, neste caso, não no sentido
negativo do ócio, mas como um excelente instrumento de difusão da educação social (ALMEIDA,
1997, p.84).
Assim, ainda que reunindo uma diversidade de atividades sob o mesmo conceito – recreativas,
artísticas, culturais e desportivas, bandeirantismo e escotismo, biblioteca, biblioteca ambulante,

CRESCENDO E SE DIVERSIFICANDO: A ENTIDADE SEGUE OS RUMOS DO PAÍS



133

recreação infantil e temporada de férias e fins de semana – o lazer já apresentava contornos mais
próprios do que durante a primeira fase, onde, segundo Fiore (1982), não era objeto de ênfase para
o SESC, sendo identificado sob rótulos imprecisos, como “atividades de grupo” ou “atividades
associativas”.
É nessa mesma época que a discussão sobre a questão do lazer como
instrumento e oportunidade de trabalho social volta à baila, repensada à luz de
experiências realizadas por educadores, psicólogos e especialistas em serviço
social. Até então o tempo de lazer fora abordado a partir do seu sentido de
“descanso”, em oposição ao horário de trabalho. Mas agora ele seria
redescoberto como fonte de um grande potencial educativo, aplicável ao
desenvolvimento pessoal (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1996, p.18).

Ainda em 1969, a realização do “Seminário sobre o lazer: perspectiva para uma cidade que trabalha”
em São Paulo, através da parceria entre a Secretaria do Bem-Estar Social e o SESC, teve grande
repercussão, sendo, inclusive, repetido nos anos seguintes. Além de contribuir para a difusão do
conceito, que já havia sido reconhecido em sua amplitude e complexidade, o seminário foi uma
oportunidade para a reunião entre estudiosos e os técnicos da entidade, que contribuíram com a
troca de informações teóricas e experiências do cotidiano.
Esta adoção do campo do lazer trouxe várias alterações na metodologia de ação da entidade, o que
influenciou desde a programação de suas atividades até os espaços dos novos equipamentos. Neste
sentido, aliado ao panorama de endurecimento do regime e aumento da censura, onde não existiam
muitos espaços que abrigassem a realização de atividades coletivas, o SESC passou a ser visto
como um “espaço privilegiado, capaz de abrigar alternativas novas e diferenciadas de expressão”
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1996, p.18).
No entanto, não podemos deixar de salientar que o lazer, proposto como “instrumento de
desenvolvimento e de educação, inclusive com finalidades reformistas, características da época”
(PINA, 1992, p.35), também contribuiu para o controle das formas consideradas ameaçadoras do
novo regime. Neste sentido, Maria Heloísa Fiore coloca que, em um cenário de agravamento das
tensões sociais, cujos problemas já não possuíam vazão pelos tradicionais canais de expressão, o
lazer atuaria como uma “válvula de escape destas pressões, mecanismo equilibrador e
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distensionador das relações sociais, recuperador da fadiga e sublimador das insatisfações” (FIORE,
1982, p.90).
Assim, enquanto o lazer, em sua forma ideal, seria um instrumento que proporcionasse o bem-estar
da população, mas também o desenvolvimento de sua capacidade crítica e transformadora,
contribuindo para sua conscientização e promoção social, neste momento, devido à situação vigente
do país e a relação do SESC com o governo 61, o lazer cumpre com sua função de atingir o bemestar, mas dentro de uma perspectiva alienadora em relação à política país.
O lazer passou, então, a atuar em atividades sócio-educativas para a formação de mentalidades e
criação de valores que se harmonizassem com os interesses e as metas estabelecidas pelo
governo.
Em 1973 foi realizada a 5ª Convenção Nacional de Técnicos do SESC, em Iparaná, Ceará, que se
ocupou do anteprojeto das Normas para Aplicação das Diretrizes Gerais de Ação do SESC, dividido
em sete partes: Normas Gerais para a Ação Administrativa, Normas Gerais para a Ação Técnica,
Programa de Lazer, Programa de Nutrição, Programa de Saúde, Programa de Educação Formal e
Atividades Contingenciais (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.21).
As Diretrizes Gerais de Ação do SESC, aprovadas pelo Conselho Nacional em
16 de março de 1973, vieram ratificar e ampliar essa perspectiva do SESC de
São Paulo, no sentido de trabalhar com o lazer. Reforçando a perspectiva de
uma ação educativa que contribuísse para o desenvolvimento econômico e
social do país, como “diretriz básica”, a entidade assumia o compromisso de
procurar “aproveitar as horas livres dos comerciários e de seus dependentes
para sua promoção social, contribuindo para sua atualização face ao
dinamismo das transformações e estimulando-os à atualização de novos
conhecimentos” (ALMEIDA, 1997, p.86-87).

Assim, o SESC priorizava a realização de atividades nos campos de lazer, que abrangessem
atividades culturais, de orientação social, educação física e esporte, mas não se esquecia de outras

61

O SESC, desde sua fundação, possui uma estreita relação com o governo, já que a aprovação de seu regulamento e a
fiscalização de seu cumprimento foram efetuadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Essa aproximação,
durante o regime militar, foi mais uma forma de controle, pois em 1968, o Decreto nº. 62,412, delegou poderes ao
Ministério do Planejamento para aprovar o orçamento da entidade e ao Tribunal de Contas para examinar as prestações de
contas das Administrações Nacional e Regionais (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.29)
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atividades ligadas diretamente à educação, como a realização de cursos supletivos, intercâmbios
culturais e convênios com diversas entidades, públicas ou privadas para a capacitação da população
(MAIA, 2003).
Como visto, as diretrizes estabelecidas pela entidade, na realidade, mais que propor, reconheciam e
aprovavam as transformações que já se operavam no campo de trabalho cotidiano da entidade em
diversas áreas. No entanto, a planificação dos atendimentos e a adoção de um conjunto de normas
se faziam necessárias para as transformações que se operariam nos próximos anos da entidade.
A ditadura, o “milagre brasileiro” e o fato do Brasil, na década de 1970, ter se tornado um país
essencialmente urbano, se refletiram na instituição, que viu crescer a necessidade de atividades e
espaços para a prática do lazer. Como resposta a esta demanda, o SESC expandiu seus serviços e
suas instalações, com a inauguração de um grande Centro Campestre e de vários outros Centros
Culturais e Desportivos, que atenderiam à crescente demanda.
O Centro Campestre respondia à demanda por um equipamento de lazer para o atendimento de
grandes massas, que oferecesse contato com a natureza e atividades diversas, especialmente
durante os fins de semana. Localizado às margens da represa Bilings, contava com mais de 36.000
m² de área construída e 500.000 m² de área verde, conjunto aquático, equipamentos esportivos,
áreas sociais, auditório, restaurante e local para a realização de espetáculos e shows (ALMEIDA,
1997, p.92).
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[Fig.137
[Fig.137]
137] Vista
Campestre.

geral

do

Centro

Acervo do SESC.

[Fig.138
[Fig.138]
138] Inauguração
Campestre.

do

Centro

Acervo do SESC.

[Fig.139
[Fig.139]
139] O presidente Ernesto Geisel,
o governador Paulo Egydio Martins, o
ministro Reis Velloso e o senador Jessé
Pinto Freire na inauguração do Centro
campestre, no momento do discurso do
presidente do SESC em São Paulo, José
Papa Junior.
Acervo do SESC.

Ainda como reflexo da força que o conceito de lazer exercia sobre as atividades do SESC, em 1976
foi realizado o “Seminário sobre Lazer”, com a presença do sociólogo Joffre Dumazedier, diretor da
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Faculdade de Ciências de Educação da Universidade de Sorbonne, em Paris, que atuou
significativamente junto à instituição nos anos seguintes. Na definição do sociólogo,
O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode integrar-se à
vontade, seja para repouso, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou,
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares ou sociais
(DUMAZEDIER, 1976, p.34).

Dessa forma, para Dumazedier, o lazer se divide em três categorias, todas igualmente importantes.
Para a primeira delas, o repouso, o lazer atuaria como “um reparador das deteriorações físicas e
nervosas provocadas pelas tensões resultantes das obrigações cotidianas e, particularmente, do
trabalho” (DUMAZEDIER, 1976, p.32). Para o divertimento, recreação e entretenimento, o lazer seria
um “fator de equilíbrio”, uma forma de suportar as imposições da vida em sociedade, atuando como
uma “vida de complementação, de compensação e de fuga por meio de divertimento e evasão para
um mundo diferente, e mesmo diverso, do enfrentado todos os dias” (DUMAZEDIER, 1976, p.33).
Para o desenvolvimento pessoal, ele ofereceria “novas possibilidades de integração voluntária à vida
de agrupamentos recreativos, culturais e sociais”, além de “criar novas formas de aprendizagem
voluntária, a serem praticadas durante toda a vida e contribuir para o surgimento de condutas
inovadoras e criadoras” (DUMAZEDIER, 1976, p.34). 62
Assim, percebemos que o lazer abre inúmeras possibilidades de trabalho, seja recorrendo a
atividades meramente recreativas que poderiam combater determinadas condutas e participações
políticas consideradas impróprias pela censura, alienando a população de sua realidade e de seu
papel como agente interveniente, seja explorando suas possibilidades educativas e de
desenvolvimento pessoal, ao estimular a participação social e cultural. No caso do Brasil, devido à
ditadura, a primeira opção é a que melhor se encaixa.

62

As lições de Dumazedier contribuíram sobremaneira com os trabalhos da entidade, que criou, em 1978, o Centro de
Estudos do Lazer, que enviou seus técnicos ao exterior para participar de cursos de especialização em lazer, educação de
adultos e animação cultural (ALMEIDA, 1997, p.97).
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Neste período, o SESC se constituiu em uma verdadeira empresa de prestação de serviços de lazer,
afirmando seu caráter de instituição de lazer de massas e direcionando seu trabalho especialmente
para a qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos, com os quais a população preencheria seu
tempo livre, em detrimento da realização de atividades sociais e iniciativas de conscientização da
realidade, dificultadas pelo regime militar. Assim, criava-se uma ideologia de democratização dos
bens culturais no tempo livre, apoiada pelo governo, que colocava o lazer e a cultura como bens a
serem desfrutados, mas sem explorar seu potencial como instrumento de transformação humana e
social (CENNI, 1991, p.294-295).
Diversos exemplos de ações ligadas ao lazer dentro da entidade foram estimulados neste período,
especialmente a prática de esportes, que não encontrava oposição alguma do regime e que
encontrou nos espaços dos novos Centros Culturais e Desportivos, um ambiente fértil para a sua
realização.
No entanto, neste mesmo período, existem outras iniciativas que merecem destaque por serem
atividades que poderiam encontrar algum tipo de censura pelo governo. Dentre elas, podemos citar o
incentivo à leitura, com a criação de várias bibliotecas e a realização de atividades artísticas,
musicais ou teatrais, como a inauguração do Projeto Pixinguinha em 1977, com programação
voltada para a realização de espetáculos da música popular brasileira no Centro Cultural e
Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”.
Esta foi uma das iniciativas empreendidas pelo novo diretor regional da entidade, Renato Requixa,
que assumiu o cargo em 1976, imprimindo uma feição mais cultural às atividades da entidade. Em
sua época, além da realização de shows nos ginásios de esportes, a entidade abrigou diversas
exposições de artes plásticas no Centro Campestre, recém-inaugurado, sob a assessoria de Pietro
Maria Bardi, que era bastante amigo de Renato Requixa.
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[Fig.140
[Fig.140]
140] Realização de atividades esportivas no Centro
Campestre.
Acervo do SESC.

[Fig.141
[Fig.141]
141] A realização de torneios reunia as pessoas na
área de convivência no Centro Campestre.
Acervo do SESC.

[Fig.142
[Fig.142]
142] A utilização das piscinas do Centro Campestre
é mais um exemplo de apropriação do tempo livre.
Acervo do SESC.

[Fig.143
[Fig.143]
143] As piscinas e os gramados do Centro
Campestre reuniam multidões durante os fins de semana,
confirmando o lazer para as massas como um dos
principais objetivos da instituição.
Acervo do SESC.

140



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

[Fig.144
[Fig.144]
144] O Projeto Pixinguinha ocupou
o espaço adaptado de um dos ginásios de
esportes do Centro Cultural e Desportivo
“Carlos de Souza Nazareth”, tornando-se
um local privilegiado para apresentações
de música popular brasileira.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.14
[Fig.145]
145] Apresentação de música
no ginásio do Centro Campestre.
Acervo do SESC.

[Fig.146
[Fig.146]
146] Exposição na área
convivência do Centro Campestre.
Acervo do SESC.

de
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[Fig.147
[Fig.147]
147] Montagem de exposição na
área de convivência do Centro
Campestre.
Acervo do SESC.

Um outro trabalho importante neste período foi a Feira Nacional de Cultura Popular, realizada
simultaneamente em todas as unidades da capital, que confirmou a vocação cultural do SESC,
abrindo caminho para a nova fase que se implantaria na década seguinte.
Durante toda esta fase, o SESC esteve presente em diversos congressos internacionais de Serviço
Social, para a troca de experiências e aperfeiçoamento de seu pessoal técnico. Entre as mais
significativas, estão a XII Conferência Internacional de Serviço Social, em Atenas, na Grécia, em
1964; a Conferência de Washington, em 1966, onde o tema “Desenvolvimento Urbano – Desafio e
Oportunidade para o Bem-Estar Social” foi discutido; a XIV Conferência Internacional de Bem-Estar
Social, em Helsinki, na Finlândia; a XVI Conferência Internacional do Serviço Social em Haia, na
Holanda, em 1972, com o tema “Elaboração e Implementação de uma Política Social em Condições
de Rápida Mudança”, além da XVII Conferência Internacional do Serviço Social em Nairóbi, no
Quênia, em 1974 (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1977, p.30-31).
Nestes últimos anos da década de 1970, o país enfrentava o fim do “milagre econômico”, com seu
crescimento estrangulado com a crise do petróleo e a recessão na economia mundial, o que gerou
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altos índices de inflação e o crescimento da insatisfação com o regime militar, indicando que a
ditadura chegava ao fim. Assim, deu-se início a uma abertura política lenta e gradual, com a volta
dos exilados e o fim dos atos institucionais, sob o comando do então presidente Ernesto Geisel.
Essa abertura política culminaria na redemocratização do país na década de 1980 e seria de suma
importância para a nova fase que se implantaria na entidade, a qual analisaremos no próximo
capítulo.
No fim da década de 1970, o lazer já havia transformado toda a programação e os espaços da
instituição e, ao lado da lenta abertura política que se implantava, apontava novos caminhos para a
atuação da entidade. Ao colocar o tempo livre como possibilidade de desenvolvimento social e
cultural, através de uma informação desinteressada, o lazer transcendeu seu significado inicial, de
mero descanso, e adquiriu participação crescente e ativa na vida social e cultural da população.
Além de estabelecer perspectivas diversas de relacionamento social ao despertar novas formas de
sociabilidade e de agrupamento, o lazer também forneceu modelos de conduta, que deveriam
imprimir um certo estilo “adequado” à vida cotidiana e à situação do país.
Dumazedier (1976) coloca que esta promoção do lazer de massas trouxe consigo um novo
problema, o da democracia cultural, que dependia da existência da difusão da cultura entre os
criadores, os especialistas e as massas e que será abordado pela entidade a partir dos anos 1980.

2.2.

ARQ UITETURA MODERNA: A AFIRMAÇÃO DE UMA LING UAG EM

No campo da arquitetura internacional, os anos 1960 consolidaram as críticas aos ideais
modernistas, ocasionadas pelas transformações na sociedade e pela crescente importância
conferida às ciências sociais – como a sociologia, antropologia, economia social e psicologia social.
Tais fatos motivaram uma revalorização da esfera da vida cotidiana, o que se traduziu em mudanças
no campo da arquitetura e do urbanismo (MONTANER, 1995, p.37).
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A realização de novos CIAM’s, após o fim da Segunda Guerra, já indicava as primeiras divergências
com relação aos rumos do movimento, revelando a presença de jovens arquitetos

63

que desde

meados da década passada começaram a questionar os ideais da arquitetura moderna preconizada
pelos grandes mestres. Neste sentido, as maiores críticas recaíam sobre a constatação da perda da
identidade das cidades e do significado da arquitetura. Assim, temas como o conteúdo social da
arquitetura e a preocupação com questões como a identidade dos espaços e a valorização das
relações humanas vêm à tona, trazendo um novo ânimo para o panorama arquitetônico
internacional.
Enquanto isso, no Brasil, os anos do fim da década de 1950 e início de 1960 são marcados pela
euforia em torno da construção da nova capital do país. Apontada como a materialização completa
dos preceitos do urbanismo moderno e símbolo máximo da arquitetura nacional, Brasília consolidou
a linguagem moderna no país, colocando a arquitetura brasileira em uma posição alheia às críticas
que indicavam a falência do movimento moderno.
Até aquele momento, a arquitetura produzida por arquitetos do Rio de Janeiro, especialmente por
Oscar Niemeyer, granjeava o sucesso internacional e era considerada a linguagem representativa do
país. No entanto, desde meados dos anos 1950, a arquitetura produzida em São Paulo avançava em
suas pesquisas e já alcançava um determinado prestígio a partir do desenvolvimento de uma
linguagem própria, baseada no peso e na horizontalidade de suas estruturas. Esta linguagem, como
a carioca, também era ligada à exploração plástica do concreto, mas agora influenciada pelo
brutalismo inglês e pela expressividade da Unidade de Habitação de Marselha (1947-1952) de Le
Corbusier. 64

63

Entre estes arquitetos podemos citar Alison e Peter Smithson, Aldo van Eyck e Giancarlo de Carlo, componentes do
Team X, grupo que começou a atuar no segundo pós-guerra, além de Jacob Bakema e Georges Candilis. Outros grupos
importantes neste período que também participaram destas revisões foram os Metabolistas japoneses, o Novo Empirismo
sueco e o Archigram.
64 Nestes projetos, o edifício é visto como um objeto autônomo, com volumes simples e pesados, superfícies limpas e a
franca exposição de sua estrutura e dos materiais, a começar pelo uso notável do concreto em sua forma aparente, em
pilares, vigas, fechamentos e detalhes. O tijolo ou elementos pré-fabricados também aparecem expostos, da mesma forma
que as instalações.
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A construção de Brasília coincidiu com um momento de alteração na expressão
arquitetônica nacional. É corrente a idéia de que até a construção de Brasília,
foi predominante a escola carioca, cuja arquitetura, em termos formais, se
caracterizou pela leveza, sinuosidade, vinculação ao clima pelo uso de
protetores solares, integração das artes com o emprego de murais cerâmicos e
esculturas. [...]. O pós-Brasília se associa ao emprego do concreto aparente, à
idéia da estrutura como definidora da forma e à mudança do centro difusor da
arquitetura do Rio de Janeiro para São Paulo, que na década de 1960 passou a
sediar as pesquisas arquitetônicas mais interessantes (BASTOS, 2003, p.05).

Formalmente, esta “arquitetura paulista” caracterizou-se pelo uso de estruturas independentes de
concreto armado aparente, com grandes vãos e poucos pontos de apoio, liberando um grande
espaço interno, fluido, iluminado zenitalmente, subdividido por desníveis e que priorizava os espaços
de convivência, em contraposição aos espaços individuais. As formas e os volumes, geralmente
simples e puros, se utilizam de poucos materiais de acabamento, aproximando a arquitetura do
conceito de verdade construtiva que deixava à mostra a estrutura, as alvenarias de vedação, estas,
feitas geralmente com tijolos ou blocos de concreto, e as instalações, conferindo uma certa
austeridade aos espaços.
As aspirações à industrialização e ao desenvolvimento tecnológico da construção apresentaram-se
também como um importante tema para esta arquitetura, alinhando-se ao pensamento nacionaldesenvolvimentista da época. Neste contexto, o concreto armado – a tecnologia mais avançada
disponível no país naquele momento – tornou-se recorrente na maior parte das obras,
transformando-se na “expressão contemporânea da técnica construtiva brasileira” (SEGAWA, 1999,
p.149).
Uma das figuras mais marcantes dessa chamada “Arquitetura Paulista” foi Vilanova Artigas. Nascido
em Curitiba em 1915, estudou arquitetura e engenharia na Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (USP), diplomando-se em 1937. Com sua arquitetura, buscava superar os limites entre
arte e técnica, acreditando no papel transformador da arquitetura e em como ela poderia ser
didática, educando um novo homem e uma nova sociedade. Assim, balizou sua produção na relação
entre a arquitetura e os processos sociais, colocando o projeto como instrumento de emancipação
política e ideológica. Este seu compromisso social no fazer arquitetura influenciou toda uma geração
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de arquitetos: Abrahão Sanovicz, Carlos Millan, Décio Tozzi, Fábio Penteado, Joaquim Guedes,
Paulo Mendes da Rocha, entre outros.
Para a presente pesquisa, interessa-nos suas obras escolares – aquelas construídas em parceria
com Carlos Cascaldi durante o governo de Carvalho Pinto (1959-1963) e o prédio da FAU-USP
(1962) – que foram as que melhor traduziram sua linguagem espacial e seu espírito engajado.
Segundo Kamita (2000, p.27) este tema se tornaria caro ao arquiteto “não só pela crença na
influência formativa da escola para a sociedade, como também pelas experiências plásticas
desenvolvidas”. Nestes projetos se aplicou o princípio da grande laje de concreto sustentada por
uma estrutura de forte expressividade.
Nas obras de Artigas, a estrutura passa a ser considerada um elemento de grande importância, não
mais mera sustentação do volume, mas uma “forma expressiva que enriquece e dinamiza a
espacialidade da obra” (KAMITA, 2000, p.24). Os projetos apresentados abaixo são algumas de
suas experiências que culminaram no desenho expressivo e característico dos apoios da FAU-USP.
No Ginásio de Itanhaém (1959), a cobertura é sustentada por pórticos trapezoidais espaçados
regularmente, cuja repetição define a modulação da planta e a volumetria horizontal da edificação.
Esta solução em pórticos reflete as experimentações de Niemeyer no Colégio de Diamantina (1951)
e principalmente as de Reidy no Museu de Arte Moderna (1954), tanto em seu sentido funcional,
como estético, com o tratamento rústico conferido ao concreto. O interior acomoda três blocos (de
salas de aula, administração e sanitários) e dois pátios nas extremidades longitudinais da edificação.

[Fig.148
[Fig.148]
148] Planta com a entrada pelo
vestíbulo, à esquerda, que separa as
salas de aula, localizadas ao longo da
edificação, e a área administrativa. O
bloco ao centro concentra os sanitários,
contíguos à cantina, separada do grande
pátio de recreio, localizado na
extremidade da edificação, por um
desnível.
FERRAZ, 1997.
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[Fig.149
[Fig.149]
149] Corte transversal evidencia o sistema de pórticos.
FERRAZ, 1997.

[Fig.1
[Fig.150] A estrutura em pórticos
sustenta a cobertura e dá forma à
edificação.
FERRAZ, 1997.

No Ginásio de Guarulhos (1960), Artigas retoma o mesmo princípio de estrutura em pórticos
sustentando a laje de cobertura, embora agora em um terreno com desnível e com um programa
maior e mais complexo. Assim, a horizontalidade da edificação é acentuada e seu interior supera a
importância do projeto anterior, com a adoção do sistema de iluminação zenital e a estruturação dos
espaços em diferentes níveis. O principal espaço interno é o grande pátio coberto central, localizado
no plano intermediário e destinado à livre convivência e interação dos alunos.

[Fig.151
[Fig.151]
151] Destaque para o grande pátio de recreio, localizado no centro da planta. Do lado direito, auditório e
biblioteca e do lado esquerdo, jardim, separando a área administrativa das salas de aula, novamente dispostas ao
longo da edificação.
FERRAZ, 1997.
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[Fig.152
[Fig.152]
152] Vista externa da edificação,
um monobloco com a cobertura
sustentada por pórticos.
FERRAZ, 1997.

[Fig.1
[Fig.153] Pátio central da edificação,
com a comunicação visual entre os
desníveis.
FERRAZ, 1997.

Segundo Ruth Verde Zein, o projeto da FAU-USP (1962) sintetiza “algumas pesquisas e
preocupações de arquitetos de uma certa geração, numa solução característica da arquitetura
brasileira, o edifício único que encerra qualidades espaciais diferentes” (ZEIN, 1982, p.108).
É composto por uma caixa de concreto suspensa por apoios que contornam o prédio e vencem dois
pavimentos envidraçados, que se encontram recuados em relação às empenas de concreto. A
vivacidade formal dos apoios é tão grande, que embora apenas os pilares que estão no contorno
sejam visíveis, estes acabam por caracterizar o prédio. A cobertura é feita por um sistema de grelhas
cujos vãos receberam fechamento com domos translúcidos que iluminam todo o interior da
edificação.
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[Fig.1
[Fig.154] Vista aérea da edificação,
uma grande caixa suspensa.
FERRAZ, 1997.

[Fig.15
suspensa
que
[Fig.155]
155] Caixa
protege toda a edificação. Notar o
desenho expressivo dos pilares e como
estes afinam quando se encontram com
as empenas de concreto.
FERRAZ, 1997.

A estrutura independente em concreto armado diminui os pontos de apoio e libera todo o espaço
interno cujo ponto focal é, sem dúvida, o grande espaço central, espaço comunitário que propicia a
convivência entre seus usuários. Mais conhecido como “Salão Caramelo”, foi onde se realizaram as
grandes manifestações e encontros dos estudantes. Com seu grande pé-direito, ele abraça todos os
espaços que ficam ao seu lado através de generosas rampas que convidam ao passeio. Este
espaço simboliza o ideal de valorização dos espaços coletivos, unificados, sem barreiras entre
público e privado, empreendido pelo arquiteto.
Nisso pode-se encontrar o ideal de um modo de vida comunitário, tão apreciado
por Artigas, sua preocupação com criar uma arquitetura que facilita os contatos
humanos, lutando contra as tendências individuais de fechar-se numa torre de
marfim, mas mantendo uma flexibilidade suficiente para não haver uma coação
insuportável. Sem dúvida alguma, jamais antes se conseguiu fundir uma rígida
geometria disciplinante externa com uma completa liberdade de arranjo interno
(BRUAND, 1991, p.302).
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[Fig.1
[Fig.156] Salão Caramelo tomado
pelos estudantes e as rampas que
fazem a união entre os pavimentos ao
fundo.
FERRAZ, 1997.

Esta liberdade no arranjo interno é reforçada pela presença das rampas, que possuem um papel
primordial nesta arquitetura, pois além de unir todos os pavimentos da edificação, seu percurso
proporciona a sensação de um espaço único, contínuo, onde andar por andar, todos os espaços vão
sendo descortinados, ao mesmo tempo em que se fundem em um só. Segundo Kamita (2000, p.3537) percorrer os espaços da FAU é uma “experiência de liberdade de movimentos”, sendo este
projeto, “a mais bem-sucedida experiência de conjugação entre interação espacial e integração
social” elaborada pelo arquiteto.

[Fig.1
[Fig.157] Corte transversal da edificação, com o jogo de rampas e desníveis.
FERRAZ, 1997.

Naquele momento, a ideologia de integração social e desenvolvimento tecnológico impregnada na
arquitetura havia sido reforçada pelo simbolismo da construção de Brasília e pelo
desenvolvimentismo da era JK. Era a esperança de um grande futuro para os arquitetos brasileiros
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que, após a construção de uma nova capital, enxergavam a possibilidade de construção de uma
nova nação através de suas engajadas propostas sociais.
Infelizmente, o Golpe Militar de 1964 pôs fim a estes anseios no imaginário dos arquitetos.
Inicialmente, pelo afastamento do processo de desenvolvimento e do ensino de alguns de seus
líderes, entre eles, Artigas, e depois, pelas mudanças sociais que sufocavam qualquer tipo de
produção intelectual e afetaram os trabalhos daqueles arquitetos que demonstravam alguma
resistência ao modelo político-social imposto pela ditadura.
No entanto, houve, neste mesmo momento, um número significativo de realizações no campo da
arquitetura, relacionadas às aspirações desenvolvimentistas do novo governo, que propiciaram
grandes investimentos, especialmente na área de infra-estrutura, como centros cívicos e
administrativos, hospitais, estações, escolas, conjuntos habitacionais, centrais de energia elétrica e
telefonia, rodoviárias, etc. À construção de obras de vulto, somaram-se grandes intervenções
urbanísticas e a expansão de planos de desenvolvimento, fazendo surgir muitas empresas de
consultoria e prestadoras de serviços técnicos especializados (BASTOS, 2003, p.24).
Assim, a arquitetura, que naquele momento já era um tema presente no debate público cotidiano
devido principalmente à construção de Brasília, passou a ser vista como expressão do progresso e
do desenvolvimento do país e o concreto, material por excelência dessa arquitetura, como o símbolo
de modernidade, uma tecnologia que justificava a expressão “Brasil grande”.
A pretensão de atingir um alto nível de desenvolvimento para o país era desejo não só dos militares,
mas de toda a população, que além do sentimento nacionalista comum da época, enxergava no
crescimento nacional o caminho para o seu próprio crescimento.
Este período, final da década de 1960 e início da década de 1970, ficou conhecido como “Milagre
Econômico” e caracterizou-se pela intensa produção arquitetônica, ocasionada pela grande
demanda de massas, pelo alto nível técnico atingido e pelo falso otimismo gerado pelo
desenvolvimento do país (BASTOS, 2003, p.29). É consenso entre grande parte dos historiadores
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que os anos do milagre econômico, apesar de aquecerem a construção civil e viabilizarem a
materialização de grandes obras, distorceram os princípios da arquitetura moderna, repetindo-a
como modelo para todos os tipos de programas 65 que se apresentavam e banalizando-a através da
utilização indiscriminada de seus elementos mais característicos 66, transformando o que até então
era vanguarda em uma arquitetura de mercado.
Para Ruth Verde Zein, este momento foi caracterizado por um movimento monumentalista e
ufanista, cujo auge “proporcionou uma fase de experimentação cuja tendência era a de produzir
objetos arquitetônicos em que o exagero é a tônica dominante” (ZEIN, 1987, p.97).
Efetivamente, os anos do “milagre econômico” burocratizaram as formas
originalmente instauradoras de inovações e plenas de conteúdos ideológicos de
forte coerência interna. [...] a generalização do modelo banalizou a inovação, a
ruptura. Diluía-se e degenerava-se uma visão de arquitetura (SEGAWA, 1999,
p.157).
A efervescência experimental dos anos 50 e de parte dos 60 diminui de
intensidade com as mudanças no panorama nacional desencadeadas a partir
do golpe militar de 1964. As conquistas caíram na rotina e a produção
arquitetônica da década de 70 assumiu certo maneirismo – o apogeu do
concreto aparente, do vidro temperado, do caixilho de alumínio e da fibra de
vidro. Embora a euforia gerada pela expansão econômica tenha favorecido o
mercado de trabalho, o ambiente repressivo tolheu o debate. Na segunda
metade dos anos 60 não havia revistas especializadas e os arquitetos estavam
fechados em seus escritórios (CAMARGO, 1997, p.42).

Nesta época, o isolamento em que a arquitetura brasileira se encontrava, com o esvaziamento do
debate arquitetônico, causado pela ausência de críticas

67

que eram reprimidas ou interpretadas

como delação política, contribuiu sobremaneira para a manutenção do modelo e sua repetição de
forma acrítica.

65

“Essas formas foram estampadas indistintamente aos mais diversos programas arquitetônicos, nas mais disparatadas
escalas: casas, escolas, agências bancárias, hospitais, terminais rodoviários, garagens, clubes, prédios residenciais,
prédios comerciais, escritórios, igrejas, forno crematório, galpões industriais, viadutos, etc.“ (SEGAWA, 1999, p.157).
66 “[...] era a ditadura do concreto aparente, das grandes empenas de concreto, dos pilares esculturais, das estruturas
protendidas, do exibicionismo estrutural, da competição por vãos livres maiores, dos panos de vidro“ (SEGAWA, 1999,
p.191).
67 Um fato relevante nesta questão se refere à falta de revistas especializadas no período, que pudessem instigar e
alimentar novas discussões, já que a revista Acrópole, por exemplo, deixou de circular em 1971, sendo que somente dois
anos depois houve o lançamento de uma nova revista, a CJ Arquitetura, extinta em 1978 (SEGAWA, 1999, p.191). É
importante destacar também que, embora tenha acontecido nesta época a primeira grande expansão do ensino de
arquitetura no país, com a criação de várias faculdades, a falta de discussão contribuiu para a cristalização do
conhecimento, colocado como definitivo e imutável.

152



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

Filtrada por uma ideologização que neutralizava as diferenças, escamoteava as
contradições, negava a interrogação (coerente com o espírito autoritário do
momento), propugnava-se um ideal de cultura arquitetônica com pressupostos
oriundos de um momento épico da arquitetura brasileira – mas agora formulado
como único, autorizado e hegemônico. Canonizava-se uma postura
arquitetônica (SEGAWA, 1999, p.190).
Já não existem mais as velhas discussões em torno dos méritos das posições
lideradas por Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Aalto, Frank Lloyd etc.
embora no currículo oficial exista a disciplina de história da arte e da
arquitetura, são muito poucas as escolas que ensinam em profundidade
questões ligadas à evolução da arquitetura, especialmente a moderna.
Aprende-se mal toda a teoria da arquitetura em geral e os alunos têm mais
ensinamentos práticos é na observância da experiência dos bons profissionais
locais e num ou outro texto brasileiro. [...], existe uma espécie de
“homogeneização” de nossa arquitetura de vanguarda, obtida, antes de tudo,
através da contemplação de obras ditas de boa qualidade, sem maiores
indagações teóricas ou conceituais, do que resulta, sem dúvida, um certo
formalismo, um certo “jeito” brasileiro de se projetar. Vemos constantemente
formas e soluções assumidas pelo sistema estrutural de concreto armado,
sempre aparente, onde se podem distinguir aqui e ali as influências principais
de Oscar Niemeyer e de Vilanova Artigas (ZANINI, 1983, p.861).

Muito se produziu neste período da ditadura e com o SESC não foi diferente. Entre as décadas de
1960 e 1970, além das reformas realizadas nos Centros Sociais existentes, o SESC promoveu uma
nova expansão de suas unidades, com a construção de sete novos postos de atendimento e
grandes aquisições, como o prédio da avenida Paulista e as áreas onde se implantariam futuramente
as unidades de Itaquera (adquirida em 1977) e Pompéia (adquirida em 1971).
O lazer, neste momento, sofria com o aumento exacerbado da população no meio urbano e o seu
não correspondente aumento de áreas que pudessem abrigar tais atividades, o que comprometia a
qualidade do espaço urbano e da vida de seus habitantes. Segundo Pina (1996), o crescimento
desordenado e desequilibrado das cidades colocou o lazer como um dos aspectos mais vulneráveis
neste contexto, pois as áreas livres que abrigavam as atividades de lazer se tornaram cada vez mais
escassas, cedendo espaço a avenidas, prédios e indústrias. Apesar do processo de verticalização
que se ampliou em São Paulo nas décadas de 1960 e 1970, dando origem a um novo padrão
urbanístico que buscava a otimização dos terrenos, aumentando seu aproveitamento ao criar solos
sobrepostos em múltiplos andares e liberando novas áreas que poderiam valorizar os espaços
urbanos e abrigar atividades de lazer, vimos que a cidade não obteve esta contrapartida, pois a
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paisagem urbana foi drasticamente modificada e a população ainda não usufruía de espaços abertos
que poderiam abrigar atividades de lazer e reunir multidões para o convívio.
Assim, neste contexto e em consonância com a política de expansão do SESC, foi criado um novo
modelo de equipamento urbano para a entidade: o Centro Cultural e Desportivo, que dispunha em
suas instalações de amplos espaços e infra-estrutura para atividades sociais, culturais, esportivas e
recreativas, buscando atender a questão da educação social através do lazer.
Este novo modelo de equipamento substituía os Centros Sociais ampliados – construídos em
conjunto com o SENAC

68

em cidades do interior do estado durante a década de 1950, com a

predominância das salas de aulas sobre os outros espaços –, e os antigos Centros Sociais, que
adaptavam espaços de alguns casarões (ALMEIDA, 1997, p.81). 69
Como vimos anteriormente, neste momento, as novas diretrizes de atuação do SESC apontavam
para uma diversificação das atividades e o atendimento para um público cada vez maior – devido à
abertura da instituição para comunidade e ao próprio crescimento populacional da época – e
exigiam, portanto, novas soluções espaciais. Assim, as mudanças na política de ação da entidade e
no programa de atividades, que passou a privilegiar atividades de lazer, serviram como suporte para
estas transformações na arquitetura.
Nos novos equipamentos, deu-se início a uma substituição gradual das pequenas áreas
segmentadas para a realização de atividades específicas, como ocorria nos Centros Sociais, para os
espaços amplos e livres, com pé-direito alto. Dessa forma, os espaços poderiam ser ocupados de
forma mais livre pelas atividades propostas pelo quadro técnico da entidade, já que, apesar da
instituição deste novo modelo de equipamento, o programa de atividades estava em constante

68

O último dos projetos realizados em parceria com o SENAC foi o prédio da administração regional na rua Dr. Vila Nova,
com projeto também do arquiteto Osvaldo Corrêa Gonçalves. A construção do edifício, denominado Visconde de Cayru, foi
iniciada em 1957, dentro da primeira fase de expansão da entidade. Foi inaugurado em 1965. Pertenciam ao SESC o
térreo, o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º andares. O 1º andar foi locado para a Federação do Comércio e os demais andares pertenciam
ao SENAC (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1966). Atualmente o edifício pertence ao SENAC.
69 Em meados da década de 1970, a quase totalidade dos antigos Centros Sociais já estava transformada ou em vias de
transformação, para se adequar ao novo modelo de equipamento proposto pela instituição: o Centro Cultural e Desportivo
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1986).
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mudança na entidade, absorvendo diversas contribuições, desde as experiências cotidianas dos
técnicos até as sugestões dos arquitetos, passando evidentemente pelas contribuições teóricas dos
estudiosos do serviço social.
As principais modificações quanto ao programa de atividades foram a introdução de novas
atividades esportivas (jogos de quadra e esportes aquáticos além de duchas, massagens e uma
incipiente musculação), culturais (atividades teatrais, exposições, cursos, etc.) e sociais (bares e
restaurantes, boliche, etc.) que agora poderiam se desenvolver nos próprios espaços da instituição.
Os serviços odontológicos foram mantidos, procedendo apenas a uma modernização das salas de
atendimento, bem como dos espaços administrativos e de manutenção.
Volumetricamente, adotou-se o conceito de monobloco coberto, criado a partir de um envoltório préestabelecido, normalmente uma “caixa”, que caracterizava exteriormente a edificação mas não
expunha claramente sua rede distributiva, ao contrário dos prédios da primeira fase, cujas
circulações orientavam a forma final do edifício.
Nestes edifícios, a maior parte da espacialidade é interior, com espaços amplos e fluidos, unidos por
rampas e escadas que configuram percursos e indicam uma seqüência gradual de acessos e
espaços, além de, como coloca Renato Requixa (197?), também se constituírem como uma
oportunidade privilegiada de contemplação, de conversa e de entretenimento.
A continuidade espacial é uma característica importante nestes projetos, onde as diferentes funções
são separadas por alguns elementos como materiais, diferenças de nível e de pé-direito, graus de
iluminação e de contato com o exterior. A materialização deste espaço contínuo interno possui o
grande salão de convivência como o seu espaço central de destaque, à maneira dos pátios de
convivência das obras escolares de Artigas.
Nestes espaços centrais não existe a demarcação de funções exclusivas, o que os tornam mais
receptivos a diferentes situações e a livre apropriação tanto por parte dos usuários como dos
técnicos da entidade. Seu caráter de permanência está diretamente relacionado às suas amplas
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dimensões e à sua característica de neutralidade, que abriga diversas atividades distintas. Dessa
forma, suas qualidades podem nascer de fatores fortuitos, os quais não haviam sido pensados pelo
arquiteto ou até mesmo pela própria entidade.
Estes espaços foram de extrema importância para o SESC, pois abrigaram as diferentes atividades
propostas pela entidade ao longo dos anos e, na condição de um lugar, tal qual a definição de Marc
Augé 70, constituíram uma condição especial para o encontro e o diálogo entre as pessoas e a
criação de um vínculo de identidade com a instituição.
Todas as edificações desta fase se utilizam do concreto armado, especialmente o aparente, como o
material representativo do desenvolvimento do país, espelhando a vivência dos anos do “milagre
econômico”. O repertório deste material, utilizado amplamente para diversos programas, tirava
partido de sua plasticidade, especialmente de sua estrutura, seja através da criatividade no desenho
escultórico de seus pilares, como no Centro Campestre em Interlagos, seja nas grandes vigas de
concreto aparente compondo fachadas cegas, que voltavam os espaços para seu interior.
Para a elaboração do projeto, o arquiteto recebia um programa do novo equipamento, que continha
as solicitações elaboradas pelo quadro técnico da entidade, naquele momento, representado por um
pequeno grupo de trabalho (PINA, 1992, p.35-36). No entanto, estes programas ainda eram pouco
trabalhados e as conceituações dos espaços ainda eram bastante incipientes, o que dava ao
arquiteto uma liberdade maior de trabalho. Dessa forma, os espaços e as instalações se tornaram
“laboratórios”, onde os técnicos da entidade trabalharam e intervieram, reconhecendo suas
qualidades e suas inadequações, para uma futura discussão e idealização de novos espaços que
resolveriam tais problemas (PINA, 1992, p.41).

70

Em Não-lugares, Marc Augé analisa a relação do homem com o espaço, a questão da identidade e da coletividade. A
palavra lugar, utilizada pelo autor, é definida como espaço “identitário, relacional e histórico”, se encontrando totalmente
oposta aos espaços produzidos então como não-lugares, ou seja, espaços totalmente descontextualizados que, incapazes
de abrigar verdadeiras relações de sociabilidade, assumem formas que podem estar em qualquer lugar, independente de
suas características (AUGÉ, 1994, p.73).
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Os espaços destinados aos esportes eram projetados, em sua maioria, segundo características
normativas, com as medidas necessárias para competições e a prática profissional. Exemplo disso
são as quadras poliesportivas, os campos de bocha ou as piscinas, estas, construídas com raias e
grandes profundidades.
Neste período, além das reformas realizadas nos Centros Sociais existentes, foram construídos seis
novos Centros Culturais e Desportivos (C.C.D. Carlos de Souza Nazareth, em São Paulo; C.C.D.
João di Pietro, em Catanduva; C.C.D. Alfredo Aranha de Miranda, em Campinas; C.C.D. Adolpho
Simão Rasi, em Bauru; C.C.D. Francisco Garcia Bastos, em São José dos Campos e C.C.D.
Comendador Valentim dos Santos Diniz, em Piracicaba) e um Centro Campestre (atual SESC
Interlagos, na capital). Também neste período a entidade adquiriu o prédio da avenida Paulista, onde
funcionou a administração da entidade até o ano de 2005 e as áreas onde se implantariam
futuramente as unidades de Itaquera (adquirida em 1977) e Pompéia (adquirida em 1971).

2.2.1.

ESTUDO DE CASO : CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO
CARLOS DE SO UZA NAZARETH

O Centro Cultural e Desportivo Carlos de Souza Nazareth

71

foi a primeira edificação a ser

construída pelo SESC, independente do SENAC, inaugurando uma nova concepção de equipamento
– cultural e desportivo – que refletia fisicamente os novos objetivos sociais da instituição.
Os dados relativos ao edifício em estudo foram adquiridos no Acervo da entidade e no Setor de
Engenharia do SESC, onde encontramos algumas fotos e o projeto original da edificação, de 1965,
compreendido em: planta de implantação, plantas dos pavimentos, cortes, fachadas e detalhes
diversos. Para complementar a análise, realizamos visitas à unidade e uma entrevista com o
arquiteto Eduardo de Castro Mello, filho de Ícaro de Castro Mello.

71

O nome Carlos de Souza Nazareth foi dado em homenagem à “memória de um ilustre líder empresarial do comércio,
entusiasta dos esportes em sua juventude e que tanto honrou as tradições do civismo paulista em inesquecível quadra de
nossa História” (MACHADO NETO, 1967, p.8).
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Para esta análise, nos focaremos em alguns critérios, tais como: terreno e entorno; preexistências;
implantação; influências projetuais; volumes, massas e circulações; estrutura; fechamentos;
iluminação e ventilação (conforto ambiental); programa e acessos.
Para projetar esta nova edificação, foi contratado em 1962, o arquiteto Ícaro de Castro Mello, que
trabalhou neste projeto, em parceria com os arquitetos Alfredo Paesani e Teru Tamaki. Nascido em
1913, na cidade de São Vicente, São Paulo, Ícaro de Castro Mello teve uma carreira profissional
voltada especialmente para a temática dos esportes, sendo considerado o arquiteto brasileiro que
mais projetou edifícios dessa natureza. Como coloca Alberto Xavier, “a familiaridade com esses
espaços não se estabeleceu ao longo de sua carreira, nem o interesse surgiu na vida acadêmica,
mas pelo viés da prática esportiva” (MELLO, J., 2006, p.11). Atleta consagrado, foi campeão de
diversas modalidades esportivas, como salto em altura, salto com vara e decatlo.
Dentre os domínios que ofereceram, aos arquitetos brasileiros, um vasto campo
de trabalho, não se deve omitir o das construções esportivas, no qual se
especializou o paulista Ícaro de Castro Mello, autor de vários projetos de
ginásios, piscinas, clubes em todas as partes do Brasil e até, recentemente, do
Peru (BRUAND, 1981, p.264-265).

Sua formação teve início em 1931, quando ingressou na Escola de Engenharia Mackenzie. No
entanto, em 1933, transferiu-se para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde
diplomou-se engenheiro-arquiteto no ano de 1935.

Naquela época, o ensino era bastante

retrógrado, e a arquitetura era considerada apenas uma especialização da engenharia. No ano
seguinte, participou das Olimpíadas de Berlim como integrante da equipe brasileira de atletismo. Na
ocasião, estagiou no escritório do arquiteto responsável pelo projeto das instalações olímpicas, o
alemão Werner March (FICHER, 2005, p.285).
Trabalhou em uma construtora de pequenos projetos até 1943 quando, a convite de Silvio
Magalhães Padilha iniciou seus trabalhos no Departamento Estadual de Educação Física e
Esportes, onde dedicou-se à elaboração de um conjunto de normas de dimensionamento,
especificações técnicas e detalhes construtivos relacionados aos esportes. Foi a partir deste trabalho
que, na década de 1970, nasceu o livro “Os Esportes: traçado e técnica construtiva dos campos
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esportivos”, de Nestor Lindenberg, apontado como um objeto de “indiscutível necessidade, reflexo
do desenvolvimento econômico industrial que a nação experimenta” (LINDENBERG, 1977, p.13).
Atuou junto ao IAB, inclusive representando-o internacionalmente em congressos da União
Internacional de Arquitetos (UIA), da qual era membro da Comissão de Construções Esportivas.
Segundo Eduardo de Castro Mello (2006), suas constantes viagens e esses contatos internacionais
foram muito importantes, pois havia uma troca muito grande de experiências e informações, já que
na época a Comissão de Construções Esportivas da UIA reunia representantes de todos os países a
cada dois anos para a apresentação de um seminário onde cada um contava sua experiência e
mostrava seus projetos.
Ícaro também trabalhou juntamente com outros arquitetos, entre eles Oswaldo Corrêa Gonçalves,
Zenon Lotufo e Eduardo Kneese de Mello. Seus principais trabalhos encontram-se no campo da
arquitetura esportiva, com ginásios, estádios e conjuntos para a prática de atividades esportivas e de
lazer, como a piscina coberta da Água Branca, em São Paulo (1948), o Esporte Clube Sírio, em São
Paulo (1950-1955), o ginásio de Sorocaba (1950), o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (19521957), o estádio da USP (1961-1976) e o ginásio Nilson Nelson em Brasília (1970-1973). Para o
SESC, projetou o ginásio da Colônia de Férias de Bertioga (1962-1964), o Centro Cultural e
Desportivo “Carlos de Souza Nazareth” (1962-1967), o SESC São José do Rio Preto (1992) e a sede
campestre em Itaquera (1992), além de algumas reformas e adaptações de outras unidades.

[Fig.1
[Fig.158] O ginásio foi projetado em parceria com o arquiteto Alfredo Paesani. Possui dimensões reduzidas e emprega
a solução estrutural em madeira contraplacada nas vigas que suportam a cobertura de duas águas que se apóiam nos
blocos de concreto revestidos com pedras.
MELLO, J., 2006.
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[Fig.1
[Fig.159] Vista interna do ginásio com o
vão interno de 32 metros e a solução
engenhosa do conjunto da cobertura e
dos apoios que permitem a iluminação e
ventilação naturais pela lateral.
MELLO, J., 2006.

O engajamento na área esportiva certamente foi de suma importância para o convite realizado pelo
então presidente do SESC, Brasílio Machado Neto, ao arquiteto para a realização do projeto de uma
nova unidade de atendimento do SESC, que deveria privilegiar a questão esportiva, conforme as
diretrizes de ação da entidade estabeleciam.
Para a construção deste novo equipamento, o SESC adquiriu um terreno à rua Dr. Vila Nova n.245,
no bairro Vila Buarque em São Paulo, e demoliu a construção existente, o antigo Colégio Rio Branco
da fundação Rotary (MELLO, E.C., 2006).
Segundo o arquiteto Eduardo de Castro Mello, o projeto teve como referência uma outra construção,
também do arquiteto, em parceria com Zenon Lotufo e Roberto Cerqueira César: o prédio da
Associação Cristã de Moços (ACM), à rua Nestor Pestana, n.147, em São Paulo. Seu lote, de meio
de quadra, favoreceu a adoção de uma solução vertical para o prédio, com dez andares que abrigam
instalações diversificadas para realização de atividades nos setores cultural e educacional, moral e
espiritual, de saúde e assistência social, e, principalmente de educação física, desportos e higiene
(ASSOCIAÇÃO, 1952, p.98).
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[Fig.160
[Fig.160]
160] Vista da maquete da sede da Associação
Cristã de Moços
ASSOCIAÇÃO, 1952.

A opção por um edifício “empilhado” explicitava o processo pelo qual a cidade de São Paulo passava
nos anos de 1960 e que se acentuaria na década seguinte, de consolidação e ampliação da
verticalização. Além disso, colocava-se como a solução mais viável dadas as dimensões do terreno
existente (2.763,05 m²), e a complexidade do programa. O terreno estava localizado no meio da
quadra entre as ruas Dr. Vila Nova, Dr. Cesário Mota, Maria Antônia e Major Sertório, em uma região
onde já havia se iniciado o processo de verticalização, inclusive com outros prédios, como o da
Federação do Comércio, de Oswaldo Corrêa Gonçalves, que adotaram a mesma solução.
O novo equipamento estava localizado em um “pedaço da cidade normalmente freqüentado por
boêmios e estudantes” (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1989, p.23), próximo de duas
importantes faculdades: o Mackenzie, que se conserva no local até os dias de hoje, e a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que lá permaneceu até o ano de 1968, quando foi invadida
em um confronto entre estudantes e policiais. Assim, era um local com grande concentração de
pessoas, principalmente jovens, o que possibilitaria aumentar a capacidade de atendimento da
entidade, principalmente pelo atrativo das atividades que seriam oferecidas.
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[Fig.161
[Fig.161]
161] Mapa cadastral da área do Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth” e seu entorno em 1973.
EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.

[Fig.162
[Fig.162]
162] Foto aérea do edifício e seu entorno, em 1973.
Acervo Base Aerofotogrametria e Projetos S.A.
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O projeto foi iniciado em 1962 e para o melhor aproveitamento do terreno e criação de uma condição
que possibilitasse a construção em etapas, para se adequar ao orçamento da instituição, o conjunto
foi dividido em três blocos distintos e interligados, com área construída total de 13.829,90 m², sendo
que o primeiro bloco é o maior e está voltado para a rua Dr. Vila Nova, o segundo, localizado no
meio da quadra, faz a ligação entre os dois, mas não possui acesso direto para qualquer rua e o
terceiro, um bloco baixo e bastante estreito e comprido, possui um pequeno acesso para a rua Dr.
Cesário Mota.
As obras foram iniciadas em 1964, a cargo da Construtora Pacheco Fernandes Dantas, sob a
supervisão do Setor de Engenharia do SESC, sendo que o primeiro bloco foi inaugurado em 14 de
novembro de 1967, com a presença de personalidades como o presidente Marechal Arthur da Costa
e Silva, o governador de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré, além de vários artistas, como Cacilda
Becker, Walmor Chagas e Hilda Hilst.

[Fig.163
[Fig.163]
163] Multidão na inauguração do Centro Cultural e
Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”.
SERRONI, 2002.

[Fig.164
[Fig.164]
164] Chegada do presidente Marechal Costa e Silva à
inauguração do Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza
Nazareth” em 1967.
ALMEIDA, 1997.
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Os outros dois blocos foram inaugurados em 1970. Possuem estrutura em concreto armado,
calculada para vencer grandes vãos, especialmente necessários nos espaços dos ginásios, piscina,
teatro e estar. A estrutura nos ginásios foi feita também em concreto, com grandes vigas nervuradas
que criam alvéolos losangulares. Por ocupar toda a área disponível no terreno, a edificação se
caracteriza pela sua interioridade, a exemplo de algumas das obras de Artigas.

[Fig.16
[Fig.165]
165] Instalação dos brises durante a construção da
unidade na década de 1960, pela Construtora Pacheco
Fernandes Dantas.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1966.

[Trata-se de uma] nova concepção de equipamento – social, cultural e
desportivo – que refletia fisicamente a nova maneira da entidade cumprir os
seus objetivos sociais. O novo prédio, localizado no “centro cultural” da cidade,
punha à disposição de seu público instalações de primeira linha, tanto na área
de esportes quanto na social e cultural, incluindo o Teatro Anchieta, tudo
dimensionado para o desenvolvimento de um processo educativo integrado e
permanente (ALMEIDA, 1997, p.80).

O Bloco I possui onze pavimentos e um subsolo e caracteriza-se volumetricamente como uma caixa
de concreto cega nas duas laterais, em que se subtraiu a parte inferior, já que o pavimento térreo,
localizado no limite do passeio, é aberto e possui um pé-direito bastante alto, ocupando três
pavimentos. Dessa forma, tem-se a impressão de que toda a parte superior da edificação está
suspensa e avança sobre a rua com seus brises de alumínio. 72 Os dois últimos pavimentos, no topo

72

Segundo o arquiteto Eduardo de Castro Mello (2006), inicialmente, os brises eram de chapas de acrílico branco.
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deste bloco, estão recuados, o que impede sua visão de quem passa pela rua. Este bloco continha,
originalmente,

73

área de estar, biblioteca, boliche, dois ginásios cobertos, salão para atividades

esportivas diversas, teatro, cinema e restaurante, além de espaços de apoio às atividades e salas de
administração e serviços.
O Bloco II possui quatro pavimentos mais subsolo, no entanto, possui quase a mesma altura que o
Bloco I, pois os dois ginásios existentes ocupam três pavimentos cada e as piscinas, localizadas no
nível do térreo também possuem um pé-direito bastante alto. Por estar no meio da quadra, não é
visível da rua. A cobertura do ginásio do último pavimento foi feita com uma telha galvanizada, autoportante, para diminuir o peso da estrutura da edificação.
O Bloco III é o menor do conjunto, com apenas dois pavimentos e uma largura que o configura como
um grande corredor de serviços no térreo, que abriga basicamente espaços de manutenção sendo
que sua utilização se restringe aos funcionários da própria unidade. No pavimento superior
funcionava um espaço voltado aos cursos de artes da entidade.
Segundo o arquiteto Eduardo de Castro Mello, o programa foi definido aos poucos, em conjunto com
os técnicos do SESC, reunindo a teoria e as experiências na realização das atividades com o
conhecimento na área esportiva do arquiteto Ícaro de Castro Mello.
[O programa] foi definido conjuntamente com o SESC, com um grupo de
sociólogos que trabalhavam lá. E aí aquela teoria toda que estava no papel, foi
passada pra prática. Instituiu-se um modelo espacial que era o projeto com
piscina, inclusive na área cultural também, que tem toda a parte do Teatro. O
Teatro Anchieta foi uma coisa espetacular. Tudo isso foi muito bom e acabou
sendo um equipamento de grande procura na cidade. Esse projeto passou a
ser um divisor mesmo, passou a ser uma referência, que serviu inclusive para o
SESC, para ele ver como ele iria fazer as próximas instalações... ver o que deu
certo ali, ver o que precisou depois ser reformulado. E foi reformulado depois de
muito tempo. Alguns anos se passaram e foi feita uma modernização na parte
da lanchonete, quando começou a entrar o conceito de fast-food, que na época
não existia, era o tradicional, cozinha, etc. Então com isso houve essa
adaptação, mas o resto continua lá, os ginásios, a piscina (MELLO, E.C., 2006).

73

Devido às mudanças que ocorreram na política do SESC, foram realizadas algumas mudanças tanto no programa da
unidade, como em seus espaços.
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O programa compreendia instalações para a realização de atividades esportivas tais como:
fisioterapia (sauna, banho turco, ducha escocesa, ducha circular, piscina de contraste, massagens,
aparelhos mecânicos), esportes atléticos e ginásticos, esportes de quadra e esportes aquáticos;
atividades culturais e de aperfeiçoamento: teatrais, musicais, leituras, exposições, cursos, palestras
e conferências; atividades sociais complementares: boliche, bar e restaurante, barbearia e
cabeleireiro; além de instalações administrativas, de manutenção e apoio, como salas dos técnicos e
funcionários, garagem, depósitos, cozinha, sanitários, vestiários, rouparia, camarins, entre outros
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1966).
O desnível existente ao longo da rua Dr. Vila Nova (cerca de 1,70 m em 26,80 m de fachada)
permitiu a criação de uma situação peculiar para as áreas de transição entre a rua e o interior do
edifício. Assim, o transeunte que passa pela rua possui duas entradas diferentes para o edifício 74:
uma que se encontra meio nível abaixo do passeio, que leva diretamente ao Teatro Anchieta e outra,
meio nível acima, que leva à entrada principal da edificação, onde se tem acesso aos outros
espaços do equipamento.
Para quem sobe a rua Dr. Vila Nova no sentido da Major Sertório para a Maria Antônia é convidado
a descer alguns degraus até uma “praça” coberta, um espaço criado abaixo do nível do passeio e
que se configura como um foyer externo para o teatro. É um local de acolhimento que permite o
encontro das pessoas antes e depois da realização dos espetáculos. Este espaço possui um pédireito bastante alto, o que lhe conferia uma maior comunicação tanto com o espaço exterior da rua
como com a área de estar da unidade, localizada acima do teatro e totalmente envidraçada em sua
parte voltada para a rua.
Esta área de estar se localiza em um piso intermediário entre o primeiro e segundo pavimentos. Seu
acesso é feito através de uma generosa escada existente junto ao passeio que leva o visitante até

74

Além destas duas entradas para pedestres, a edificação possui nesta mesma rua uma entrada que leva para a garagem,
existente no subsolo e um acesso de serviços para a rua Dr. Cesário Mota.
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um grande patamar que se comunica tanto com o foyer externo do teatro, como com o estar, já que
se encontra no mesmo nível do último.
Esta comunicação com os outros espaços da unidade, aliado às suas dimensões, maiores que o
usual, faz com que os espaços da escada e do patamar sejam mais do que simples passagens, mas
se transformem em espaços convidativos, favoráveis à permanência ocasional – de quem se senta
nos degraus à espera de um amigo ou para aqueles que procuram um abrigo da chuva – ou ainda a
encontros casuais entre as pessoas que freqüentam a unidade ou entre aqueles que passam pela
rua.
Assim, percebemos que, apesar da unidade ser bastante interiorizada, seus espaços de transição –
foyer externo, escada e patamar – assumem uma atitude de gentileza para com a cidade, abrigando
funções e atividades de caráter coletivo. São espaços que convidam à mudança de ritmo da cidade,
representando um ritual de passagem entre a agitação da rua e o interior do prédio. No entanto, esta
passagem não é brusca, é uma transição bastante tênue, que cria uma condição mais adequada de
acesso à edificação.

[Fig.166
[Fig.166]
166] Vista do grande salão
interno a partir da área de estar
externa, em frente ao teatro.
Acervo do SESC.
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[Fig.167
[Fig.167]
167] Vista da área externa entre
o passeio e o teatro e sua integração
com os níveis acima – patamar de
entrada com guarda-corpo e a área
interna do salão envidraçado.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.168
[Fig.168]
168] Vista da parte inferior da
fachada principal da edificação, onde
se nota, à esquerda, abaixo do nível do
passeio, a área que antecede a
entrada do teatro e seu pé direito que
integra visualmente este espaço com o
interior da edificação, no nível acima.
Acervo do SESC.

No entanto, atualmente, parte desta interessante característica foi perdida devido a algumas
reformas entre elas a implantação de uma cobertura que diminuiu a integração dos espaços, tanto
da “praça” como do salão interno, com a rua; a substituição dos caixilhos do salão que reduziu a
integração visual entre os espaços e o acréscimo de caixilhos de vidro com película branca fosca no
patamar da escada que leva à entrada da edificação, em substituição aos antigos guarda-corpos,
impedindo definitivamente a comunicação.

[Fig.1
[Fig.169]
69] Vista da fachada atual da
edificação com a cobertura que leva o
luminoso do teatro. Notar como este novo
elemento diminuiu a comunicação dos
espaços da edificação com a rua.
Acervo pessoal, 2005.
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[Fig.170
[Fig.170]
170] Vista interna da área de
convivência externa no nível do teatro.
Notar a nova cobertura do espaço e os
caixilhos colocados no patamar da escada
que impediram a comunicação entre estes
espaços.
Acervo do SESC.

No patamar, ao adentrar a porta de vidro, o visitante está sobre o eixo de circulação, um corredor
envidraçado 75 que percorre todo o térreo e distribui os ambientes. Por ser uma edificação de caráter
coletivo, as dimensões dessa circulação também são bastante generosas, mantendo a largura de
4,70 m da escada e do patamar externos. O primeiro ambiente, à esquerda da circulação, é o salão
de estar, que possui pé-direito livre de 6,20 m. Neste espaço foram realizadas diversas atividades
como exposições artísticas, feiras de livros ou ainda o simples convívio entre os usuários do
equipamento, em uma prática de recreação informal. Conforme dito anteriormente, possui
fechamento em vidro na face voltada para a rua, o que contribui para a integração deste espaço com
a rua e o nível térreo externo do equipamento.
Subindo meio nível, chega-se ao segundo pavimento, onde estão o café e a lanchonete, além de
instalações de apoio como cozinha e despensa. No fim do corredor de circulação encontra-se a torre
de circulação vertical principal do edifício, com escada e elevadores, e à direita, o acesso às
arquibancadas das piscinas, estas, localizadas abaixo deste nível. A piscina principal foi projetada e
construída originalmente para a prática profissional da natação, o que se pode perceber pelas suas
dimensões (12,5 x 25 m, semi-olímpica portanto) e pela riqueza de detalhes construtivos existentes
no projeto elaborado pelo arquiteto Ícaro de Castro Mello.
O terceiro pavimento apresenta-se mais como um mezanino, pois não ocupa toda a área disponível,
criando vazios sobre o estar, o café e a piscina, o que possibilitou a criação de amplos pés-direitos

75

O vidro foi retirado e atualmente o corredor não possui separação alguma.
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nestes espaços. Abriga a biblioteca, localizada sobre a lanchonete, com fechamento em vidro na
parte voltada para o café e estar, e o boliche, além de instalações sanitárias.
O quarto pavimento abriga os espaços administrativos, sanitários e dois ginásios cobertos, vermelho
e verde, um em cada bloco, localizados respectivamente sobre o conjunto da área de estar, café
lanchonete e sobre a piscina. Os ginásios possuem pé-direito de 8,70 m e as paredes revestidas
com tijolos de 18 furos, assentados em espelho sobre manta de fibra de vidro. O ginásio vermelho,
no bloco I, possui fechamento em brises em sua face voltada para a rua, além de um balcão
superior, localizado na cota do quinto pavimento.
O quinto e sexto pavimentos ocupam apenas a parte posterior do bloco I, com salas para técnicos e
jogadores, sanitários, vestiários e rouparia.
O sétimo pavimento possui também dois ginásios, amarelo e azul, semelhantes aos do quarto
pavimento. Possuem pé-direito de 7,00 m e 8,70 m, respectivamente. Estes ginásios, além de
abrigarem diversas atividades esportivas, como futebol, vôlei, grupos de ginástica, judô, etc.,
também foram utilizados para a realização de espetáculos diversos, como o Projeto Pixinguinha, na
década de 1970. As instalações de apoio (sanitários, lavanderia, vestiários, rouparia, casa de
máquinas) e outras salas destinadas aos esportes (sala de treinamento, sala de esgrima), além de
um cabeleireiro, se encontravam divididas entre os sétimo, oitavo, nono, décimo e décimo primeiro
pavimentos.
Espaços voltados para o atendimento médico (médico, enfermaria, eletroterapia, câmara escura e
raio X), realização de atividades físicas (piscina, massagem, ducha, ginástica mecânica, sauna,
turbilhão – itens inovadores para a época) e uma área de estar, estavam divididos entre um piso
intermediário (entre o nono e décimo pavimentos) e um mezanino. Este piso intermediário ocupa
parcialmente a área disponível, o que possibilitou a criação de um terraço junto à fachada frontal da
edificação.
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[Fig.171
[Fig.171]
171] Planta do subsolo. Legenda: 1.acesso garagem; 2.garagem; 3.circulação; 4.sistema de ar condicionado;
5.vestiários; 6.carpintaria; 7.piso do palco; 8.caixas d’água; 9.depósito; 10. casa de máquinas; 11. galeria de circulação.
Acervo do SESC.
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[Fig.172
[Fig.172]
172] Planta do térreo. Legenda: 1.rampa; 2.jardim; 3.acesso ao teatro; 4.foyer; 5.platéia; 6.orquestra; 7.palco;
8.sanitários; 9.camarins; 10.amortecedores; 11.vestiários; 12.depósitos; 13.piscina; 14.piscina de aprendizagem;
15.atelier de arte.
Acervo do SESC.
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[Fig.173
[Fig.173]
173] Planta do 1º pavimento. Legenda: 1.rampa; 2.jardim; 3.vazio; 4.controle e bilheteria; 5.cabine de projeção;
6.depósito; 7.ar condicionado; 8.vestiários; 9.rouparia; 10.elevadores; 11.piscina.
Acervo do SESC.
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[Fig.174
[Fig.174]
174] Planta do 2º pavimento. Legenda: 1.acesso; 2.vazio da entrada do teatro; 3.estar; 4.café;
5.lanchonete; 6.circulação; 7.cozinha; 8.despensa; 9.vazio do palco; 10.elevadores; 11.arquibancada;
12.piscina; 13.sanitários.
Acervo do SESC.
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[Fig.17
[Fig.175]
175] Planta do 3º pavimento. Legenda: 1.vazio; 2.biblioteca; 3.casa de máquinas; 4.boliche; 5.área de
iluminação e ventilação; 6.elevadores; 7.balcão de reportagem; 8.sanitários.
Acervo do SESC.
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[Fig.176
[Fig.176]
176] Planta do 4º pavimento. Legenda: 1.salão de ginástica nº. 01; 2.terraço; 3.administração; 4.depósito;
5.sanitários; 6.sala de PABX; 7.circulação; 8.elevadores; 9.salão de ginástica nº. 02.
Acervo do SESC.
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[Fig.177
[Fig.177]
177] Planta do 5º pavimento. Legenda: 1.vazio; 2.balcão; 3.circulação; 4.sala dos técnicos; 5.sala dos
jogadores; 6.sanitários; 7.terraço; 8.elevadores; 9.caixa d’água.
Acervo do SESC.
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[Fig.178
[Fig.178]
178] Planta do 6º pavimento. Legenda: 1.vazio; 2.vestiário público; 3.rouparia; 4.vestiário funcionários;
5.elevadores.
Acervo do SESC.
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[Fig.179
[Fig.179]
179] Planta do 7º pavimento. Legenda: 1.salão de ginástica nº. 03; 2.vestiário feminino; 3.rouparia;
4.elevadores; 5.salão de ginástica nº. 04.
Acervo do SESC.
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[Fig.180
[Fig.180]
180] Planta do 8º pavimento. Legenda: 1. vazio; 2.vestiário masculino; 3.rouparia; 4.elevadores; 5.barbeiro.
Acervo do SESC.
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[Fig.181
[Fig.181]
181] Planta do 9º pavimento. Legenda: 1.terraço-jardim; 2.vestiários; 3.depósito; 4.fundo da piscina; 5.sala de
estar e descanso; 6.massagem; 7.ginástica mecânica; 8.portaria; 9.sala de espera; 10.médico; 11.câmara escura;
12.enfermaria; 13.eletroterapia; 14.raio X; 15.sanitários; 16.sala de treinamento; 17.rouparia; 18.elevadores;
19.cabeleireiro; 20. vazio.
Acervo do SESC.
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[Fig.182
[Fig.182]
182] Planta do 10º pavimento. Legenda: 1.terraço; 2.sala de estar e descanso; 3.vazio; 4.cobertura;
5.sauna; 6.turbilhão; 7.piscina; 8.duchas; 9.banho turco; 10.sanitários; 11.sala de treinamento; 12.rouparia;
13.elevadores.
Acervo do SESC.
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[Fig.183
[Fig.183]
183] Planta do 11º pavimento. Legenda: 1.cobertura; 2.casa de
máquinas; 3.lavanderia; 4.circulação; 5.poço; 6.depósito.
Acervo do SESC.

2

[Fig.184
[Fig.184]
184] Planta do 12º
pavimento.
Legenda:
1.cobertura; 2.casa de
máquinas.
Acervo do SESC.

[Fig.18
[Fig.185]
185] Corte longitudinal
pelo eixo do teatro.
Acervo do SESC.
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[Fig.186
[Fig.186]
186] Corte transversal.

[Fig.187
[Fig.187]
187] Fachada da rua Dr. Vila Nova.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.
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[Fig.188
[Fig.188]
188] Maquete do Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”.
SERRONI, 2002.

O edifício conta ainda com o Teatro Anchieta, localizado no nível térreo da edificação, com entrada
independente. Segundo Serroni (2002), “foi o primeiro dos teatros do SESC a apresentar a proposta
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de ser realmente um teatro de alto nível, e não apenas um auditório, como normalmente se projetava
até então para outras unidades”. Com tipologia italiana, o teatro possui tela panorâmica, boca de
cena com 9,76 m de largura, seis camarins, sala de espera com bar e platéia com 328 lugares,
sendo considerado durante muitos anos como um dos melhores teatros de São Paulo.
Na época, final dos anos 1960, existiam poucas casas de espetáculos na cidade de São Paulo, e as
existentes se concentravam na região da Bela Vista, com algumas exceções como o Teatro
Municipal, o Teatro de Arena, na esquina das avenidas Consolação e Ipiranga, o Teatro Aliança
Francesa, na rua General Jardim e o Auditório Itália, na Ipiranga com a São Luís. Neste contexto, a
localização do Teatro Anchieta, foi tida, inicialmente, como uma escolha bastante controversa, pois a
região não era considerada “segura” para este tipo de atividade.

76

(SERVIÇO SOCIAL DO

COMÉRCIO, 1989, p.33).
Muitos apostavam que, apesar das instalações modernas e sofisticadas, a nova
casa de espetáculos estava destinada a ser apenas um apêndice das demais
atividades culturais do SESC e que sua localização não permitiria a
manutenção de temporadas teatrais de nível profissional. Dentro do próprio
SESC havia dúvidas, ainda que a proximidade do público estudantil fosse um
estímulo e quase uma garantia de sucesso. Por isso, durante os primeiros
meses, a palavra de ordem era selecionar atividades capazes de atrair muita
gente e criar um novo “ponto” alternativo, para quem buscava cultura e lazer
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1989, p.33).

O projeto para o teatro contou com a colaboração de outros profissionais, como o arquiteto e
cenógrafo italiano Aldo Calvo, responsável pelo projeto técnico, o engenheiro acústico Igor
Sresnewsky, o escultor Caetano Fracaroli, que cuidou do projeto das luminárias e da escultura de
Anchieta no saguão de entrada do teatro e o paisagista Burle Marx, que foi convidado para desenhar
o pano de boca do palco, “uma obra de vanguarda, colorida e revolucionária, evocando a paisagem
tropical brasileira” (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1989, p.18). Além disso, todos os materiais
e equipamentos do teatro foram cuidadosamente escolhidos, como por exemplo, os equipamentos

76

Para isso, tomava-se como exemplo o antigo Teatro Leopoldo Fróes, localizado na rua Major Sertório, a cerca de 50
metros do novo Centro Cultural e Desportivo, onde atualmente existe uma quadra de esportes e que era considerado um
“cemitério de espetáculos”.
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de iluminação, que foram encomendados à empresa inglesa The Standard Eletric & Engineering Co
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1989, p.15).

[Fig.189
[Fig.189]
189] Vista do foyer externo.
SERRONI, 2002.

[Fig.190
[Fig.190]
190] Vista da entrada do teatro.
SERRONI, 2002.

[Fig.191
[Fig.191]
191] Vista do foyer interno, onde
encontra-se esculpida na parede de pedrasabão que serve de fundo à estátua de
Anchieta, a seguinte frase: “Ocupamo-nos
aqui em doutrinar êste povo, não tanto por
éste, mas pelo fruto que esperamos de
outros, para os quais temos aqui abertas
as portas”, trecho da carta escrita por
Anchieta endereçada à Companhia de
Jesus, em 1555.
SERRONI, 2002.
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[Fig.192
[Fig.192]
192] Vista interna do teatro.
SERRONI, 2002.

Dessa forma, percebe-se que as instalações do edifício fazem jus a sua denominação: Centro
Cultural e Desportivo, com especial ênfase nos espaços destinados à prática de esportes e
atividades físicas que, na situação política vigente no país, atuavam como instrumentos de alienação
da população, abafadores das discussões políticas e filosóficas, como se pôde perceber em 1968,
no dia da “guerra dos estudantes”, como ficou conhecido o conflito da rua Maria Antônia, que inibiu a
realização de espetáculos no Teatro Anchieta, mas em nada alterou a realização de várias
atividades esportivas.
Ao longo dos anos, o Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”, conhecido
atualmente como SESC Consolação, sofreu algumas reformas visando à modernização de suas
instalações e sua adaptação aos novos conceitos da instituição. Entre elas, podemos citar a
transformação da área da lanchonete, segundo os conceitos de fast-food, liberando um espaço
maior para o salão de estar da unidade, a inauguração de um espaço voltado para a utilização da
internet (Internet Livre), localizado no mezanino, as instalações do Centro de Pesquisa Musical (atual
CEM – Centro Experimental de Música) que permite o desenvolvimento e a pesquisa musicais e do
Centro de Pesquisa Teatral (CPT), um importante núcleo de pesquisa e montagem teatral,
coordenado por Antunes Filho.
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[Fig.193
[Fig.193]
193] Foto aérea atual do Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth” e seu entorno.
Google Earth, 2006.

2.2.2.

ARQ UITETURA PARA O LAZER: CENTROS CULTURAIS E
DESPORTIVO S

Dois anos após a inauguração do primeiro bloco do Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza
Nazareth”, foi inaugurado o Centro Cultural e Desportivo “João de Pietro”, em Catanduva, cidade do
noroeste paulista. O projeto ficou a cargo do arquiteto Silvio Bussab. 77
O terreno se encontra no meio de uma quadra formada pelas ruas Ribeirão Preto, Pernambuco e
Alagoas. Possui formato irregular e um desnível bastante acentuado, o qual foi aproveitado pelo
projeto com a criação de diferentes áreas em níveis distintos. Segundo texto do Memorial

77

Silvio Bussab nasceu em São Paulo em 1939 e foi diplomado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie
em 1966. Em sua trajetória profissional foi responsável por inúmeros projetos residenciais, comerciais e institucionais. O
convite para projetar a área destinada às atividades esportivas do SESC em Catanduva se deu a partir de seu contato com
o então presidente do Conselho Regional do SESC em São Paulo, José Papa Junior, para quem o arquiteto já havia
projetado uma residência no Guarujá.

182



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

Justificativo, diante desta situação, adotou-se uma combinação de circulações, verticais e
horizontais, as quais ligam as diferentes áreas do conjunto, resultando em um escalonamento do
terreno e uma separação dos espaços de maior e menor fluxo de público.
Neste caso, para o melhor entendimento do projeto, podemos dividir o conjunto em seis áreas
distintas: a sede social, já existente 78; a área das piscinas; o ginásio; as quadras descobertas; o
playground e os campos de malha e bocha.
O acesso ao conjunto é feito pela rua Alagoas, através de um caminho que margeia a área das
piscinas, à esquerda, e leva à sede social, à direita. No fim deste caminho, uma rampa leva à área
das piscinas, que contém uma piscina oficial, uma piscina de aprendizagem, uma arquibancada
coberta e as dependências sanitárias, e ao pavimento térreo do ginásio.

[Fig.194
[Fig.194]
194] Implantação geral do conjunto.
Acervo Silvio Bussab.

78

A sede social possui uma grande área verde em seu entorno, a qual era aproveitada para ampliar os espaços das salas
existentes em seu interior, em uma apropriação típica das unidades da primeira fase.
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O ginásio se coloca como o volume principal do conjunto. Está implantado entre as piscinas e as
quadras descobertas. Possui formato oval e dois pavimentos, sendo que o térreo abriga a quadra
poliesportiva e o pavimento inferior, a biblioteca, sala para jogos, teatro para coral vocal, bar,
dependências sanitárias e de vestiário e depósito. Este pavimento inferior foi criado a partir do
aproveitamento do declive do terreno e por isso, está parcialmente enterrado, ocupando parte da
área do ginásio. Possui comunicação para a área das quadras descobertas, localizadas um nível
abaixo.

[Fig.19
[Fig.195]
195] Perspectiva geral do conjunto a partir da sede social.
Acervo Silvio Bussab.

Pelo programa, percebe-se que o ginásio abriga atividades que originalmente, estariam
concentradas no edifício da sede social, como biblioteca e teatro, no entanto, como o conjunto já
possuía uma sede social, embora de pequenas dimensões, optou-se por concentrar estas atividades
na área criada sob o ginásio.
O ginásio possui estrutura em pórticos de concreto travados entre si pela própria casca de vedação
lateral e pela cobertura, além do anel de compressão. As cascas de vedação e cobertura também
são em concreto armado, com a face inferior aparente. As amplas aberturas laterais do ginásio são
sombreadas pelo desenho da casca, que funciona como um beiral, mas também podem ser
totalmente fechadas com painéis de lona. Possui uma circulação livre ao seu redor que conforma um
passadiço suspenso na área voltada para as quadras descobertas, onde o terreno está em um nível
mais baixo.

184



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

[Fig.196
[Fig.196]
196] Planta do pavimento inferior do ginásio.
Acervo Silvio Bussab.

[Fig.197
[Fig.197]
197] Planta do pavimento térreo do ginásio.
Acervo Silvio Bussab.
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[Fig.198
[Fig.198]
198] Fachada do ginásio.
Acervo Silvio Bussab.

[Fig.199
[Fig.199]
199] Fachada do ginásio – face voltada para a área das quadras descobertas.
Acervo Silvio Bussab.

[Fig.200
[Fig.200]
200] Corte transversal do ginásio.
Acervo Silvio Bussab.

[Fig.201
[Fig.201]
201] Corte longitudinal do ginásio.
Acervo Silvio Bussab.
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Foram utilizadas chapas acrílicas translúcidas no anel de compressão e ao seu redor para a entrada
de luz. Para minimizar os efeitos do calor no interior do ginásio, foi criado um sistema de circulação
de ar, onde o ar quente sobe e escapa pelas aberturas no topo da cobertura e o ar frio entra pelas
aberturas junto ao piso, criando, assim, uma corrente de ventilação, que aumenta e equilibra a
temperatura interna. Na parte destinada às piscinas, foi criada uma zona de sombra através da
colocação de uma arquibancada, também em concreto.

[Fig.
[Fig.202
ig.202]
202] Área das piscinas com
ginásio ao fundo e marquise da entrada
da sede social à direita.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.203]
[Fig.203] Foto interna do ginásio, com
cobertura em concreto.
Acervo do SESC.

Infelizmente não foi possível o acesso à planta do edifício da sede social, o qual sofreu uma reforma
bastante significativa no ano de 2001, com aumento de área de 1.200 m², segundo projeto do
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arquiteto Evaristo Cruz, com o objetivo de “atualizar o conceito da unidade, transformando-a em
espaço moderno e transparente, capaz de atrair o público para as atividades promovidas pela
instituição” (REFORMA, 2001).
Em 1972, foi inaugurado o Centro Cultural e Desportivo “Alfredo Aranha de Miranda”, na cidade de
Campinas, com projeto do arquiteto Renato Nunes

79,

em parceria com Dario Montesano. O

equipamento caracteriza-se por duas caixas em concreto, dispostas perpendicularmente entre si no
terreno.
O bloco frontal, com dois pavimentos, é destinado às atividades sociais, didáticas e administrativas,
abrigando biblioteca, auditório, salas de cursos, administração, atendimento odontológico, serviços e
apoio. O outro bloco, localizado na região posterior do terreno, é ocupado pelas instalações
esportivas, que incluem um ginásio poliesportivo coberto e piscinas. As quadras descobertas
completam as instalações esportivas do equipamento.

[Fig.204
[Fig.204]
204] Maquete do conjunto com os
dois blocos no terreno.
Acervo Renato Nunes.

Para não comprometer o conjunto com as dimensões e a altura necessárias ao setor esportivo, o
arquiteto optou por enterrar parcialmente este setor, ampliando os jardins e deixando acima do nível
do terreno apenas sua cobertura. Segundo o arquiteto, essa cobertura transformou-se num grande

79

Renato Nunes nasceu em 29 de janeiro de 1935 e graduou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo no ano de 1959. Trabalhou junto a instituições de classe como o IAB e o CREA e desenvolveu
projetos em diversas áreas, como urbanização e meio ambiente (Conjunto Habitacional da CECAP – Guarulhos/Cumbica,
juntamente com Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Fábio Penteado, Ruy Gama e Arnaldo Martino), edificações voltadas ao
ensino (edifício da Física da Cidade Universitária de São Paulo e escolas para o FECE e o CONESP), saúde, serviços,
administração e indústria, além de conjuntos esportivos, recreativos e residências (NUNES, 2007).
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espaço aberto, e o ginásio deixou de ser um edifício fechado e isolado, e passou a ser um pavilhão
térreo, uma extensão dos jardins (NUNES, 2007).

[Fig.20
[Fig.205
205]
esportivo.

Construção

do

bloco

Acervo Renato Nunes.

[Fig.20
[Fig.206
206] Ginásio de esportes coberto,
com estrutura em concreto e iluminação
zenital.
Acervo Renato Nunes.

[Fig.207
[Fig.207]
207] Área das piscinas.
Acervo Renato Nunes.
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[Fig.208
[Fig.208]
208] Espaço entre as piscinas e o
ginásio. Notar a forte presença do
concreto em todos os elementos.
Acervo Renato Nunes.

Segundo o arquiteto, no bloco destinado às atividades sociais, didáticas e administrativas, optou-se
por uma solução que privilegiasse a flexibilidade, com um grande espaço livre, que pudesse ser
subdividido e modificado para atender os diferentes tipos de cursos oferecidos pela instituição, que
se renovavam de acordo com as necessidades do mercado. Assim, foi criado um pavimento
inteiramente livre, constituído pela laje do primeiro andar, que está apoiada sobre as colunas do
térreo. Neste sentido, a estrutura da cobertura também possui um papel fundamental, pois se
encontra por fora da área do piso, liberando-o inteiramente para as subdivisões internas (NUNES,
2007).

[Fig.209
[Fig.209 e 210]
210] Bloco social, didático e administrativo, com
destaque para a estrutura da cobertura externa ao prédio,
resolvida por um sistema de pórticos articulados.
Acervo Renato Nunes.
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[Fig.211
[Fig.211]
211] A estrutura em concreto e as
rampas marcam a entrada do conjunto
Acervo Renato Nunes.

Dessa forma, percebemos que a estrutura da edificação segue o princípio utilizado na FAU por
Artigas, e que será repetido em outros projetos da instituição: pilares externos de desenho
expressivo sustentam uma cobertura de linhas limpas, que protege todo o conjunto, voltado para o
interior da edificação. Por sua característica introspectiva, esta, e a maior parte das outras
edificações construídas neste período, possuem áreas de iluminação zenital.

[Fig.21
[Fig.212
212] Fachada do edifício com
cobertura saliente apoiada em pilares de
desenho expressivo. Notar o princípio dos
pontos de apoio e sua similaridade com
outros projetos de Artigas.
ALMEIDA, 1997.
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Em 1975 foi inaugurada a sede campestre do SESC, em um terreno de 500.000 m² de uma antiga
fazenda junto à represa Bilings, uma área que se transformou em uma verdadeira área de lazer de
massas e preservação ambiental. O projeto arquitetônico do conjunto ficou a cargo dos arquitetos
Alberto Botti e Marc Rubin 80 e o paisagismo de Rosa Kliass.

[Fig.213
[Fig.213]
213] Foto aérea atual do Centro Campestre do SESC às margens da represa Bilings, e seu entorno, dominado
por pequenas casas.
Google Earth, 2006.

O conjunto possui uma portaria, com estacionamento interno, localizados na cota mais alta do
terreno. Ao descer a rua que leva até o ponto mais baixo do conjunto, uma infinidade de instalações
voltadas para a prática do lazer, se descortina aos olhos dos visitantes: campo de futebol, pista de
atletismo, campo de areia, playground, diversas quadras (poliesportivas, de tênis, de futebol de
salão), quiosques, pedalinhos, um ginásio, uma área para shows junto ao lago, as piscinas, o edifício

80

Alberto Botti nasceu em Santos, em 1931, e diplomou-se pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1954. Marc Rubin
nasceu em Neully, na França, em 1931, e diplomou-se pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1955. Em 1956
criaram o escritório Botti Rubin Arquitetos Associados, que realizou diversos projetos arquitetônicos e urbanísticos, como a
Urbanização da Praia de Guaratuba, em Bertioga (1973), o SENAC Presidente Prudente (1978), o Plano Diretor de Cuiabá
e Várzea Grande (1983), o Centro Empresarial Nações Unidas (1989) e o Centro Brasileiro Britânico (1999) (BOTTI
RUBIN, 2007).
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que abriga a sede social, a lanchonete e uma garagem de barcos, que, infelizmente nunca foi
utilizada.

campo de
futebol
portaria

palco

campo de
areia

casa de
barcos

quadras
ginásio
sede social
piscinas

[Fig.214
[Fig.214]
214] Implantação geral do conjunto.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

As instalações estão soltas e espalhadas pelo terreno, junto a amplas áreas verdes que circundam
as construções e as circulações, ora trilhas com piso em pedra, ora grandes escadas em cimento,
que interligam as diversas áreas, mesmo aquelas em níveis diferentes.
Neste conjunto, as construções de maior destaque são o ginásio e o edifício da sede social, no
entanto, a lanchonete e a casa de barcos também se apresentam como parte integrante dessa
arquitetura que explora a plasticidade das estruturas em concreto aparente ao lado de outros
materiais como o vidro e grandes paredes de pedras.
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[Fig.215
Vista
da
lanchonete,
[Fig.215]
215]
localizada junto às piscinas. Os pilares e
as vigas em concreto são evidenciados
tanto pelo seu desenho, como por
estarem soltos em relação aos outros
elementos da construção e entre si. Neste
caso, atentar para as vigas que
ultrapassam a laje e para o ponto de
encontro entre pilar e viga, à maneira de
Artigas.
Acervo pessoal, 2007.

[Fig.216
[Fig.216]
216] Vista geral do conjunto, com a
sede social, a lanchonete e as piscinas,
que possuem grandes dimensões, para o
atendimento em massa e uma forte
comunicação visual com o lago.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.217
[Fig.217]
217] Vista da piscina infantil.
Acervo do SESC.

O ginásio possui formato circular, com a quadra ao centro, as arquibancadas nas laterais e as
instalações de apoio ao seu redor. A estrutura é em concreto armado aparente, composta por pilares
dispostos radialmente que sustentam duas grandes vigas circulares que cercam o ginásio. A
primeira destas vigas se encontra a meia altura e suporta o passadiço que contorna todo o ginásio,
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atuando como um grande espaço que pode abrigar mais pessoas durante torneios esportivos ou
apresentações artísticas; deste espaço tem-se uma ampla visão do conjunto do equipamento. A viga
superior apóia outras vigas secundárias, dispostas radialmente, que se elevam sobre a cobertura,
feita de telha de zinco com recheio de lã de vidro sobre estrutura metálica, sustentando-a.
No térreo, as vedações são feitas com paredes de concreto e grandes muros de pedra, exceto nos
acessos, que foram deixados totalmente livres. O pavimento superior foi parcialmente vedado com
grandes panos de vidro, sendo que as áreas próximas às arquibancadas permaneceram abertas
para o acesso ao passadiço superior.

[Fig.218
[Fig.218]
218] As vigas principais que
circundam o ginásio e a estrutura da
cobertura caracterizam a edificação
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.219
[Fig.219]
219] Vista da entrada do
ginásio.
Acervo do SESC.
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[Fig.220
[Fig.220]
220] Planta do térreo do ginásio.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.221
[Fig.221]
221] Corte do ginásio.
Acervo do SESC.

[Fig.222
[Fig.222]
222] Corte do ginásio.
Acervo do SESC.

[Fig.223
[Fig.223]
223] Fachada do ginásio.
Acervo do SESC.

[Fig.224
[Fig.224]
224] Fachada do ginásio.
Acervo do SESC.
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O edifício da sede social abriga o programa sócio-cultural do conjunto, com um teatro com
capacidade para 325 lugares, restaurante, lanchonete, área de estar e leitura, área para exposições,
sala para jogos, além de instalações administrativas e de apoio, como cozinha, sanitários, vestiários
e ambulatório. Por ser voltada exclusivamente às atividades de lazer, esta unidade não possui salas
de atendimento odontológico.
Apesar de possuir seis pavimentos, a edificação mantém uma característica horizontal, pois os
pavimentos estão localizados em níveis alternados, o que contribuiu, inclusive, para a criação de
diferentes alturas de pé-direito.
Pode-se dizer que foram criadas três faixas distintas, localizadas longitudinalmente ao edifício,
sendo que as faixas localizadas nas extremidades são os espaços onde se desenvolvem as
atividades do programa, e a faixa central, a área que abriga as instalações de apoio como cozinha e
sanitários e onde se desenvolve a circulação entre os diferentes níveis internos, através de
generosas escadas banhadas pela iluminação zenital que invade o espaço.

[Fig.225
[Fig.225]
225] Planta de pavimento intermediário do edifício da sede social. Notar a presença das três faixas que dividem as
funções do edifício.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.
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O escalonamento dos pavimentos foi uma solução que, além de acomodar a edificação ao desnível
do terreno, contribuiu para que os espaços estivessem em permanente interação, através desta faixa
central que reúne as circulações e permite a visualização dos diferentes pavimentos.

[Fig.226
[Fig.226]
226] Corte transversal do edifício da sede social. À direita, o nível mais baixo dá acesso às piscinas, e à esquerda,
o acesso principal da edificação, pelo nível intermediário. O corte evidencia os níveis alternados e a integração entre eles
através das escadas na área central, que conta com iluminação zenital.
Acervo do SESC.

[Fig.227
[Fig.227]
227] Fachada do edifício da sede social.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.228
[Fig.228]
228] O croqui do edifício mostra a tensão entre as peças horizontais: vigas, lajes e varandas, e as peças verticais:
pilares externos e placas de concreto, que compõem a fachada.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

A estrutura do edifício é toda em concreto aparente, com quatro eixos de pilares, dois nas
extremidades do prédio e dois internos. Enquanto os pilares externos encontram-se soltos em
relação ao edifício, apoiando somente a estrutura da laje que cobre todo o edifício, os pilares
internos apóiam o sistema de vigas que sustenta as lajes de piso.
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[Fig.229
[Fig.229]
229] Detalhe do desenho do pilar externo
que afina conforme se aproxima da estrutura da
cobertura que sustenta.

[Fig.230
[Fig.230]
230] Vista interna da edificação que mostra o sistema
das vigas principais e secundárias e seu desenho.
Acervo pessoal, 2007.

Acervo pessoal, 2007.

O edifício possui fechamento em vidro em toda a sua extensão, o que auxilia na integração do
interior com o exterior. Para a proteção contra a incidência solar direta e manutenção do conforto
ambiental no interior do edifício, as lajes estão recuadas em relação às suas superiores criando um
pequeno beiral de proteção. Em alguns momentos, estas lajes avançam para o exterior, criando
amplas varandas em balanço que também criam áreas de sombra além de abrigarem diversas
atividades, desde um simples almoço até brincadeiras das crianças, se constituindo em verdadeiras
extensões dos espaços internos. No entanto, a solução principal, que caracteriza a edificação, foi a
criação de placas de concreto que funcionam como brises verticais, impedindo a entrada direta do
sol. Estas placas possuem um desenho triangular e estão dispostas regularmente entre os pilares ao
longo da fachada, fazendo a ligação entre as duas lajes. No entanto, nas áreas onde as varandas
avançam, estas peças encontram-se invertidas, criando um ritmo diferente para a fachada, conforme
podemos notar nas imagens a seguir.
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[Fig.23
[Fig.232
232] Detalhe das peças em concreto.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.231
[Fig.231]
231] Vista da estrutura do edifício da sede
social.

[Fig.233
[Fig.233]
233] Detalhe das peças em concreto.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

Acervo do SESC.

[Fig.234
[Fig.234]
234] Vista do edifício sede. Atentar
para a posição das placas de concreto,
invertidas, quando colocadas junto às
varandas.
Acervo do SESC.

[Fig.235
[Fig.235]
235] A vista noturna evidencia o
desenho do edifício composto por uma
cobertura suspensa por apoios externos
com lajes que avançam em alguns
momentos para o exterior e um espaço
interno não compartimentado.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

200



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

[Fig.236
[Fig.236]
236] As escadas recebem iluminação
zenital e criam um interessante jogo de
desníveis entre os espaços.

[Fig.237]
[Fig.237] Área de estar.
ALMEIDA, 1997.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

[Fig.238
[Fig.238]
238] Vista da área de estar do
edifício da sede social.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

[Fig.239
[Fig.239]
239] Vista do salão de jogos do
edifício da sede social.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.
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O Centro Cultural e Desportivo “Adolpho Simão Rasi” foi inaugurado em 1977, na cidade de Bauru,
considerada o principal pólo econômico da região do Oeste Paulista. Essa característica se deve, em
grande parte, à chegada de três ferrovias no início do século XX que impulsionaram o
desenvolvimento da cidade: a Sorocabana, a Noroeste do Brasil e a Paulista, tornando o local um
dos principais pontos de entroncamento rodo-ferroviário do interior brasileiro (FERRAZ, 2003, p.12).
O equipamento, projetado pelos arquitetos Samuel Szpigel e José Magalhães Junior 81, se localiza
em um terreno com forte declividade, próximo à rodovia Marechal Rondon, o que facilita seu acesso
ao público das cidades vizinhas. O acesso ao equipamento é feito por uma grande “praça”, criada
meio nível abaixo do nível da avenida Aureliano Cárdia, que, além de atuar como uma grande área
de convívio, também distribui as circulações principais, pois de um lado, se comunica diretamente
com o hall do pavimento térreo da edificação principal e de outro, possui uma rampa que leva ao
parque infantil, localizado no nível abaixo.
A edificação principal segue o conceito da grande caixa de concreto e vidro que abriga as diferentes
atividades do programa. Possui estrutura modular, com nove pilares que formam quatro quadrados
de 18 metros cada lado, com cobertura em estrutura metálica espacial. Segundo o arquiteto, esta
opção se justifica pela flexibilidade máxima proporcionada pela estrutura independente e pelos
grandes vãos criados.

81

Samuel Szpigel nasceu em 1936, no Rio de Janeiro e diplomou-se em Arquitetura pela Universidade Mackenzie em
1960. Neste período, integrou o grupo dos cinco arquitetos-pintores, com Maurício Nogueira Lima, Flávio Império, Sérgio
Ferro e Ubirajara Ribeiro. Também foi professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Santos. Atualmente possui
escritório próprio, onde realiza diversos projetos comerciais. Segundo o arquiteto, o convite para projetar a unidade do
SESC surgiu em decorrência de seu contato anterior com o então presidente da entidade, José Papa Junior e sua família
(o arquiteto já havia prestado serviços para a família Papa anteriormente, quando realizou uma série de projetos para a
empresa Cibraço, pertencente à família) (SZPIGEL, 2007). José Magalhães Junior nasceu em 1939 e atualmente é Diretor
do Departamento de Projetos Urbanos e presidente da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, ambos os órgãos da
Secretária Municipal de Planejamento (SEMPLA), além de atuar também como professor da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Mackenzie. Enquanto possuíam sociedade, os arquitetos também projetaram o SENAC de
Araçatuba (1977).
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[Fig.240
[Fig.240]
240] Foto aérea atual do Centro Cultural e Desportivo “Adolpho Simão Rasi”, atual SESC Bauru, e seu entorno.
Google Earth, 2006.

O programa do equipamento, fornecido pela entidade, compreendia uma quadra coberta, três
quadras descobertas, duas piscinas, um parque infantil, auditório, área de exposições, biblioteca,
sala para jogos calmos, cantina, salas de aula, salas para atendimento odontológico, além de
instalações administrativas (secretaria e administração) e de apoio (sanitários, cozinha, depósito,
almoxarifado, etc.). Estes espaços estão divididos nos vários níveis do conjunto.
Uma parte da edificação é ocupada pela quadra poliesportiva coberta, que se encontra próxima ao
hall de entrada, mas meio nível abaixo dele. Possui pé direito duplo e fechamento com placas de
vidro duplo, o que possibilita sua integração visual com outras áreas do equipamento.
A outra parte da edificação é ocupada pelas instalações culturais (auditório com capacidade para
135 lugares, área de exposições, biblioteca e jogos calmos), administrativas e de apoio (sanitários,
almoxarifado, depósito, cozinha e cantina), que se encontram distribuídas em dois diferentes níveis
unidos por rampas localizadas em uma das extremidades da edificação. A circulação nestas rampas
cria diferentes pontos de vista tanto dos espaços internos como externos da edificação.
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Rompendo a grande caixa de concreto e vidro, uma laje avança para o fundo, criando uma
esplanada em balanço sobre o parque aquático e uma ampla área de sombra no nível inferior, junto
às piscinas. Estas se encontram um nível abaixo do térreo, no mesmo nível do parque infantil. As
quadras descobertas se encontram no nível mais baixo do conjunto

[Fig.2
[Fig.241] Fachada em concreto aparente e vidros junto à
área das piscinas.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.242
[Fig.242]
242] Rampas de circulação interna em concreto e
vedação de vidro.
Acervo SESC.

[Fig.243
[Fig.243]
243] Quadras externas no nível abaixo da
piscina.
Acervo do SESC.
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[Fig.244
[Fig.244]
244] Planta do pavimento térreo.
Acervo Samuel Szpigel.

[Fig.245
[Fig.245]
245] Planta do pavimento superior e do anexo junto às quadras descobertas.
Acervo Samuel Szpigel
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[Fig.246
[Fig.246]
246] Corte AA.
Acervo Samuel Szpigel.

[Fig.247
[Fig.247]
247] Corte BB.
Acervo Samuel Szpigel.

[Fig.248
[Fig.248]
248] Corte CC.
Acervo Samuel Szpigel.

[Fig.249
[Fig.249]
249] Fachada principal.
Acervo Samuel Szpigel.

[Fig.250
[Fig.250]
250] Fachada lateral esquerda.
Acervo Samuel Szpigel.

[Fig.251
[Fig.251]
251] Fachada lateral direita.
Acervo Samuel Szpigel.
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O Centro Cultural e Desportivo “Francisco Garcia Bastos” foi inaugurado em 1977, na cidade de São
José dos Campos, em um terreno próximo ao Parque da Aeronáutica. Seu projeto, assim como o de
Bauru, foi elaborado pelos arquitetos Samuel Szpigel e José Magalhães Junior. Aqui, os arquitetos
seguiram o mesmo partido adotado anteriormente: um grande bloco que abriga grande parte das
atividades do programa, com estrutura em concreto aparente. As empenas na fachada frontal
caracterizam a edificação e sua interioridade, marcada pela continuidade entre os espaços.

[Fig.252
[Fig.252]
252] A fachada cega, com
grandes empenas em concreto reflete
uma característica bastante comum na
época, de voltar os edifícios para o seu
espaço interior.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

[Fig.253
[Fig.253]
253] Vista da entrada.
Acervo do SESC.

Em 1978, o SESC inaugurou o prédio localizado na avenida Paulista, esquina com a rua Leôncio de
Carvalho, para abrigar sua administração central e as instalações da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo. Segundo o arquiteto Euclides de Oliveira 82, autor do projeto original, em

82

Euclides Góes Monteiro de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro, em 1946. Graduou-se em 1969 pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de janeiro. Em 1971 mudou-se para São Paulo, onde trabalhou
com o arquiteto Sérgio Pileggi. A sociedade de vinte anos rendeu diversos trabalhos, entre eles: SESI São Carlos (1971),
SENAC Francisco Matarazzo (1972), SESI Ribeirão Preto (1973), SESI São José dos Campos (1979), SESI Marília (1984)
e escolas para o FDE. Em 1993 abriu um novo escritório, onde desenvolve projetos em diversas áreas. Em 2004 foi autor
do projeto vencedor do concurso Bairro Novo, em São Paulo (EUCLIDES OLIVEIRA ARQUITETO, 2007).
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parceria com o arquiteto Sérgio Pileggi 83, o prédio seria inicialmente destinado para comércio e
serviços.

84

No entanto, com a compra do edifício pelo SESC, foram realizadas algumas reformas

durante as obras para adaptação ao novo programa, que previa saguão de recepção, refeitório,
galeria de arte, auditório com 170 lugares, oito andares de salas para escritórios, estacionamento no
subsolo e instalações de apoio como copa, sanitários e áreas de manutenção.
Atualmente o edifício se encontra desocupado devido à saída da Federação do Comércio e a
mudança da administração central do SESC para um novo prédio, no bairro Belenzinho, zona leste
da cidade de São Paulo. Possui um projeto de reforma, elaborado pelo escritório Königsberger
Vannucchi Arquitetos Associados que prevê sua transformação em uma unidade de atendimento ao
público.

[Fig.254
[Fig.254]
254] Fachada do edifício a partir
da avenida Paulista.
Acervo do SESC.

83

Sérgio Pileggi formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie em 1962. Trabalhou
como diretor do IAB-SP durante a década de 1960 e foi também professor da disciplina de Projeto no Mackenzie. Em 1966
montou escritório próprio, vindo, posteriormente, a se associar com o arquiteto Euclides de Oliveira. Após o fim da
sociedade, abriu novo escritório onde desenvolve projetos em diversas áreas (PILEGGI ARQUITETURA: pa3arquitetura,
2007).
84 Ainda segundo o arquiteto Euclides de Oliveira, o projeto foi abandonado no início da elaboração do executivo, por
desentendimentos com a construtora sobre a fachada, que previa originalmente brises fixos em concreto aparente ou
revestidos de granito.
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[Fig.255
[Fig.255]
255] Fachada.
Acervo do SESC.

O Centro Cultural e Desportivo “Comendador Valentim dos Santos Diniz”, em Piracicaba, foi
inaugurado em 1979, com projeto dos arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin. Encontra-se em terreno
acidentado, fator determinante para a conformação do edifício, que se adequou ao escalonamento
do terreno, criando vários níveis interligados por jogos de escadas, a exemplo dos espaços do
edifício-sede do Centro Campestre, projetado pelos mesmos arquitetos.
O edifício possui estrutura modulada em concreto armado aparente, com pilares e vigas expostos.
Como vedação, foram utilizadas alvenaria de tijolos revestidos e janelas com brises para diminuir a
incidência solar nos ambientes internos.
A entrada é feita pela rua Ipiranga, no ponto mais alto do terreno. O acesso à edificação é feito por
um pavimento intermediário, com pé direito duplo, que abriga o hall e o auditório, para 151 pessoas.
Deste espaço pode-se subir meio nível e chegar ao último pavimento, que abriga a área de
exposições e as salas administrativas, ou descer e chegar ao pavimento das salas de atendimento
odontológico e uso múltiplo. No pavimento inferior, localizado na cota mais baixa da edificação,
estão a área de convivência e a lanchonete. Além destes espaços, a unidade possui também duas
piscinas com solário, quadra descoberta e uma praça. No ano 2000, foi inaugurado o ginásio,
projetado pelo arquiteto Euclides de Oliveira, que não fazia parte do projeto original.
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[Fig.256
[Fig.256]
256] Vista do edifício a partir do
parque aquático. Notar a estrutura em
concreto aparente e a modulação das
janelas.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

[Fig.257
[Fig.257]
257] Detalhe da fachada.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.258
[Fig.258]
258] Interior da edificação, com
estrutura com escadas fazendo a ligação
entre os meios-níveis.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

Pelas obras apresentadas, podemos perceber que os projetos desta segunda fase possuem várias
características comuns, que refletem um modo predominante de se pensar e projetar na época.
Entre estas características, podemos citar a opção pelo monobloco marcadamente horizontal,
destacado do chão, que encerra um interior marcado pela continuidade espacial e pelo jogo de
meios-níveis que se alternam através da presença de rampas ou escadas. Este recurso,
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amplamente explorado, é bastante interessante, pois permite que os espaços, mesmo em diferentes
níveis, estejam em permanente interação.
Os espaços, antes predominantemente individuais, cedem ao coletivo, geralmente expresso na área
de convívio entre os usuários, verdadeiras “praças internas”, revelando que, embora seja
introspectivo, o edifício possui um forte caráter comunitário, se aproximando das obras de referência
de Artigas.
Conforme apontado por Ruth Verde Zein (1982), “essa importância dada ao espaço interior é
intencional e deliberada, não resultando de problemas de implantação”, pois, ao contrário, a maioria
destas obras se situa em amplos terrenos e estão isoladas em meio à área livre, o que contribui,
inclusive, para o necessário distanciamento para a apreensão total da obra. A exceção, neste caso,
é o Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”, o atual SESC Consolação, que se
encontra em terreno mais exíguo e encravado no meio da quadra, ocupando totalmente o lote.
Um outro ponto a ser destacado é a ênfase dada tanto à estrutura, cuja concepção orienta todo o
projeto, como à linguagem do concreto aparente, que aparece em diversas peças, seja nos
elementos que compõem a estrutura, como os pilares de desenho expressivo e as vigas robustas,
nos elementos de circulação, escadas e rampas, ou ainda nos elementos de proteção solar, como os
quebra-sóis. Esta utilização do concreto em diversos elementos, além de conferir certa sobriedade
ao edifício, acaba também por caracterizá-lo, criando uma identidade através de uma única peça, a
exemplo do que ocorre com o prédio da FAU e seus pilares.
Assim, embora estes edifícios se utilizem da linguagem corrente na época, eles o fazem de maneira
coerente, refletindo não somente o formalismo característico, mas também novas formas de
apropriação dos espaços, criadas a partir da pesquisa dos técnicos da entidade e do trabalho dos
arquitetos.

3.
ANOS DE ABERTURA:
POLÍTICA, CULTURA E ARQUITETURA

3.1.

CULTURA E LAZER: AÇÕES PARA A CIDADE

A década de 1980 tem início com grandes transformações a partir de algumas ações de abertura
implementadas durante o último governo militar, com o presidente João Batista Figueiredo, como o
relaxamento da censura, a libertação de presos políticos e a criação de novos partidos. Na
economia, o entusiasmo característico dos anos do “milagre econômico” perde força e acaba com a
ilusão da prosperidade brasileira, algo que já não podia mais se sustentar com a crise econômica
que se avolumava através do aumento das taxas de juros, dos baixos salários e dos altos índices de
desemprego. Assim, com a crescente insatisfação de vários setores da sociedade e o clima de
agitação, o processo de abertura política tornou-se inevitável, levando o país ao início do retorno de
sua normalidade democrática com a volta do poder civil em 1985.
Estas transformações tiveram seu reflexo no SESC na medida em que a crise econômica do país
contribuiu para diminuir a receita compulsória destinada à entidade, instaurando um quadro de
tensão interna que levou a uma redução do número de funcionários e ao cancelamento de algumas
atividades

85

85

(MAIA, 2003), tudo isso justamente em um período em que a instituição realizava

Como forma de superar esta situação, a entidade desenvolveu parcerias com empresas privadas para o levantamento
de recursos financeiros que permitiram a realização de atividades com alto nível de qualidade com investimentos
relativamente baixos, antecipando uma tendência para o movimento cultural nacional (MAIA, 2003).
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grandes investimentos na formação de seus técnicos e em pesquisas sobre lazer e animação
cultural. 86
Estas pesquisas indicavam o novo perfil de trabalho da instituição, algo que já havia se delineado no
fim da década anterior através da realização de atividades eminentemente culturais como o Projeto
Pixinguinha, a Feira Nacional de Cultura Popular, os festivais de cultura japonesa e portuguesa,
além de inúmeros concertos, shows e apresentações teatrais (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO,
1996, p.19). Neste sentido, também a antiga denominação dos técnicos da entidade, os
“orientadores sociais” cede lugar para a de “animadores culturais”, revelando uma nova pedagogia
de ação que iria orientar os trabalhos a partir daquele momento (ALMEIDA, 1997, p.97).
Neste momento, também se tornou comum a organização e realização de diversas atividades
culturais pelo SESC, nas ruas e praças das cidades, como uma forma de mostrar o papel cada vez
mais importante que a cultura assumia dentro da entidade. Além de uma nova forma de
“propaganda”, estas atividades se tornaram uma excelente oportunidade para atingir não só os
comerciários, mas a população como um todo, atingindo um público maior.

[Fig.259
[Fig.259]
259] Atividade “Natal na Cultura
Popular”, realizada pela entidade em
parceria com a Fundação Roberto
Marinho na Praça da Sé em 1981.
ALMEIDA, 1997.

86

A criação, em 1978, do Centro de Estudos do Lazer foi de grande importância para a “profissionalização” dos técnicos da
entidade.
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No entanto, podemos dizer que o ponto crucial desta transformação da entidade ocorreu em 1982,
com a inauguração do “SESC Fábrica da Pompéia”, uma unidade em muito diferente das anteriores
tanto por suas instalações: um conjunto de antigos galpões industriais no bairro da Pompéia, zona
oeste da cidade de São Paulo, como pela programação instituída, bastante inovadora, com o
objetivo de atingir um público amplo, tanto em número como em diversidade.
A denominação “fábrica”, além da alusão ao passado do conjunto – uma indústria de tambores e
depois uma fábrica de geladeiras – também refletia o desejo da entidade de que o espaço não fosse
apenas mais uma unidade do SESC, mas sim uma “fábrica de novas idéias e tendências
norteadoras da cultura dos anos 80” (SESC Pompéia, 1982).
esportivas ainda não estarem prontas

88,

87

Neste caso, o fato das instalações

somente contribuiu para que a questão cultural

prevalecesse na programação e que o espaço se firmasse como um dos grandes equipamentos
culturais da cidade de São Paulo na época, mesmo para os não-comerciários.
Grandes exposições temáticas como “O Design no Brasil – História e Realidade”, “Mil Brinquedos
para a Criança Brasileira”, “Caipiras, Capiaus: Pau-a-Pique” marcaram a programação de
inauguração do SESC Fábrica da Pompéia. Foram todas orientadas pela arquiteta Lina Bo Bardi, a
qual imprimiu sua presença não apenas na arquitetura da unidade, mas também em parte da
programação cultural, em uma busca da “verdadeira referência popular e das genuínas tradições
brasileiras” (CENNI, 1991, p.248).
A partir de então a programação da fábrica deslanchou, apresentando múltiplas
atividades em todos os seus setores: na área de convivência havia exposições,
demonstrações de ginástica ou dança, mágicos, lançamentos de livros e aulas
abertas para o público; à tarde as pessoas podiam descansar nos sofás e
almofadas ao som de apresentações musicais, além de dispor dos livros de
arte, das revistas da biblioteca e da programação de vídeos; as oficinas
ofereciam uma profusão de cursos, e sempre contavam com performances e
aulas abertas para os interessados; a rua central apresentava feiras, festas e
escolas de samba, e promoviam-se sempre acontecimentos na pracinha do
forno de barro, que era cercada de bancos para descanso e encontros
informais; o teatro fazia shows trazendo os grandes nomes das novas correntes

87

Neste sentido, foi implementado um Centro de Formação de Animadores na nova unidade, destinado a formar técnicos
tanto para a própria entidade como para outras instituições (ALMEIDA, 1997, p.97).
88 As instalações esportivas (piscinas, quadras e salas de ginástica) foram inauguradas apenas em 1986, conforme
veremos mais detalhadamente no estudo de caso da unidade.
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da música brasileira e espetáculos com propostas cênicas inovadoras; a
choperia, ocupada pelo público que saía do teatro, quase sempre lotado,
funcionava até às 3 horas da madrugada, oferecendo na época shows de rock,
country, chorinho e jazz. Em todos os fins de semana, no interior da fábrica,
palhaços, malabaristas e mímicos se misturavam ao público presente,
realizando performances que provocavam curiosidade, crítica e participação
(CENNI, 1991, p.134-135).

[Fig.260
[Fig.260]
260] Exposição “Caipiras, capiaus: pau-a-pique”, ocorrida
entre junho e outubro de 1984 com montagens de casas de paua-pique e o estudo da cultura caipira.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.261
[Fig.261]
261] A exposição “O Design no Brasil – História e
Realidade” foi realizada em 1982. Buscava desvendar o cotidiano
como parte da cultura brasileira.
ALMEIDA, 1997.

Em texto descritivo da unidade, elaborado pelo SESC na época de sua inauguração, os objetivos do
novo equipamento eram delineados especialmente em torno da cultura e suas implicações. Assim,
entre as principais tarefas do SESC Fábrica da Pompéia, estavam: revelar e divulgar novos valores
culturais; formar técnicos especializados em lazer, fornecendo programas de formação de
animadores culturais; alargar os círculos de discussões culturais; fomentar a participação cultural da
população e notabilizar aspectos menosprezados da cultura (SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO,
198?, p.53-54).
Tida pelo SESC como um grande “laboratório”, a “fábrica” se firmou e sua programação
diversificada, prevista inicialmente apenas para o seu lançamento, fincou raízes e passou a ser um
modelo para as demais unidades da instituição (ALMEIDA, 1997, p.103). Este seu caráter
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diferenciado ia de encontro a um novo tipo de equipamento: um verdadeiro “centro de cultura”, o
qual pode ser entendido nas palavras de Luis Milanesi:
[...] um centro de cultura terá sentido se for construído para abrigar ações que
se oponham às ideologias vigentes. Nele nada é definitivo. Começa-se e não se
sabe como e quando acabar. Ele, escapando do sufoco massivo da sociedade
contemporânea e buscando na convivência humana um retorno à tribalização
perdida, é um espaço de liberdade, uma casa de contradições emocionantes,
de desassossego, onde o prazer essencial é a resolução provisória dos
conflitos (MILANESI, 1990, p.91).

Contribuindo para a criação deste ambiente bastante peculiar, em muito diferente das outras
unidades do SESC, Lina Bo Bardi imprimiu sua marca em diversos detalhes como a vitrine do
restaurante, o uniforme dos funcionários, os impressos, etc. Devido a sua personalidade forte, foram
criados vários desentendimentos entre a arquiteta e a administração da entidade, os quais eram,
sempre que possível, controlados pelo então Diretor Regional da entidade, Renato Requixa, amigo
pessoal de Pietro Maria Bardi, marido de Lina. No entanto, com a mudança na estrutura
organizacional do SESC em 1984, a arquiteta se viu sem apoio de Requixa, o que a impeliu a deixar
a Fábrica da Pompéia algum tempo depois.
Em 1984, com a saída de José Papa Junior, Presidente do SESC desde 1969 e conhecido por
idealizar projetos grandiosos, várias transformações se operaram na entidade. A crise econômica
interna e a própria situação do país não mais justificavam a postura adotada pela entidade na
década passada. Assim, Abram Szajman tornou-se o novo presidente e Danilo Santos de Miranda, o
novo diretor regional. Segundo CENNI (1991), Abram Szajman passou a dirigir o SESC como uma
de suas empresas, com metas como diminuir os custos 89 e aumentar o número de unidades.
Neste momento, metade da década de 1980, como resultado das preocupações e reflexões sobre o
contexto sócio-econômico do país, emerge no governo, uma série de questionamentos sobre o
trabalho institucional de entidades como o SESC, chegando, inclusive, a se cogitar a transferência
de seu comando para o poder público (CENNI, 1991, p.295-296). Assim, mesmo contando com o

89 Segundo Cenni (1991), com a entrada de Abram Szjaman, além da extinção do Celazer, foram suspensas as bolsas de
estudo para o exterior, além de outros benefícios para os técnicos da entidade, ocasionando uma redução significativa na
folha de pagamentos da entidade, que na época de José Papa Junior chegava a cerca de 60% dos gastos do SESC.
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grande apoio recebido por milhares de pessoas e de várias personalidades importantes, a direção do
SESC se preocupou com a sobrevivência e a autonomia institucional da entidade e procurou acabar
com as controvérsias, legitimando seu trabalho e suas propostas através da criação do I PLANESC
– Plano de Ação do SESC, elaborado em 1986. 90
Aprovado em âmbito nacional, este Plano de Ação estabelecia que as ações do SESC deveriam ser
inspiradas na ação empresarial, com “[...] o espírito empreendedor, a delegação funcional, a
competência dos quadros técnicos administrativos e a minimização do aparato burocrático”
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1987, p.30-31). Esta mudança reflete não somente as
transformações pelas quais o país passava, com a busca da estabilização política e econômica,
como também os ideais do novo presidente, Abram Szajman, que contava com sua ampla
experiência empresarial para alavancar a entidade.
Segundo este documento, o SESC deveria consolidar sua identidade nacional e privada, estabelecer
programas estáveis, o que justificaria a expansão de sua rede física de unidades, estabelecer metas
e aproximar-se ainda mais do empresariado do comércio, assumindo uma importante posição de
fonte de referência para outras instituições do gênero (COLABONE, 2003, p.23). No entanto, é
importante ressaltar que, ao mesmo tempo em que o SESC procura se tornar referência, busca
também delimitar seu próprio espaço, para que a instituição não seja confundida com órgãos
públicos e outras instituições similares (COLABONE, 2003, p.33).
Para atingir estes objetivos, o Plano de Ação da entidade fixou nove atividades prioritárias:
desenvolvimento físico-esportivo, assistência odontológica, refeições, temporada de férias,
recreação infantil, recreação e participação social, biblioteca, cursos de atualização e conhecimentos
e expressões artísticas. Além destas atividades prioritárias, o SESC colocou como campos principais
de sua atuação, a cultura e os cuidados com a saúde.

90

Segundo Rego (2002), apesar dos movimentos de estatização do Sistema S, o modelo das entidades não somente
sobreviveu, como foi ratificado e recebeu suporte pela Constituição, se expandindo no início dos anos 1990 com a criação
do SENAR, SEBRAE, SEST e SENAT.
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A saúde, entendida enquanto “estado de bem-estar físico, mental e social” deveria complementar a
ação do Estado e materializar-se através de um trabalho educativo, com a realização de campanhas,
cursos e seminários, além do atendimento odontológico, presente em todas as unidades e dos
serviços médicos de prevenção.
Neste mesmo sentido, a cultura também era entendida como “um dos elementos essenciais à
qualidade de vida dos trabalhadores e ao exercício de sua cidadania”. Para isso, a entidade
trabalharia dentro do conceito de democratização cultural, facilitando o contato do seu público com
diferentes formas de expressão cultural, como o teatro, a música, a dança, o cinema, as artes
plásticas, etc. (ALMEIDA, 1997, p.110-112).
Este conceito de democratização cultural, colocado pela entidade, abrange não apenas o contato
com bens culturais já existentes, mas também a própria criação e produção de bens culturais pela
população. Tal postura privilegia a busca e a revelação de dimensões culturais ocultas no cotidiano
da população, atingindo os objetivos da instituição, de formação crítica e de desenvolvimento integral
dos indivíduos, a partir de “novas formas de percepção do meio, das relações sociais e dos
mecanismos de produção e distribuição da cultura”. Para atingir tal intento, o SESC implementou
diversas oficinas culturais e de criatividade, além de debates e cursos de desenvolvimento artístico
(MAIA 2003).
O campo da cultura, para o SESC, constitui o largo contexto das relações
sociais e culturais de que o comerciário participa. A ocorrência, neste campo,
de patamares mínimos de acesso e participação, e desigualdades de toda
ordem, que sinalizam sobretudo a clientela de baixa renda, indica para a
Entidade uma estratégia de ação que torne possível a ascensão desta clientela
a planos mais elevados de existência. A valorização de sua dimensão social e
lúdica, seu direito à informação e à participação – que reafirma sua cidadania –
colocam-se, portanto, como objetivos a serem perseguidos pela ação educativa
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1987, p.33).
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A ênfase dada à cultura pela entidade, encontra seu reflexo em outras ações como a criação do
Ministério da Cultura em 1985,

91

durante o governo de José Sarney, e a elaboração da nova

Constituição Brasileira, em 1988, que diz:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.
Artigo 216. § 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento
de bens e valores culturais (CONSTITUIÇÃO da República Federativa do
Brasil, 1988).

No entanto, em um período caracterizado pelos altos índices de inflação, encolhimento orçamentário
e pela indisponibilidade de recursos para a produção cultural, o apoio governamental direto não se
concretizou. Dessa forma, iniciou-se um processo que persiste até os dias de hoje, de transferência
da responsabilidade de iniciativas de investimento e produção cultural para a sociedade civil. Um dos
maiores exemplos dessa política de eximir o Estado de sua responsabilidade no campo cultural foi a
criação de leis de incentivos fiscais para operações de caráter cultural ou artístico, como a Lei
Sarney, em 1986 e a Lei Rouanet, em 1991 (COLABONE, 2003, p.24-27). 92
A atitude da entidade, de apoio à cultura, foi reiterada durante os anos 1990, quando o SESC, em
um documento sobre suas atividades nos próximos dez anos, elegeu três diretrizes programáticas
que passariam a orientar sua ação no Estado: Ação Cultural voltada à Formação da Cidadania,
Distribuição Social da Cultura e Excelência de Serviços. Este documento, que tem como base o
“conceito de melhoria da qualidade de vida”, colocado pela entidade como “muito mais abrangente e
moderno do que o de bem-estar social”, busca expandir os limites do campo de trabalho da
instituição, dos bairros e das comunidades, alcançando a cidade como um todo (SERVIÇO SOCIAL
DO COMÉRCIO, 1996, p.20).

91

O Ministério da Cultura foi criado através do Decreto Lei nº. 91.144, de 15 de março de 1985. Reconhecia-se, assim, sua
autonomia e importância, visto que, anteriormente, era uma área tratada em conjunto com a educação, através do
Ministério da Educação e Cultura.
92 A pesquisa Diagnóstico dos Investimentos na Cultura no Brasil (1985-1995), realizada pela Fundação João Pinheiro, sob
encomenda do Ministério da Cultura, mostra como cresceu o investimento em cultura feito pelas empresas privadas.
Segundo a pesquisa, o investimento em cultura era “(...) uma forma de criar uma proteção invisível a favor da imagem das
empresas. O apoio à cultura expressa muito bem a face que elas querem projetar de compromisso com a comunidade.
Passa a imagem de agente econômico moderno, que está inserido na sociedade e considera os seus valores. A cultura,
então, é uma excelente área para formar imagem. Oferece muitas possibilidades e pode atingir muitos segmentos do
mercado consumidor” (COLABONE, 2003, p.28).
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O primeiro item deste documento, Ação Cultural voltada à Formação da Cidadania, parte do princípio
de que cidadania não se resume apenas em assegurar trabalho, alimentação, moradia e
atendimento de saúde, mas é um conceito que vai além destas necessidades elementares e inclui
outras dimensões essenciais da vida humana, como o acesso à cultura e ao lazer. Segundo Almeida
(1997), o SESC, enquanto “entidade de fins marcadamente educativos”, não poderia se desvincular
dessa perspectiva de formar cidadãos e de capacitar a vida em sociedade, assim, estes objetivos
podem ser alcançados “[...] pela iniciação, pela aprendizagem e domínio de técnica de expressão e
aquisição de conhecimentos, de tal modo que os trabalhadores possam ser mais capazes de melhor
consumir a produção cultural e, ao mesmo tempo, possam também se exprimir culturalmente”
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 1990, p.25).
Descritivamente a ação cultural pode ser entendida como o conjunto de
iniciativas implementadas pelo poder público, pelas instituições, por
movimentos sociais e culturais, por lideranças e grupos de diferentes
orientações, e mesmo pelas empresas, voltado a criar, transformar, reciclar ou
ampliar determinadas instâncias da vida cultural que, a seu ver, precisam ser
melhoradas. Parte da percepção das desigualdades sociais em face da cultura,
de como elas segregam, privilegiam, favorecem ou privam as pessoas, em
razão de sua condição socioeconômica, de participar plenamente da vida
cultural de sua cidade. Atenuar essas desigualdades, no plano da cultura, é o
seu objetivo maior (GARCIA, 1996, p.22).

O segundo item, Distribuição Social da Cultura, busca atuar em um patamar diferente das políticas
culturais usuais, que se limitam a fomentar apenas o consumo de bens culturais, inibindo atividades
criativas. Para o SESC, a cultura não deve se inserir na lógica da sociedade de consumo, como um
espetáculo a ser vivenciado de forma rápida e superficial, mas deve ser utilizado como fonte de
aprendizagem e aquisição de conhecimentos, propiciando o florescimento de atividades criativas.
Neste sentido, apesar do extenso campo de atuação alcançado pelo lazer e pela cultura nos últimos
tempos no país, inclusive como setores importantes para a economia e qualidade de vida da
sociedade, as políticas destes setores se encontram muito mais ligadas ao mercado do
entretenimento e aos lucros do que à qualidade de suas atividades e suas funções culturais
essenciais. Exemplos disso são as instituições características da atual sociedade de massas, como
os shoppings centers, que relacionam lazer e consumo, ou ainda os novos museus e centros
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culturais, que cada vez mais possuem lojinhas que incitam a compra de souvenires e outros itens,
como se isso refletisse sua aquisição de cultura.
Como coloca Dumazedier (1976, p.275), “[...] apesar da presença de criadores e inovadores,
capazes de melhorar os gostos e o pensamento das massas, um sem-número de vias de difusão
impõe como imagem da vida ideal o conformismo do homem médio e do homem anônimo”. Neste
sentido, são os meios de comunicação de massa e a emergência de um novo modo de vida,
pautado no consumo e aquisição de bens materiais que levam à uniformização do comportamento
das pessoas, agora não só no trabalho, mas também no lazer.
O terceiro item, Excelência de Serviços, já havia sido delineado em documento anterior, quando a
entidade havia manifestado o desejo de se tornar referência para outras instituições. Assim, ratificase a responsabilidade da entidade, em assumir um papel de paradigma, um modelo, tanto no que se
refere a sua forma de gerenciamento, como em suas instalações e principalmente nos serviços e
atendimentos prestados (ALMEIDA, 1997, p.117).
Para atender a estas três diretrizes, o SESC atuou em diversos campos: música, teatro, cinema,
dança, exposições, debates, esportes, ginástica, expressão corporal, turismo social, saúde,
alimentação, etc., todos eles dentro de uma perspectiva que ampliasse seus objetivos mais
imediatos, tornando-os mais eficazes para atingir o status de condicionamento sócio-cultural, como
uma forma de elevar o nível cultural da população que freqüenta os espaços da entidade.
Segundo o texto “Diretrizes Gerais de Ação do SESC”, elaborado em 2004, a entidade privilegia
“produtos artístico-culturais que contribuam para construir um novo olhar-o-mundo, e que se
instrumentalizam em uma ação transformadora dos indivíduos e da sociedade” (SERVIÇO SOCIAL
DO COMÉRCIO, 2004, p.18). Neste sentido, o espaço de lazer se reveste de interesse, pois
favorece a tomada de consciência da importância social do espaço como o lócus das relações de
encontro e convívio, e assim, intensifica o processo de comunicação entre as pessoas, onde
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experiências são transmitidas e recebidas, contribuindo no processo educativo buscado pela
instituição.
Podemos dizer que, atualmente, com a escassez de investimentos do poder público em espaços
voltados ao lazer, à cultura e ao esporte, o SESC vem preencher uma lacuna, adquirindo cada vez
mais uma maior importância dentro das cidades, agregando valor à sua imagem institucional e
reforçando seu papel social.

3.2.

ARQ UITETURA CO NTEMPORÂNEA: A CRIAÇÃO DE ÍCO NES URBANO S

No Brasil, o período entre o final da década de 1970 e início de 1980 foi marcado pela chegada dos
ecos da revisão crítica do movimento moderno e a conseqüente introdução de novos paradigmas
arquitetônicos que colocaram em discussão alguns dos princípios da arquitetura brasileira produzida
até então, comprometendo sua hegemonia. É interessante notar como esta revisão chega ao Brasil
somente muito tempo depois de sua correspondente internacional, configurando uma entrada tardia
e bastante confusa das discussões pós-modernas no panorama nacional.
Autores internacionais como Aldo Rossi, Robert Venturi, David Harvey, Charles Jencks e Jane
Jacobs, que desde o segundo pós-guerra apontavam para a revisão dos postulados do movimento
moderno, aportaram no Brasil somente quase duas décadas depois, tornando comum a “idéia de um
atraso conceitual da arquitetura moderna brasileira em relação ao cenário internacional”, um atraso
que se deve “não só ao regime político de exceção, mas a características intrínsecas à própria
arquitetura brasileira” (BASTOS, 2003, p.252).
Entre estas características, podemos citar o distanciamento entre a prática arquitetônica e a
realidade, revelado em grande parte da produção nacional dos anos 1970, onde arquitetos atuavam
segundo características estilísticas arquitetônicas modernas, mas que em nada demonstravam as
características ideológicas do movimento. Tal fato levou à cristalização de um modo de se fazer
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arquitetura e à manutenção de um modelo que havia alcançado grande prestígio no passado, mas
que não havia se renovado.
De acordo com Bastos (2003), a aproximação com as revisões internacionais gerou um clima de
inquietude entre estudantes e jovens arquitetos que, acostumados a trabalhar dentro de um
receituário de formas e composições, sentiam-se pressionados em romper com a tradição da
arquitetura moderna brasileira, seguindo em direção a um outro cenário arquitetônico com a procura
de novas linguagens.
A questão pós-moderna abriu as sensibilidades e a tolerância com a
diversidade de posicionamentos, com a apreensão e compreensão de outras
formas de instrumentar o raciocínio do projeto. Fenômenos percebidos
mundialmente aportavam entre os arquitetos brasileiros: a percepção da
falência de panacéias arquitetônicas (soluções supostamente válidas para
todas as realidades), o maior diálogo com o contexto urbano ou o ambiente
natural na implantação dos edifícios, o reconhecimento da história como
referência projetual, a revalorização da reciclagem dos edifícios como atitude
de preservação cultural, a produção do espaço como resultado de uma
colaboração entre arquitetos e usuários, bem como uma postura menos
hierárquica, unívoca, determinista e sintética, substituída por uma conduta mais
analítica, simbólica, admitindo a ambigüidade (SEGAWA, 1999, p.191).

Embora ainda fosse difícil entender e produzir uma crítica à arquitetura moderna nacional, visto que
os valores característicos desta arquitetura se encontravam, de certa forma, institucionalizados,
algumas discussões se tornaram importantes no período que caracterizou o fim da ditadura e o início
do processo de redemocratização nacional, iniciando um processo de abertura que se estendeu para
além da política e alcançou também a arquitetura. Entre os veículos que estimularam essas
discussões, podemos citar as revistas Pampulha, Projeto e Arquitetura e Urbanismo, que nasceram
entre o fim da década de 1970 e início da década de 1980 93, e os Institutos de Arquitetos do Rio de
Janeiro e de São Paulo, que realizaram uma série de debates entre diversos profissionais sobre a
produção arquitetônica nacional após Brasília.

93

94

Como parte destes debates, depoimentos de

A revista Pampulha nasceu em 1979, a revista Projeto foi criada, inicialmente, em 1972, como um periódico do Sindicato
dos Arquitetos do Estado de São Paulo e somente em 1977 foi lançada oficialmente. Já a revista Arquitetura e Urbanismo
foi lançada em 1985 (SEGAWA, 1999, p.193-194).
94 O primeiro da série: Depoimentos sobre Arquitetura Contemporânea após Brasília, ocorreu ainda em 1976, no Rio de
Janeiro, a ele se seguiu, em 1982, o II Inquérito Nacional de Arquitetura (o I Inquérito Nacional de Arquitetura havia sido
feito em 1961). Em São Paulo, em 1979, o IAB-SP reuniu vários arquitetos paulistas para discutirem o tema Arquitetura e
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importantes personalidades como Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi, Joaquim Guedes, entre outros,
revelavam a situação de crise em que a arquitetura brasileira se encontrava, como conseqüência da
ausência de discussões por tanto tempo, o que mostrava a necessidade de um reposicionamento
ideológico dos arquitetos diante das transformações que se operaram no país.
Assim, apesar da sensação de um esvaziamento teórico na arquitetura brasileira, podemos notar a
presença de algumas idéias que passaram a nortear o pensamento crítico e teórico nacional a partir
deste momento. Entre elas, podemos citar “a valorização da realidade e do cotidiano em que se vai
intervir, com conseqüente valorização da história, em substituição à criação de um mundo novo”,
através da constatação da necessidade de um vínculo maior entre arquitetura e realidade, onde,
diante da impossibilidade de se fazer o que se julgava ideal, os arquitetos deveriam trabalhar de
acordo com a situação dada, buscando novas formas de se fazer boa arquitetura. Assim, temos a
busca por uma arquitetura que se contrapõe à idéia desta enquanto produto de uma mente genial, e
que busca encontrar seu valor não mais através do “gesto único”, mas sim pela valorização do fazer
coerente, do projetar segundo uma composição correta, que busque a apropriação adequada do
lugar e do programa (BASTOS, 2003, p.255-257).
No entanto percebe-se que, mesmo com a constatação da perda do conteúdo ideológico
característico das décadas de 1950 e 1960, a partir da realização de uma revisão arquitetônica sob a
ótica internacional, esta não significou a implantação de uma arquitetura pós-moderna no Brasil,
como ocorreu em países europeus ou mesmo nos Estados Unidos (SEGAWA, 1999, p.198). Neste
sentido, Maria Alice Junqueira Bastos (2003) aponta que a arquitetura contemporânea brasileira se
colocou mais como uma continuidade do que uma ruptura em relação à arquitetura moderna,
atuando ainda sob uma ótica racionalista, mas valorizando novos aspectos.
Neste mesmo caminho, Comas (1990) explica que esta emergência de novos valores, seja aqueles
que guardavam alguma afinidade com a prática da arquitetura moderna brasileira ou aqueles que

Desenvolvimento Nacional, cuja preocupação central estaria no debate da função social do arquiteto (BASTOS, 2003,
p.57-60).
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buscavam novos caminhos, reflete o início da aceitação de uma pluralidade estilística, ainda que
dentro de uma mesma tradição moderna e racionalista.
Esta pluralidade, embora ainda careça de uma base teórica consistente, especialmente se
comparada aos anos de 1950 e 1960, vem configurando novos caminhos de interesse em uma
relação direta com as condições existentes. Neste sentido, percebemos a adoção de formas mais
flexíveis e adaptáveis às complexidades de programas e terrenos, além da utilização de novos
materiais e tecnologias disponíveis no mercado brasileiro, como o aço e a madeira, em detrimento
do concreto, material que caracterizou a arquitetura moderna brasileira.
No entanto, é válido lembrar que esta busca de novas perspectivas arquitetônicas encontrou alguns
obstáculos, como a redução do patrocínio estatal, que sempre atuou como um estimulador do
desenvolvimento da arquitetura nacional (BASTOS, 2003, p.252) e a desaceleração da economia na
década de 1980, fatores que se refletiram na construção civil que, por sua vez, para sobreviver, se
viu obrigada a uma profissionalização que asfixiou as experimentações espaciais (SERAPIÃO, 2005,
p.16). Assim, embora as novas teorias arquitetônicas de revisão do movimento moderno permitissem
uma maior liberdade formal na arquitetura, os fatores colocados acima contribuíram para que ela se
aproximasse muito mais dos valores e padrões do mercado que, a partir do início dos anos 1990,
sofreu grandes transformações pela importação de soluções estrangeiras, como conseqüência da
globalização da arquitetura que se manifestou na abertura do mercado nacional pelo governo. 95
Neste sentido, é interessante a apreciação do historiador Roberto Segre, que coloca que entre as
grandes mudanças ocorridas no campo da arquitetura no Brasil, a mais grave foi que a “arquitetura
[...] desapareceu do sistema cultural da sociedade, perdendo a sua significação icônica e simbólica,
o que não aconteceu com a música, a literatura, o teatro, a dança, o cinema” (SEGRE, 2004, p.15).

95

Exemplos deste processo são as inúmeras torres comerciais que se espalharam ao longo da avenida Berrini e suas
imediações, com suas volumetrias complexas e fachadas movimentadas com grandes panos de vidro espelhados, como o
edifício Plaza Centenário (1985), de Carlos Bratke e o Centro Empresarial Nações Unidas (1999), do escritório Botti e
Rubin.
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Esta perda está estampada no cenário urbano de cidades como São Paulo que, com o
esvaziamento do papel do Estado na qualificação dos espaços urbanos, tem seus espaços
construídos segundo a lógica da iniciativa privada, que privilegia a criação de ilhas de convívio social
restrito em detrimento do uso do espaço urbano como lócus da sociabilidade. Assim, percebemos
que, embora as constatações sobre a necessidade de um diálogo maior com a realidade indicassem
a busca de um novo caminho para a produção arquitetônica, de acordo com o contexto nacional,
grande parte desta se voltou para um outro modelo que, infelizmente, contribuiu para a perda
exposta por Roberto Segre.
Na manipulação permanente do confronto entre idealização e realidade que o
setor imobiliário explora, parece vencer a primeira, justo porque nega a cidade
real e alimenta o ilusório, um imaginário urbano fabricado e cuidadosamente
embalado para atingir no mercado o valor de preciosidade. Alheios à discussão
sobre a cidade numa perspectiva minimamente generosa, que englobaria
espaço, cidadania e urbanidade, autores desses estranhos objetos acabam
exercendo a profissão de um ponto de vista, digamos, tecnocrata.
Possivelmente dessensibilizados das questões de caráter propriamente
humano, dispõem-se do conhecimento técnico-arquitetônico como se fosse um
negócio sem maiores conseqüências, business, transação comercial como
outra qualquer (THOMAZ, 2002, p.39).

Neste contexto, as unidades do SESC refletem em parte esta nova realidade, acatando as novas
tecnologias e as transformações nos materiais e sistemas construtivos. No entanto, podemos dizer
que atuam também como exceções na cidade, no sentido de que, apesar de ser uma instituição de
direito privado, o SESC atua cobrindo uma lacuna do poder público, tanto na articulação de suas
unidades como uma rede atuante e coesa de serviços de lazer e cultura voltados para a população,
como enquanto campo de experimentações e aprendizado para os arquitetos.
O SESC tem se mostrado ágil em responder às necessidades da sociedade
com propostas que atendem à expectativa de seu tempo. Tem viabilizado
projetos de grande importância para o desenvolvimento da arquitetura nacional,
tanto pela introdução de novos conceitos de espaço como pela abertura às
experiências formais. Os projetos para o SESC, mais de vinte e três unidades
executadas só no Estado de São Paulo, têm constituído uma oportunidade
ímpar, a qual os arquitetos têm sabido responder com muita criatividade
(CAMARGO, 2002, p.54).

Esta pauta também esteve presente em artigo sobre a arquitetura produzida na década de 1990,
publicado na revista Projeto.
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Poucos foram os espaços significativos construídos nos anos 90 para eventos,
esportes e lazer. Ao contrário de outras décadas – como as de 50 e 60, quando
foram criados grandes estádios, clubes particulares e até mesmo espaços
públicos para o esporte –, a última foi escassa em investimentos para a
construção nessa área. Talvez pela relativa saturação desse tipo de infraestrutura básica nos grandes centros, talvez porque o setor prefira apostar mais
em marketing do que em novas instalações. As realizações do SESC são uma
exceção (EM DÉCADA, 2001, p.104).

As transformações que levaram à face atual da entidade tiveram início ainda na década de 1970,
conforme podemos perceber pelo texto escrito por Renato Requixa, intitulado “Análise e sugestões
sobre o equipamento de lazer do SESC” 96, que aborda algumas das questões que permearam este
período de transição enfrentado pela entidade, especialmente no que se refere a sua programação e
animação, à clientela e a sua arquitetura e sua imagem perante a cidade.
Neste sentido, o trabalho de Requixa aponta algumas das mudanças que deveriam caracterizar a
nova fase da instituição, entre elas: a “definição de novas modalidades de ação que permitam
atendimento aos interesses práticos da clientela”, como a inclusão de oficinas de criatividade e
ateliês de prática manual, a “definição de maiores espaços para o convívio e para a sociabilidade da
clientela”, a “substituição das formas de atividade intelectual, sobretudo bibliotecas, cursos, ainda
baseados numa pedagogia tradicional, por métodos que valorizem de forma adequada a pedagogia
da educação informal”, além da previsão de espaços adequados para a prática e fruição artísticas,
entre outros (REQUIXA, 197?, p.64).
Também discute sobre as preferências para a construção de novas unidades, se o investimento
deveria direcionar-se mais para novas unidades no interior ou na capital, ou ainda se deveriam ser
construídos mais centros culturais e desportivos ou mais centros campestres. Para a primeira
questão, Requixa coloca que a entidade deveria concentrar seus investimentos na capital, pois esta
concentra aproximadamente 60% de toda a clientela e é responsável pela maior parte da receita
arrecadada da instituição, contando, apenas com a metade dos equipamentos existentes na época.
Para a escolha entre os dois tipos de centros, o sociólogo indica que os centros campestres, por

96

Não encontramos no documento original nenhuma indicação de data, mas pelas informações, supomos que o texto
tenha sido escrito na segunda metade da década de 1970, período em que Requixa se tornou Diretor Regional da
entidade.
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abrangerem uma área geográfica maior, são alternativas que se impõem na capital, onde as
periferias abrigam uma população cada vez mais densa; já no interior, os centros culturais e
desportivos seriam a melhor opção.
Uma outra questão de interesse se refere à padronização dos equipamentos – até então utilizada –
ou a sua diversificação. Sobre isso, Requixa diz que:
Há uma mentalidade gerencial que pode aconselhar eventualmente a
padronização dos equipamentos como a mais racional. É importante apenas
chamar a atenção para o aspecto suicida da proposta. Negar a diversidade de
propostas é negar a missão cultural da entidade. [...]. Deve-se, [...], buscar
fórmulas que possibilitem a utilização mais funcional e mais racional das
instalações. Sobretudo no que concerne aos Centros Culturais e Desportivos, o
SESC já dispõe da necessária experiência para propor soluções ideais para
determinadas instalações como ginásios de esportes, bibliotecas, salas de aula,
lanchonetes, etc. Trata-se de sistematizar o conhecimento adquirido, visando
apurar a funcionalidade intrínseca de instalações (usos específicos e
polivalentes possíveis) (REQUIXA, 197?, p.68-69).

Este comentário demonstra o posicionamento de Requixa frente à realidade dos projetos do SESC
naquele momento, com edificações padronizadas, construídas totalmente em concreto aparente e
concentradas nas mãos de um mesmo grupo de arquitetos. Para ele, os espaços e as atividades
ainda não refletiam as potencialidades da instituição, bem como o conhecimento adquirido com os
anos de trabalho e experiência, que já indicavam a necessidade de mudanças no modelo de Centro
Cultural e Desportivo, criado na década de 1960.
Isso se deve, em parte pelas circunstâncias de contratação e administração dos projetos pela
entidade, pois até o início da década de 1980, apesar da existência de um corpo técnico,
responsável pela elaboração do programa e de algumas especificações técnicas, os arquitetos se
relacionavam diretamente com a alta direção do SESC, o que ocasionava alguns problemas, como a
o fato de “o corpo diretivo e a área técnica [ficarem] submetidos a uma decisão tomada mais do
ponto de vista político e institucional do que técnico e programático” (MIRANDA, 2004a, p.9).
Embora estas conceituações técnicas e programáticas ainda fossem bastante incipientes e sem uma
adequada sistematização, elas se constituíam em um material rico para a época. No entanto, como
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colocou Miranda (2004a), muitas vezes não havia o diálogo necessário entre as partes para que
esse conhecimento próprio da entidade encontrasse sua materialização nos projetos.
Assim, as transformações que já se operavam desde meados da década de 1970, se concretizaram
a partir de 1984, com a entrada de Abram Szajman na presidência e de Danilo Santos de Miranda na
diretoria. A partir deste período é possível notar uma mudança não somente na linguagem
arquitetônica das novas edificações, que buscam se impor de forma mais contundente na paisagem
urbana, mas também no próprio processo de projeto, que passou a ser totalmente coordenado pela
entidade e realizado em cima de conceitos mais claros e definidos.
Para isso, foi de suma importância a sistematização dos conhecimentos acumulados ao longo dos
anos em planejamento, construção e gestão de equipamentos de lazer. Este trabalho, empírico
inicialmente, foi, e ainda é aperfeiçoado constantemente com o auxílio de fundamentos teóricos de
diversas áreas, entre elas a arquitetura, a educação social, o lazer, etc. (SERVIÇO SOCIAL DO
COMÉRCIO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 1986).
Todo este conhecimento contribuiu para a formação de um acervo de indicações e referências, onde
as adequações e inadequações relativas à “utilização de materiais, dimensionamento das
instalações, uso dos elementos naturais, fluxos de circulação internos e externos, composição e
configuração do conjunto de instalações” entre outras, foram identificadas através da observação
empírica de vários funcionários da instituição, especialmente os animadores e a equipe de
manutenção (PINA, 1992, p.41).
Atualmente, esse processo compreende a elaboração de um programa por uma equipe
multidisciplinar, composta por técnicos de diferentes áreas de atuação: social, cultural, esportiva, de
saúde e pelos engenheiros da entidade, que reúne alguns conceitos importantes para o
embasamento projetual das futuras unidades do SESC. Segundo Luiz Wilson Pina (1992) estes
conceitos foram desenvolvidos a partir da observação da realização de diversas atividades – seja em
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seus próprios equipamentos ou de outras instituições – a partir de literatura técnica e também
através da contribuição dos arquitetos.
Este documento determina a concepção geral do equipamento, com conceitos específicos para as
instalações e características destes espaços, como descrição, interface espacial com outros
ambientes, pré-dimensionamento e critérios de funcionamento.
Por este documento, todos os espaços deveriam atender aos conceitos de integração, polivalência,
acessibilidade e convertibilidade, que não estavam presentes nos espaços dos primeiros
equipamentos construídos pelo SESC ou apareceram de forma ainda tímida nas unidades da
segunda fase.

97

Assim, por estes conceitos, o equipamento deve ser acessível para todo tipo de

público, com espaços integrados entre si, física e visualmente, com instalações capazes de permitir
a realização de vários tipos de atividades, atendendo não somente aos seus objetivos oficiais, mas
com potencial para agregar novas atividades de lazer e atuar como um elemento de atração junto
aos usuários. Neste sentido, quando polivalentes, estas instalações deveriam permitir uma fácil
conversão de seus espaços para a realização de atividades diferenciadas (PINA, 1997, p.38).
Segundo Pina (1997), o conceito geral do equipamento, de integração entre os espaços, foi buscado
na contribuição dos arquitetos e urbanistas, e desenvolvido para atender ao necessário
funcionamento polivalente dos espaços de lazer. Já os conceitos específicos para as instalações –
acessibilidade, polivalência e convertibilidade – foram buscados na literatura técnica e desenvolvidos
por meio da observação empírica, com o estudo da relação entre as atividades e os espaços, o
comportamento dos usuários, fluxos de público, demanda por determinadas atividades, tempo de
permanência nas diversas instalações, além da circulação de pessoas, materiais e equipamentos.
Sobre as instalações, estas foram divididas em oito módulos distintos que se relacionam: módulo
das atividades sócio-culturais (área de convivência, auditório, salas para cursos, salão para vídeo e

97

O conceito de polivalência esteve presente já em meados da década de 1970, com a utilização dos ginásios para shows
e outros tipos de atividades que não as esportivas.
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áudio e lanchonete), pavilhão de eventos (pavilhão e instalações de apoio), módulo esportivo
(quadras poliesportivas cobertas e salas para ginástica e expressão corporal), parque aquático
(piscina recreativa coberta e aquecida e piscina recreativa descoberta), módulo de recreação
(instalações ao ar livre, voltadas para diferentes práticas recreativas), ambulatório odontológico e
instalações de apoio (saguão de recepção, informações, matrículas e inscrições, administração,
vestiários, sanitários e salas para manutenção e atendimento médico) e serviços (posto bancário,
posto telefônico, posto de correio).
Segundo Pina (1997), a primeira experiência em que parte destes conceitos foi reunida e aplicada de
modo mais incisivo, deu-se no “SESC Fábrica da Pompéia” 98, inaugurado parcialmente em 1982.
Neste projeto, uma remodelação de um conjunto de antigos galpões industriais desativados,
comprovou-se que a arquitetura original da fábrica, com grandes espaços horizontais e livres, de pé
direito elevado e farta iluminação natural, adequava-se perfeitamente às atividades propostas pela
entidade.
Este projeto foi importante não só por ser o primeiro em que cultura e esporte deveriam ter o mesmo
peso, inaugurando uma nova fase da entidade, mas principalmente por trabalhar com a questão do
restauro e remodelação de antigos edifícios industriais, um tema ainda bastante recente no país,
mas que já apontava um alinhamento da nova arquitetura da entidade com as práticas da arquitetura
contemporânea.
Assim, podemos dizer que os conceitos trabalhados inicialmente no SESC Fábrica da Pompéia
foram desenvolvidos e consolidados nas unidades seguintes, caracterizando esta terceira fase da
entidade. A partir deste momento, os projetos se tornaram mais complexos,

99

e um a um, se

constituíram em uma nova e valiosa contribuição para a entidade. Esta mudança foi de suma
importância para uma gestão mais eficiente dos recursos da entidade, especialmente quando se

98

A partir deste momento, as unidades de atendimento deixaram de adotar o nome de seus patronos e passaram a ser
conhecidas a partir da combinação SESC e o local – bairro ou cidade – em que se encontravam localizadas.
99 Segundo Pina (1997), enquanto os projetos da década de 1970 tinham cerca de cinco projetos complementares, os
atuais possuem dez ou mais. No entanto, entendemos que isto se deve também à profissionalização da arquitetura e a
entrada de novas instalações e tecnologias, que demandam tal detalhamento.
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estabeleceu um ambicioso plano de expansão e o SESC passou a realizar grandes investimentos na
construção de novas unidades.
Neste sentido, o primeiro passo, a aquisição do terreno, ocorre geralmente através de compra na
capital e através de doações nas cidades do interior. Assim, para a escolha, ou até mesmo aceitação
dos terrenos, a entidade elaborou um documento

100

que se divide em quatro partes, onde são

analisados o município e a região, através de dados como população, municípios vizinhos, número
de estabelecimentos comerciais e de serviços; a caracterização sócio-econômica do local, com a
atividade econômica preponderante e a infra-estrutura sócio-cultural existente; o terreno em si, por
sua dimensão, topografia, geomorfologia e facilidades construtivas, e, finalmente, o acesso e o
entorno, através de análise de sua localização em relação ao centro comercial da cidade, de sua
facilidade de acesso por transporte coletivo, a atividade econômica preponderante e o grau de
urbanização do entorno, a tendência de evolução da região, a presença de órgãos públicos,
instituições ou empresas próximas que possam valorizar o terreno e aspectos do local que possam
comprometer a instalação, como a presença de barreiras físicas ou situações sociais e ambientais
problemáticas.
Com a aceitação ou compra do terreno, os técnicos da entidade elaboram o programa, de acordo
com o local e a demanda estimada, e o SESC convida um arquiteto 101 que recebe todo o material
sistematizado, iniciando o projeto com base nas informações fornecidas pela entidade. Elaborado o
projeto, este é examinado em suas três fases (estudo preliminar, anteprojeto e projeto executivo) em
conjunto pela equipe técnica responsável pelo programa e pelos próprios arquitetos, de forma que

100 O documento “Avaliação de terreno para implantação de unidade”, elaborado pela Assessoria Técnica e de
Planejamento (ATP) da entidade, encontra-se disponível no Anexo C.
101 Os arquitetos convidados encontram-se cadastrados junto à Federação do Comércio e ao SESC, e geralmente
elaboram projetos tanto para o SESC como para o SENAC. É o caso de: Botti e Rubin (SESC Interlagos, SESC Piracicaba,
SESC Santos, SESC Taubaté, reforma do SESC Carmo, conjunto aquático do SESC Bertioga, SENAC Presidente
Prudente, reforma do SENAC São José do Rio Preto e do Hotel-Escola-SENAC em Campos do Jordão), Szpigel
Magalhães (SESC Bauru, SESC São José dos Campos e SENAC Araçatuba), Jerônimo Bonilha Esteves (SENAC
Santana, em seu antigo escritório, SENAC Osasco e SESC Vila Mariana), Sérgio Teperman (SESC São Carlos, futuro
SESC Sorocaba e SENAC Vila Prudente), Abrahão Sanovicz (SENAC Jundiaí e SESC Araraquara), Tito Lívio Frascino
(SENAC São José dos Campos e SESC Santo André), Miguel Juliano (SENAC Ribeirão Preto, em parceria com Jorge
Wilheim, SESC Pinheiros e SESC Santana), Teúba Arquitetura (SENAC Barretos e futuras unidades SESC Birigui e SESC
Jundiaí), Paulo Mendes da Rocha (SENAC Campinas, SENAC Santo Amaro e o futuro SESC 24 de Maio) e Leon Diksztejn
(SENAC São Carlos e o futuro SESC Dino Bueno).
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cada um possa acrescentar suas contribuições técnicas e profissionais. Para a construção, é
realizada uma licitação onde uma empresa é escolhida 102 para trabalhar juntamente com a equipe
de engenharia da própria entidade, que além de acompanhar toda a construção, fornece
posteriormente, a manutenção necessária aos espaços.
[SESC e SENAC] sabem precisamente o que desejam de um edifício, através
da experiência dos projetos, obras e principalmente edifícios anteriores. Com
relação aos projetos, definem exatamente quais os programas, interrelacionamentos, dimensões principais e características dos edifícios. Com
relação às obras, mantêm um grupo de engenheiros que entendem que estão
lá para ajudar o construtor a executar a obra e não para chateá-lo com
burocracia. Com relação aos edifícios, mantêm um acompanhamento de seu
funcionamento, de modo a verificar a utilidade ou não de certas áreas, como
devem funcionar melhor, qual a sua mais correta integração. Ao mesmo tempo
verificam, ao longo dos anos, quais os materiais que se comportam melhor e
não hesitam em aceitar ou mesmo solicitar a especificação de um material mais
caro à primeira vista, mas durável. Enfim, não constroem apenas para o dia da
inauguração (TEPERMAN, 1992, p.72).

Todo este cuidado se reflete não só no bom resultado das obras, mas também na satisfação dos
arquitetos que trabalharam com a entidade, como é possível notar no artigo “Os bons resultados da
relação arquiteto-cliente”, de Sérgio Teperman. 103 Neste sentido, a declaração de Danilo Santos de
Miranda é bastante reveladora:
O profissional sabe que uma obra realizada conosco agrega conhecimentos e
acrescenta, do ponto de vista de mercado, posição importante. É algo que
enriquece o portfólio, porque se dá em uma relação objetiva e de absoluta
transparência, sem imposições de um lado nem de outro (MIRANDA, 2004a,
p.9).

A materialização dos novos conceitos da entidade, de seus objetivos e de sua nova postura perante
os arquitetos está presente nas unidades construídas a partir da década de 1980, que refletem
também os novos caminhos da arquitetura contemporânea.

102 Algumas construtoras que realizaram obras para o SESC: Método Engenharia (SESC Santos, SESC Itaquera e SESC
Vila Mariana), Civilia (SESC Ipiranga), Torello Dinucci e Construcione (SESC Araraquara), Construforte (SESC Santo
André), Mendes Júnior (SESC Pinheiros e SESC Belenzinho) e Talude (SESC Santana).
103 Diversos arquitetos com os quais estabelecemos contato – Tito Lívio Frascino, Eduardo de Castro Mello, Samuel
Szpigel, Jerônimo Bonilha Esteves – ressaltaram a rica experiência de se projetar em cima de um programa institucional
tão rico, demonstrando a vontade de trabalharam novamente com a instituição.
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Dessa forma, é possível notar algumas mudanças tanto na linguagem arquitetônica como nos
espaços internos destas novas unidades, se comparadas àquelas construídas durante as décadas
de 1960 e 1970, sob o modelo do Centro Cultural e Desportivo.
Externamente, as novas unidades refletem tanto o pluralismo de expressões arquitetônicas da
época, fruto de diversos caminhos de pesquisa e indagação que se estabeleceram a partir da
década de 1980, como as características dos terrenos atuais, em momentos, bastante exíguos para
o amplo programa de atividades, o que leva, à verticalização de algumas unidades, como Vila
Mariana e Pinheiros, ainda que no caso da primeira, a verticalização tenha sido mais uma opção de
projeto do que resultado de um condicionante de área.
Formalmente, ainda existem as caixas que abrigam todo o programa, como Araraquara, Santo André
e Santana, embora estas não tenham mais o compromisso com uma forma regular como no
passado. Também aparecem soluções em que o programa é dividido em vários blocos dispostos ao
longo do terreno, como em Itaquera e São Carlos, ou ainda propostas em que as duas soluções se
fundem, como em Santos, onde o conjunto é formado por dois volumes distintos unidos por lajes de
concreto, configurando uma edificação única, mas onde é possível identificar cada uma de suas
partes externamente.

[Fig.262
[Fig.262]
262] Maquete do conjunto, mostrando a volumetria pura dos
blocos.
ELITO, 2000.

[Fig.263
[Fig.263]
263] Maquete do SESC São Carlos com seus diversos
blocos soltos pelo terreno.
PINA, 2002a.
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[Fig.264
[Fig.264]
264] A volumetria da unidade do SESC
em Santos é composta pelos volumes
principais do ginásio e do teatro, unidos por
grandes lajes de concreto que abrigam as
outras atividades da programação.
Acervo do SESC.

Assim, podemos dizer que as edificações possuem uma liberdade formal maior, tanto no desenho,
como no tratamento das superfícies. O concreto, material que caracterizou toda a linguagem
arquitetônica da fase anterior, embora ainda apareça com força em determinadas unidades, como
Santos, Taubaté, Ipiranga e Itaquera, cede espaço a outros materiais e novas tecnologias, como o
aço, o vidro, que passa a adotar películas reflexivas, além de vários tipos de revestimentos, que não
eram utilizados anteriormente.

[Fig.265
[Fig.265]
265] SESC Santo André: Fachada norte
e parte do ginásio.
Acervo pessoal, 2006.

[Fig.266
[Fig.266]
266] Fachada do SESC Santana que
mescla o uso de pastilhas de vidro, placas de
alumínio de cores fortes e vidros refletivos.
Acervo do SESC.
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Da mesma forma, nos projetos mais recentes, a estrutura, apesar de marcante, não condiciona o
projeto, sendo que o arrojo estrutural não aparece mais em primeiro plano, substituído por outras
questões que adquirem mais visibilidade, como os avanços tecnológicos nos materiais, nos sistemas
de manutenção, controle e energia.
No entanto, o mais importante é atentar para o desejo do SESC de construção de um ícone, uma
imagem institucional forte nas cidades, onde suas unidades sejam facilmente reconhecíveis tanto por
seu porte, como por sua arquitetura. Neste sentido, sua localização deve ser estratégica e sua forma
significativa o bastante para modificar a paisagem local e tornar-se uma referência em seu entorno.
Ela tem que ser um marco na cidade, ela tem que ter um peso na cidade. Eu
quero dizer o seguinte, não é mais uma filial do SESC instalada, ela tem a
característica de intervir no seu entorno. O entorno da Pompéia foi modificado,
o entorno da Vila Mariana, o entorno do Belenzinho já está sendo modificado e
isso é feito para qualificar nossa ação e a cidade (MIRANDA, 2006).

Ainda que uma nova unidade não tenha o poder de operar uma grande transformação do entorno,
como ocorreu em outros locais do mundo, com instituições culturais como o Beaubourg, em Paris ou
o Guggenheim em Bilbao – até mesmo pela dimensão destas instituições e de suas políticas
culturais – uma nova unidade do SESC é capaz de qualificar o entorno imediato, promovendo
transformações na dinâmica da área e se sobressaindo no contexto urbano. 104
Às vezes as pessoas me perguntam porque o SESC investe em projetos
maiores, e não faz várias unidades menores, para atingir mais pessoas.
Primeiro, porque não sei se atingiríamos mais gente; e segundo, porque a
presença do SESC é qualificada não apenas pelo programa, mas pelo seu
porte. Não somos uma construção a mais. E não queremos chamar atenção
para vender mais, ser os melhores ou ganhar mais dinheiro, mas para mostrar
que temos o cuidado de marcar uma presença significativa na cidade
(MIRANDA, 2004a, p.10).

104

Neste sentido, são válidas também as transformações sociais, a exemplo do que ocorreu com a unidade de Santo
André, que antes de sua inauguração promoveu um trabalho de assimilação deste novo equipamento com os moradores
da favela ao lado, explicando o que era o SESC, sua finalidade e o que seria oferecido.
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[Fig.26
[Fig.267
267] SESC Santana e seu entorno.
PAIVA, 2006.

[Fig.268
[Fig.268]
268] SESC Pinheiros e seu entorno.
SERAPIÃO, 2004.

Dessa forma, percebe-se o entendimento pela instituição de que sua legitimidade é conferida pelo
grau de percepção dedicado aos seus edifícios. Esta percepção, por sua vez, deve-se ao potencial
comunicativo da edificação, e de sua dimensão simbólica, enquanto representação da entidade, de
seus valores e objetivos.
Assim, para alcançar esta “presença significativa” na cidade, as novas unidades se valem da
importância da arquitetura para a criação de uma imagem, cujas qualidades estéticas sejam capazes
de conferir visibilidade à instituição. Dessa forma, a arquitetura das novas unidades reflete este
desejo de uma expressão formal forte, com a adoção de volumetrias marcantes e formas
diferenciadas, onde elementos de destaque são acoplados nas fachadas, fragmentando-as e
conferindo uma expressão mais movimentada. É uma arquitetura aberta à diversidade, em uma
busca da superação da ortodoxia moderna, se sobrepondo à padronização dos antigos Centros
Culturais e Desportivos.
Internamente, pode-se destacar uma maior integração entre todos os espaços, um conceito que foi
utilizado e validado no SESC Fábrica da Pompéia, e que rege todos os projetos atuais, criando
percursos diferenciados onde os ambientes se sucedem sem grandes obstáculos.
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Neste mesmo caminho, o espaço principal de todo o equipamento, passou a ser a chamada “área de
convivência”, um espaço central, de grandes dimensões, pé direito alto e totalmente livre, cujas
separações são feitas eventualmente, segundo a necessidade, a partir do próprio mobiliário ou de
outras peças removíveis. Sua localização estratégica acomoda espaços contíguos, com diferentes
funções, e oferece ampla visão de todo o equipamento. Segundo Pina (1997), este espaço nasceu
da constatação dos técnicos da entidade da falta de espaços, tanto nas antigas unidades como na
própria cidade, onde as pessoas pudessem descansar, “ficar à toa”, sem realizar atividade alguma.
Assim, ele é destinado preferencialmente ao estar e à convivência dos usuários, antes ou depois de
suas atividades, como local de espera, ou ainda como uma atividade de lazer em si mesma. Dessa
forma, entendemos que sua função não fica claramente demonstrável justamente pela diversidade
de funções que pode abrigar: local de encontros e contatos sociais, exposições, performances, etc.

[Fig.269
[Fig.269]
269] Vista da grande área de
convivência do SESC Fábrica da
Pompéia.
CENTRO, 1988.

[Fig.270
[Fig.270]
270] Vista da área de convivência
do SESC Araraquara.
WOLF, 2000.
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[Fig.271
[Fig.271]
271] Vista da área de convivência
do SESC Santo André durante exposição.
MOURA, 2002.

[Fig.272
[Fig.272]
272] Vista da área de convivência
do SESC Santana.
PAIVA, 2006.

O conjunto aquático foi um outro ponto que sofreu transformações nesta terceira fase. Inicialmente,
as piscinas construídas nos Centros Culturais e Desportivos possuíam medidas para a prática
profissional e a competição, com profundidades iguais ou maiores do que 1,50 m, o que ocasionava,
em dias de maior freqüência, o acúmulo de pessoas nas partes mais rasas. Dessa forma, percebeuse que grande parte dos usuários não sabia nadar e o que os atraía para a piscina, era a
combinação entre sol e água, muito mais relacionada a uma atividade de lazer do que à prática de
natação. Assim, no lugar das piscinas semi-olímpicas, adotou-se o conceito de piscina recreativa,
com profundidade máxima de 1,40 m e um grande solário ao lado (PINA, 1997, p.38).
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[Fig.273
[Fig.273]
273] Parque aquático do Centro
Campestre em Itaquera, caracterizado pela
presença de enormes toboáguas e
escorregadores. No entanto, a proposta,
utilizada também no SESC de São José do Rio
Preto, não foi adotada como padrão para todas
as unidades.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.274
[Fig.274]
274] Piscinas descobertas e solário do
SESC Araraquara.
Acervo do SESC.

[Fig.275
[Fig.275]
275] Piscina descoberta do SESC Santo
André.
Acervo do SESC.

[Fig.276
[Fig.276]
276] Vista do conjunto aquático do
SESC Santana, com iluminação zenital e
passarela de estrutura metálica e fechamento
de vidro.
PAIVA, 2006.
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Outras inovações podem ser observadas nas salas de uso múltiplo, que foram dotadas de divisórias
rebatíveis, e nos ginásios que receberam arquibancadas retráteis, como uma forma de adequar tais
espaços aos conceitos de polivalência e convertibilidade que guiaram a elaboração dos projetos
nesta nova fase, gerando ambientes com facilidade de integração e transformação, de acordo com
as necessidades da programação.
Neste sentido é interessante a colocação da entidade sobre o papel de seus equipamentos e
instalações: “traduzir e comunicar ao público usuário as idéias de modernidade e de inovação, para
que, convivendo com elas no espaço arquitetônico, possam assumi-las como valor para sua vida
cotidiana” (SERVIÇO NACIONAL DO COMÉRCIO, 1990, p.12).
As declarações acima revelam a importância da arquitetura para a entidade, fato que também pode
ser comprovado pelo grande número de unidades construídas, em construção ou em projeto nesta
nova fase, como veremos a seguir.

3.2.1. ESTUDO DE CASO : SESC FÁBRICA DA POMPÉIA
Segundo Danilo Santos de Miranda, o SESC Pompéia é um verdadeiro divisor de águas, não só
para a entidade, ao representar o início de uma nova fase, onde a cultura assume um papel
preponderante, mas também para a própria vida cultural da cidade e para a arquitetura, por suas
características que a tornaram referência para várias outras obras de reciclagem em todo o país
(MELENDEZ, 2002, p.98).
Por este motivo, existe um vasto material sobre o conjunto em estudo, com destaque para os livros
Cidadela da Liberdade

105

e Centro de Lazer SESC Fábrica Pompéia

periódicos, que se tornaram juntamente com o livro Lina Bo Bardi

105

106,

107,

e diversos artigos em

as principais fontes da

CIDADELA da Liberdade. (1999). São Paulo: SESC São Paulo; Instituto Lina Bo e P.M.Bardi.
CENTRO de lazer SESC: fábrica Pompéia. (1996). São Paulo: Blau.
107 FERRAZ, M. (org.). (1993). Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, Empresa das Artes.
106
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pesquisa. Para complementar a análise, foram realizadas visitas à unidade e adquiridos documentos
e projetos no Acervo da entidade e em seu Setor de Engenharia.
Para esta análise, nos focaremos em alguns critérios, tais como: terreno e entorno; preexistências;
influências projetuais; implantação; volumes, massas e circulações; estrutura; fechamentos;
iluminação e ventilação (conforto ambiental); programa e acessos.
O SESC Fábrica da Pompéia está localizado na Pompéia, um antigo bairro fabril na zona oeste da
cidade. Esta região teve sua urbanização iniciada no fim da década de 1930, coincidindo com a
época de intensificação do processo de industrialização do país e especialmente de São Paulo.
Neste momento várias indústrias se instalaram ao longo das linhas de trem – a antiga estrada de
ferro São Paulo Railway e a Sorocabana – transformando a área de características rurais, em um
verdadeiro núcleo industrial (SESC, 197?, p.9).
Assim, os terrenos da antiga Chácara Bananal, como era conhecida a região entre o rio Tietê e a rua
Turiassu, deixaram de abrigar pequenas construções, como serrarias, depósitos e garagens, para
receberem grandes galpões fabris, a maioria construídos segundo projetos trazidos da Inglaterra.
Esta era uma prática bastante comum na época, como se pode notar pela arquitetura de outras
construções da região, como por exemplo, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Estas
construções tinham como características principais a utilização do tijolo aparente em paredes de
grandes espessuras e coberturas em telhas de barro, além de detalhes tipicamente ingleses, como
os sheds para iluminação zenital.
A área onde atualmente se encontra o SESC Pompéia foi formada a partir de sucessivas compras
de terrenos, dentre as quais nos interessam inicialmente, aquelas efetuadas em 1936 e 1938, pelos
irmãos Mauser, os quais deram início à construção dos galpões para a instalação de sua firma, a
Mauser & Cia Ltda., que mais tarde passou a se chamar Fábrica Nacional de Tambores. No entanto,
durante a Segunda Guerra Mundial, com o Brasil e a Alemanha em lados opostos, os Mauser
retornaram à Alemanha e a fábrica foi leiloada em 1945, sendo adquirida pela IBESA (Indústria
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Brasileira de Embalagens). Alguns anos depois, a IBESA passou a fabricar geladeiras e a funcionar
como uma indústria de montagem das antigas Gelomatic, o que gerou algumas reformas internas,
mas nada que descaracterizasse as construções. Entre 1958 e 1967, a IBESA adquiriu outros
prédios junto à avenida Pompéia, completando a conformação atual do terreno (SESC, 197?, p.21).

[Fig.277
[Fig.277]
277] Vista aérea da antiga
fábrica e seu entorno, nos anos 30.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.278
[Fig.278]
278] Galpões e rua interna na
época da firma IBESA.
CENTRO, 1996.
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No início da década de 1970, quando se acentuava o processo de esvaziamento do parque industrial
da cidade de São Paulo 108, a área foi comprada pelo SESC, que pretendia construir ali uma nova
unidade. Assim, logo após a compra, realizada em 1971, os técnicos da entidade elaboraram um
programa de serviços e atividades que orientaria a criação do projeto arquitetônico segundo o
conceito desenvolvido pela entidade desde os anos 1960, de Centro Cultural e Desportivo.
Dessa forma, um estudo preliminar para a nova unidade foi elaborado pelo arquiteto Júlio Neves,
ainda no ano de 1971. Este projeto previa a demolição de todo o conjunto e a construção de um
novo prédio, composto por três blocos principais, que ocupariam grande parte do terreno.
O bloco menor possuiria um grande pé direito e seria ocupado pela piscina. O bloco maior possuiria
quatro níveis (térreo, dois andares e um terraço) e abrigaria a maior parte das atividades esportivas,
com exceção de seu segundo andar, destinado às atividades culturais. Sobre ele, uma lâmina com
mais quatro andares, destinados às salas de aula, coordenadorias de cursos, odontologia,
administração e diretoria. O outro bloco, localizado junto à rua Clélia, seria destinado às instalações
do teatro, com acesso independente e ligado ao piso cultural do bloco ao lado pelo foyer.

[Fig.279
[Fig.279]
279] Perspectiva esquemática da
distribuição dos blocos no terreno.
Acervo do SESC.

108

O processo de esvaziamento do parque industrial da cidade de São Paulo teve início ainda na década de 1950, com a
transferência de grandes indústrias para outras cidades da região metropolitana, como Santo André, São Bernardo, etc. ou
até mesmo para cidades do interior, como Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. Este processo gerou o
esvaziamento de grandes áreas urbanas, como os antigos bairros fabris e os pátios ferroviários, refletindo uma
reestruturação espacial da economia, característica das chamadas cidades pós-industriais.
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[Fig.280
[Fig.280]
280] Planta térreo. Legenda: 1.estacionamento; 2.quadras cobertas; 3.subsolo palco teatro; 4.oficina; 5.yoga;
6.judô; 7.fundo da piscina; 8.máquinas da piscina; 9.vestiários; 10.lavanderia e rouparia; 11. dependências da UNIMOS;
12.oficinas de manutenção; 13.almoxarifado administrativo; 14.hall; 15.entrada de serviços.
Acervo do SESC.
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[Fig.281
[Fig.281]
281] Planta do 1º pavimento. Legenda: 1.camarins; 2.palco do teatro; 3.vazio das quadras; 4.circulação; 5.judô;
6.yoga; 7.vestiários; 8.pingue-pongue; 9.jogos; 10.exame médico; 11.hall; 12.fisioterapia; 13.piscina.
Acervo do SESC.
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[Fig.282
[Fig.282]
282] Planta do 2º pavimento. Legenda: 1.serviços; 2.palco; 3.orquestra; 4.platéia; 5.projeção; 6.foyer; 7.salas de
música; 8.auditório; 9.biblioteca; 10.estar; 11.hall; 12.matrículas; 13.cozinha e lanchonete; 14.vazio.
Acervo do SESC.

1

1
7
6

1

1

5
2
3

4

[Fig.283
[Fig.283]
283] Planta do 3º pavimento. Legenda: 1.quadras descobertas; 2.playground; 3.recreio infantil; 4.espera; 5.hall;
6.bar; 7.vazio.
Acervo do SESC.
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[Fig.284
[Fig.284]
284] Plantas dos 4º, 5º, 6º e 7º pavimentos. Legenda: 1.depósito; 2.câmara escura e raio X; 3.consultórios;
4.sanitários e vestiários; 5.espera; 6.arquivo; 7.administração; 8.prótese; 9.salas de aula; 10.sala dos professores;
11.coordenaria; 12.orientadores; 13.atelier; 14.administração/diretoria; 15.reuniões; 16.PABX; 17.secretaria e
recepcionista; 18.mimeógrafo; 19.assistente social; 20.comunicação e cooperação técnicas.
Acervo do SESC.

[Fig.285
[Fig.285]
285] Corte paralelo a rua Barão do Bananal, passando pelo teatro, quadras e hall.
Acervo do SESC.

[Fig.286
[Fig.286]
286] Elevação oeste, junto à rua Barão do Bananal.
Acervo do SESC.

[Fig.287
[Fig.287]
287] Elevação leste.

[Fig.288
[Fig.288]
288] Elevação norte, junto à rua Clélia.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.
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[Fig.289
[Fig.289]
289] Elevação sul.
Acervo do SESC.

No entanto, concluída a primeira etapa do projeto, este foi abandonado. Segundo Almeida (1997,
p.238), isto ocorreu por dois motivos: o primeiro, pela inadequação do projeto aos princípios da bem
sucedida experiência do Centro Campestre em Interlagos, que teria comprovado a importância do
lazer para a entidade e a sociedade, e o segundo, por um fenômeno que ganhava cada vez mais
força nos grandes centros urbanos de todo o mundo: o da recuperação de antigos edifícios que se
encontravam abandonados ou sub-utilizados
Esta era uma prática que se disseminava por todo o mundo, especialmente nos países europeus e
nos Estados Unidos, que também já sofriam com a obsolescência de suas estruturas industriais,
geralmente localizadas junto a ferrovias ou portos, como conseqüência do processo de
reestruturação da economia e sua entrada na era pós-industrial. Assim, a adaptação de edifícios
históricos se tornou uma alternativa para grandes áreas urbanas que se encontravam abandonadas.
Neste sentido, a arquitetura e a cidade como um todo passaram a ser entendidas como bens
históricos e culturais, e sua valorização passou a significar também a valorização das experiências
urbanas. Uma importante contribuição neste caminho foi a aprovação da Carta de Veneza em 1964,
durante o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos. Este
documento, ainda hoje reconhecido, trata da conservação e restauração de monumentos e sítios
históricos, contribuindo para a ampliação da noção de patrimônio arquitetônico e urbanístico. Nesta
Carta, a antiga concepção de restauração, que indicava a reconstrução de modo fiel ao original,
cedeu espaço a um novo conceito que evidenciava a história do edifício, deixando à mostra as
intervenções e as diversas técnicas utilizadas.
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No Brasil, podemos dizer que a presença, ainda que bastante tímida, dessas teorias a partir da
década de 1970 apontou novos caminhos para as cidades, especialmente em direção a obras de
reciclagem, que foram aqui, inaugurados com o projeto da Casa das Retortas. 109
Este projeto abriu as portas para um movimento de preservação do patrimônio cultural, que se
seguiu com o SESC Fábrica da Pompéia, alcançando grande repercussão no país. Assim, a partir do
momento que se entendeu que a antiga fábrica constituía um marco arquitetônico significante para a
região, por estar intimamente relacionada ao desenvolvimento das atividades industriais que
caracterizaram o bairro nas primeiras décadas do século XX, a demolição foi cancelada e a entidade
iniciou uma série de adaptações que permitiram sua utilização, ainda que precariamente, para
atividades como esportes e cursos, enquanto outro projeto era elaborado, agora aproveitando os
antigos galpões.
Assim, para este novo projeto, o SESC convidou a arquiteta italiana Lina Bo Bardi. 110 Nascida em
Roma, em 1914 e formada pela Escola de Arquitetura da Universidade de Roma no período entreguerras, a arquiteta e seu marido, Pietro Maria Bardi aportaram no Brasil em 1946, inicialmente no
Rio de Janeiro e depois se estabelecendo na cidade de São Paulo.
Entre os arquitetos da “terceira geração”, Lina Bo Bardi contribui com uma das
experiências mais originais e significativas. [...] Mediante suas qualidades
criativas Lina Bo Bardi conseguiu superar os limites próprios da arte moderna,
sem romper com seus princípios básicos. Se a arquitetura moderna era antihistórica, ela conseguiu fazer obras nas quais modernidade e tradição não eram
antagônicas. [...] Se a arquitetura racionalista se baseava na simplificação, na
repetição e nos protótipos, Lina Bo Bardi soube introduzir sobre um suporte
estritamente racional e funcional, ingredientes poéticos, irracionais e
exuberantes e irrepetíveis. Conciliou funcionalidade com poesia, modernidade
com mimese. Em sua obra se superam as dicotomias nas quais se havia
dividido a estética do século XX: a luta entre abstração e mimese, espírito e

109 A Casa das Retortas está localizada no bairro do Brás, em São Paulo, junto às ruas do Gasômetro, Maria Domitila e rua
da Figueira. Trata-se da edificação principal do conjunto da antiga usina de gás, utilizada para iluminação da cidade, que
foi construída a partir de 1889 pela companhia inglesa The San Paulo Gás Company Ltd. Foi desativada em 1972 devido à
obsolescência de seu sistema de produção de gás e recuperada pela Comgás segundo projeto do arquiteto Paulo Mendes
da Rocha. Inicialmente destinada a abrigar a sede administrativa da Companhia, o espaço, inaugurado em janeiro de 1980,
acabou ocupado pelo Centro de Pesquisas do IDART (Departamento de Informação e Documentação Artísticas), tornandose um importante espaço destinado a atividades culturais e à promoção de eventos da cidade (SÃO PAULO, 1980).
110 Segundo Carvalho (2003), uma das responsáveis por esta decisão foi a então diretora de pesquisa do SESC, Glaucia
Amaral, que havia conhecido o restauro do Solar do Unhão, feito por Lina Bo Bardi em Salvador ainda na década de 1960.
No entanto, é provável que o convite, efetuado pelo SESC, também tenha partido de Renato Requixa, diretor regional da
entidade a partir de 1976 e amigo pessoal de Pietro Maria Bardi.
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matéria, razão e tradição, concepção e representação, cultura e natureza, arte
e vida (MONTANER, 1997, p.12-14).

No Brasil, a arquiteta realizou importantes projetos como o MASP (1957-1968), em São Paulo, a
restauração do Solar do Unhão (1960-1962), em Salvador e a Igreja do Espírito Santo do Cerrado
(1975) em Uberlândia, todos projetos onde é possível encontrar o olhar sensível da arquiteta sobre a
cultura popular brasileira. No SESC Fábrica da Pompéia não foi diferente, como é possível notar em
seu depoimento sobre as primeiras visitas realizadas ao local.
Entrando pela primeira vez na então abandonada Fábrica de Tambores da
Pompéia, em ’76, o que me despertou curiosidade, em vista de uma eventual
recuperação para transformar o local num centro de lazer, foram aqueles
galpões distribuídos racionalmente conforme os projetos ingleses do começo da
industrialização européia, nos meados do século XIX. Todavia o que me
encantou foi a elegante e precursora estrutura de concreto. Lembrando
cordialmente o pioneiro Hennebique, pensei logo no dever de conservar a obra.
[...]. Na segunda vez que lá estive, um sábado, o ambiente era outro: não mais
a elegante e solitária estrutura Henebiqueana mas um público alegre de
crianças, mães, pais, anciãos passava de um pavilhão a outro. Crianças
corriam, jovens jogavam futebol debaixo da chuva que caía dos telhados
rachados, rindo com os chutes da bola na água. As mães preparavam
churrasquinhos e sanduíches na entrada da rua Clélia; um teatrinho de bonecos
funcionava perto da mesma, cheio de crianças. Pensei: isto tudo deve continuar
assim, com toda esta alegria. Voltei muitas vezes, aos sábados e domingos, até
fixar claramente aquelas alegres cenas populares (FERRAZ, 1993, p.220).

As palavras da arquiteta revelam seu entusiasmo com a grande oportunidade que se descortinava
com este trabalho: uma mescla do moderno racionalismo europeu, presente na “casca”, com a
cultura popular brasileira ocupando o interior.
Segundo os arquitetos Marcelo Ferraz e André Vainer, que trabalharam com Lina no projeto, os
trabalhos foram iniciados em 1977, com a instalação de um escritório no próprio local e o
levantamento de todo o conjunto, “com desenhos de observação passados para a prancheta,
medidas no lugar, voltas e mais voltas pelos velhos galpões” (CENTRO, 1996, p.6).
Como apontado por Ruth Verde Zein, o trabalho buscava a recuperação do “significado volumétrico”
da antiga fábrica e daquele trecho do bairro, em uma operação capaz de recordar sua origem fabril,
ao mesmo tempo em que transformava seu significado, “de espaço introvertido de produção em
espaço extrovertido de lazer” (ZEIN, 1986, p.45).
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[Fig.290
[Fig.290]
290] Mapa cadastral da área do SESC Fábrica da Pompéia e seu entorno em 1973.
EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.
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[Fig.291
[Fig.291]
291] Foto aérea do conjunto e seu entorno, em 1973, caracterizado por pequenas residências e galpões.
Acervo Base Aerofotogrametria e Projetos S.A.

Assim, o conjunto da antiga fábrica, formado por duas faixas paralelas de galpões desativados e
uma rua interna, utilizada anteriormente como pátio de serviços, foi todo restaurado, para abrigar os
novos usos, propostos pela entidade. Os galpões localizados à esquerda de quem entra pela rua
Clélia, foram destinados ao restaurante, à cozinha e às instalações para os funcionários, e os
localizados à direita, maiores, para a administração, área de exposições, estar e biblioteca. Deste
mesmo lado, um outro galpão abriga o teatro, e ao lado, seu foyer. Completando o conjunto,
localizados na cota mais baixa do terreno e separados do restante por uma rua transversal, dois
galpões abrigam, à esquerda, o setor de manutenção, com marcenaria, depósitos e almoxarifado, e
à direita os espaços destinados aos diversos cursos que seriam oferecidos.
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Externamente, o conjunto não sofreu grandes alterações, exceto pela colocação de treliças de
madeira, as mesmas utilizadas por Lina no Solar do Unhão, junto às janelas da rua Barão do
Bananal, e o portão, na rua Clélia.

[Fig.292
[Fig.292]
292] Fachada junto à rua Barão
do Bananal.

[Fig.293
[Fig.293]
293] Fachada junto à rua Clélia.
Acervo do SESC.

Internamente, os galpões tiveram suas paredes retiradas, ampliando o espaço interior e facilitando a
acomodação do programa. Neste caso, é importante ressaltar como as características do conjunto,
comuns à construção industrial, como os vãos amplos, a iluminação zenital, a estrutura
independente e as instalações aparentes favoreceram esta remodelação (ZEIN, 1986, p.50).
Este processo preservou grande parte dos materiais e técnicas originais, como as paredes de
alvenaria, que foram limpas com jatos de areia, deixando à mostra as intervenções e as técnicas de
colocação dos tijolos, as telhas e os paralelepípedos de granito que foram retirados, lavados e
recolocados, ou ainda a própria estrutura original de concreto, que teve seu acabamento tirado
(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 198?, p.4-5).
Os acréscimos foram feitos seguindo o mesmo princípio, estabelecido na Carta de Veneza. Assim,
apesar de poucos, são significativos e facilmente identificáveis, como o laguinho, a lareira e as
paredes da biblioteca e dos ateliês. Da mesma forma, preocupou-se com que o concreto utilizado no
atelier, no teatro e nos espaços de leitura da biblioteca, fosse bruto, diferenciando-se das colunas e
vigas originais (CENNI, 1991, p.298).
Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma estrutura
belíssima, arquitetonicamente importante, original, ninguém mexeu... O
desenho de arquitetura do Centro de Lazer Fábrica da Pompéia partiu do
desejo de construir uma outra realidade. Nós colocamos apenas algumas
coisinhas: um pouco de água, uma lareira (FERRAZ, 1993, p.220).
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A sensibilidade e delicadeza com que a arquiteta adaptou os espaços, adequando-os às suas novas
funções culturais e de lazer, através de intervenções mínimas, mas significativas, pode ser notada
também no tratamento conferido à rua interna, onde foi utilizada uma pequena cobertura ligando dois
galpões, indicando “de maneira sutil, maior relevância àquele trecho”, correspondente aos acessos
ao restaurante e à área de convivência, e mais adiante, à área de manutenção e aos ateliês (ZEIN,
1986, p.47).
Esta rua interna é o eixo principal de circulação do conjunto, pois com sua dimensão (8 x 134 m), ela
percorre todo o terreno desde a entrada, cumprindo o papel de ligação entre todos os setores e
atividades. Neste caso, a “rua”, reforçou suas qualidades urbanas intrínsecas e se tornou um dos
locais mais propícios para a realização de atividades como feiras culturais e festas.

[Fig.294
[Fig.294]
294] Rua interna, da entrada em
direção ao fundo, com cobertura
indicando a entrada para o restaurante, à
esquerda, e para a área de convivência, à
direita.
CENTRO, 1996.

[Fig.295
[Fig.295]
295] Elevação da rua interna – lado esquerdo. O primeiro galpão, com dois pavimentos, abriga o refeitório e os
vestiários dos funcionários, o conjunto formado pelos quatro galpões seguintes é ocupado pela cozinha e restaurante e os
dois últimos galpões, pelo almoxarifado e oficinas de manutenção.
CENTRO, 1996.

[Fig.296
[Fig.296]
296] Elevação da rua interna – lado direito. Os dois primeiros galpões são destinados aos ateliês e ao laboratório
fotográfico, o terceiro é ocupado pelo teatro, com o foyer ao lado e o restante abriga a área social e a administração.
CENTRO, 1996.

256



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

O primeiro conjunto de galpões, à direita de quem desce a rua, é destinado à administração, com
dois pavimentos que abrigam uma portaria para matrículas, salas de assessoria de imprensa,
diretoria, secretaria e monitoria, além de um pequeno auditório. Este conjunto abriga ainda um dos
espaços principais de todo o equipamento: a área de convivência. É um espaço bastante amplo, e
fluido, com cerca de 4.700 m² de área, pé direito alto e farta iluminação natural, obtida através do
próprio desenho do telhado e da colocação de telhas de vidro em parte da cobertura. Possui alguns
elementos importantes como o mobiliário, desenhado pela arquiteta, o espelho d’água e a lareira
que, além de qualificarem o local como um espaço de estar e lazer, conferem identidade ao conjunto
como um todo.
É um espaço que permite uma utilização bastante diversificada: estar, descanso, leitura, jogos,
festas, exposições, instalações, performances, oficinas, etc. e, mais importante que isso, permite que
tudo esteja integrado, favorecendo o envolvimento do público com as diversas atividades realizadas
e contribuindo para o convívio entre as pessoas.

[Fig.297
[Fig.297]
297] Área de convivência. Notar o jogo
de contrastes entre a estrutura modulada e
racional, visível através da retirada das
paredes e a sinuosidade do desenho do
espelho d’água, que percorre o espaço por
entre os pilares.
Acervo do SESC.
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[Fig.298
[Fig.298]
298] Área de convivência, com
destaque para a lareira e o mobiliário,
desenhados pela arquiteta. Os sofás,
bancos e mesas são de laminado de
pinho e são utilizados para diversos fins:
leituras, jogos de tabuleiros e de cartas,
ou para simples descanso.
CIDADELA, 1999.

[Fig.299
[Fig.299]
299] O espelho d’água, nomeado
pela arquiteta de “rio São Francisco”, faz
referência à presença maciça de
nordestinos na cidade, trabalhando
especialmente como mão de obra na
construção civil.
CENTRO, 1996.

A área de convivência possui ainda um espaço destinado à biblioteca e audioteca, com seis
plataformas de concreto, elevadas 0,90 m sobre o piso, que abrigam os espaços de leitura, e outras
seis lajes suspensas que funcionam como mezaninos, destinados aos jogos. Ao seu lado, estantes
baixas, que não comprometem a visão do espaço, complementam as instalações.
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[Fig.300
[Fig.300]
300] Corte da biblioteca, com área
para leitura, na parte mais baixa, e área
para jogos na plataforma suspensa.
Acervo do SESC.

[Fig.301
[Fig.301]
301] Biblioteca.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

O teatro foi instalado em outro galpão, descendo a rua interna, ainda do lado direito. Foi o espaço
que mais provocou intervenções no edifício original, devido à necessidade de instalações de
equipamentos de acústica, iluminação cênica e ar condicionado. É um teatro diferente, cuja
conformação assemelha-se a um teatro de arena, com duas platéias, uma de frente à outra, e o
palco entre elas. No pavimento superior, o teatro possui ainda duas galerias de concreto nas laterais,
que unem as platéias e acomodam parte do público, totalizando 776 lugares. Possui quatro
camarins, dois no térreo e dois no pavimento superior, em estruturas de concreto construídas
separadamente. O piso é em concreto, as paredes de tijolos e o mobiliário, de laminado de pinho,
projetado pela arquiteta e executado pelos próprios operários da construção.
Por quanto se refere à dita cadeirinha, toda de madeira e sem estofado, é de se
observar: os Autos da Idade Média eram apresentados nas praças, o público de
pé e andando. Os teatro grego-romanos não tinham estofados, eram de pedra,
ao ar livre e os espectadores tomavam chuva, como hoje nos degraus dos
estádios de futebol, que também não têm estofados. Os estofados apareceram
nos teatros áulicos das cortes, no setecento e continuam até hoje no “confort”
da Sociedade de Consumo. A cadeirinha de madeira do Teatro da Pompéia é
apenas uma tentativa para devolver ao teatro seu atributo de “distanciar e
envolver”, e não apenas de sentar-se (FERRAZ, 1993, p.220).
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O foyer, criado em um vão entre os galpões do teatro e da área de convivência, foi coberto com
telhas de vidro sobre tesouras de madeira e fechado com grandes portas treliçadas, voltadas para a
rua Barão do Bananal.

[Fig.302
[Fig.302]
302] Vista interna do teatro, a
partir de uma das platéias.
CENTRO, 1996.

[Fig.303
[Fig.303]
303] Foyer, entre o teatro e a área
de convivência. As estruturas de concreto
suspensas acomodam uma das galerias
laterais e um camarim.
CENTRO, 1996.
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[Fig.304
[Fig.304]
304] Planta do teatro – nível térreo. Legenda: 1.sanitários; 2.depósito; 3.platéia; 4.palco; 5.camarim coletivo;
6.camarim individual; 7.foyer.
Acervo do SESC.
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[Fig.305
[Fig.305]
305] Planta do teatro – pavimento superior. Legenda: 1.platéia; 2.palco; 3.camarim individual; 4.camarim coletivo;
5.cabine de projeção; 6.galerias.
Acervo do SESC.
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[Fig.306
[Fig.306]
306] Corte longitudinal
do teatro.
Acervo do SESC.

[Fig.307
[Fig.307]
307] Corte transversal,
passando pelo teatro e pelo
foyer.
Acervo do SESC.

O último conjunto de galpões do lado direito, foi destinado às oficinas, com ateliês, salas de uso
múltiplo e um laboratório fotográfico. O espaço, que possui pé direito de 5,40 m, foi dividido em
diversos ambientes, com paredes baixas de blocos de concreto para a acomodação dos diversos
cursos oferecidos. Segundo Cenni (1991), optou-se pela criação de vários ateliês em um único
espaço, como uma forma de quebrar o esquema rígido de aulas e favorecer a integração entre os
diversos cursos e alunos.

[Fig.308
[Fig.308]
308] Oficinas.
CENTRO, 1996.
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[Fig.309
[Fig.309]
309] Oficinas.
CENTRO, 1996.

Do outro lado da rua estão os galpões da manutenção e, próximo à entrada, o conjunto que abriga a
cozinha e o restaurante. Este último possui duas funções, sendo utilizado como restaurante durante
o dia e como choperia e casa de espetáculos à noite. A cozinha é separada do salão de refeições
por uma superfície de vidro, permitindo uma integração de todo o espaço. 111

[Fig.310
[Fig.310]
310] Restaurante, logo após a
inauguração, em 1982, com mobiliário
também desenhado pela arquiteta.
CENTRO, 1996.

111

Em 2001, o espaço sofreu uma reforma, elaborada pelos arquitetos André Vainer e Marcelo Ferraz, que trabalharam
com Lina durante todo o projeto do SESC Pompéia, com o objetivo de melhorarem a acústica do galpão e reformarem a
cozinha, para atender a grande demanda do local (CORBIOLI, 2003, p.78).
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[Fig.311
[Fig.311]
311] Restaurante, após a reforma,
concluída em 2001.
CORBIOLI, 2003.

Terminada esta primeira etapa de remodelação dos galpões, os espaços funcionaram durante quatro
anos, até 1986, quando as instalações esportivas foram inauguradas, completando o conjunto. O
projeto para essa nova área teve início ainda em 1982 e, ao contrário dos galpões, nascia
inteiramente do papel. No entanto, com a preservação dos galpões, a área livre restante ficou
reduzida a “dois pedacinhos de terra”, nas palavras de Lina (FERRAZ, 1993, p.231).
Uma galeria subterrânea de ‘águas pluviais’ (na realidade o famoso córrego das
Águas Pretas) que ocupa o fundo da área da Fábrica da Pompéia, transformou
a quase totalidade do terreno destinado à zona esportiva, em área non
edificanti. Restaram dois ‘pedaços’ de terreno livre, um à esquerda, outro à
direita, perto da ‘torre-chaminé-caixa d’água’ – tudo meio complicado. Mas,
como disse o grande arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright: ‘as
dificuldades são os nossos melhores amigos’ (FERRAZ, 1993, p.231).

Assim, as limitações foram tomadas pela arquiteta como dados positivos e, exploradas
coerentemente, deram origem ao conjunto, formado por dois blocos verticais de concreto aparente,
uma torre, também em concreto, para a caixa d’água e um deck de madeira sobre o córrego, que foi
canalizado. A solução, conseqüência dos condicionantes do terreno, além de ser um contraponto
vertical à seqüência horizontal do conjunto dos antigos galpões, também se tornou um marco para o
equipamento, visível no entorno.
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[Fig.312
[Fig.312]
312] Vista do equipamento, com
os galpões e os blocos esportivos, e seu
entorno, em 1986, ainda ocupado por
galpões similares, de tijolos e cobertura
de telhas de barro.
CENTRO, 1988.

[Fig.313
[Fig.313]
313] Vista do conjunto a partir da
esquina formada pelas ruas Clélia e
Barão do Bananal, com os galpões
antigos em primeiro plano e o conjunto
esportivo ao fundo.
CENTRO, 1996.

Esta atitude de aceitação e valorização das limitações e condicionantes do terreno indica o início de
um novo caminho, em muito diferente das propostas modernistas tradicionais, onde se faz tabula
rasa do existente, independente de seus significados simbólicos (BASTOS, 2003, p.88). Como bem
exposto pela historiadora Ruth Verde Zein, “a cidade não se faz negando-a: pois que não existe o
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terreno ideal para a arquitetura ideal. [...]. A cidade não limita o arquiteto; ao contrário, incentiva sua
criatividade, e lhe dá sua real dimensão de responsabilidade e humildade: nem tudo podemos”
(ZEIN, 1986, p.45).
Os blocos esportivos refletem esta aceitação não somente em sua verticalidade, mas também em
sua separação pelo córrego, o que levou à adoção de passarelas aéreas interligando os dois
volumes. O bloco maior repete o comprimento do galpão de manutenção, alinhando-se a ele. Possui
cinco pavimentos, de pés direitos duplos, que abrigam no térreo, a “piscina-açude”, e nos
pavimentos superiores, as quadras, nomeadas e coloridas segundo as quatro estações do ano.
Possui fechamento em concreto, com grandes aberturas irregulares de contorno sinuoso dispostas
regularmente ao longo da fachada. Estes “buracos”, como eram chamados pela arquiteta, criam
diferentes recortes da paisagem urbana da cidade, em uma expressão de seu desejo por novos
horizontes. Internamente, são fechados por treliças de madeira que correm sobre trilhos. Para
vencer os grandes vãos, de 30 x 40 metros, necessários para as quadras e a piscina, utilizou-se uma
estrutura de grelhas protendidas nos dois sentidos.
O bloco menor, implantado no fundo do terreno, após o córrego, possui onze pavimentos, ocupados
pelas circulações verticais, composta de elevadores e escadas internas e externas, e usos distintos,
de acordo com cada andar, como lanchonete, salas de ginástica e vestiários. Suas aberturas são o
inverso do volume maior: são quadradas e regulares, mas estão dispostas irregularmente ao longo
da fachada. Possui ainda balcões externos superpostos, que abrigam as escadas externas.

[Fig.314
[Fig.314]
314] Elevação dos blocos esportivos.

[Fig.315
[Fig.315]
315] Corte dos blocos esportivos.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.
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[Fig.316
[Fig.316]
316] Planta do térreo. Legenda: 1.conjunto esportivo com piscina, ginásio e quadras; 2.lanchonete, vestiários, salas
de ginástica, lutas e danças; 3.torre da caixa d’água; 4.grande deck/solarium com espelho d’água e cachoeira;
5.almoxarifado e oficinas de manutenção; 6.ateliês de cerâmica, pintura, marcenaria, tapeçaria, gravura e tipografia;
7.laboratório fotográfico, estúdio musical, sala de danças e vestiários; 8.teatro; 9.vestíbulo coberto do teatro para
espetáculos/foyer; 10.restaurante e choperia; 11.cozinha industrial; 12.vestiários e refeitórios dos funcionários; 13.grande
espaço de estar, jogos de salão, espetáculos e mostras expositivas; 14.biblioteca de lazer; 15.pavilhão das grandes
exposições temporárias; 16.administração geral.
Acervo do SESC.

[Fig.317
[Fig.317 e 318
318] Passarelas de concreto superpostas
e desencontradas fazem a ligação entre os dois blocos.
Possuem duas saídas do bloco maior que convergem
para uma entrada no bloco menor.
Acervo do SESC.
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[Fig.319
[Fig.319]
319] Vista do conjunto a partir da
lateral do galpão de oficinas. Os blocos
esportivos estão separados pelo decksolário. A união entre os dois é feita
pelas passarelas aéreas em concreto.
CENTRO, 1996.

[Fig.32
[Fig.320
320] Vista do conjunto a partir da
avenida Pompéia, que possui um
acesso independente para a área
esportiva. Notar os “buracos” fechados
por treliças no bloco maior e os balcões
em quina do bloco menor.
CENTRO, 1996.

Completando as novas instalações, a torre do reservatório de água, com 75 metros de altura, foi
uma maneira de se resgatar a imagem da antiga chaminé, demolida antes do início da intervenção.
Neste sentido, ambos os signos – a torre e a chaminé – foram reunidos em um desenho de Lina, o
qual foi utilizado como logotipo do SESC Pompéia: uma chaminé despejando flores sobre a cidade.
Este logotipo reflete não somente a imagem de um marco atual do conjunto e sua relação com seu
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passado, mas também a esperança concretizada da arquiteta de que “numa cidade entulhada e
ofendida, pode de repente surgir uma lasca de luz, um sopro de vento” (FERRAZ, 1993, p.220).
Neste ponto encontra-se a chave para o entendimento da proposta: um espaço capaz de propiciar o
encontro e a convivência entre as pessoas, em oposição aos espaços duros e tristes da cidade, que
não mais permitem sua utilização para o lazer. Este desejo pode ser lido tanto nas aquarelas de Lina
– coloridas e povoadas de alegria – como nos detalhes – a flor de mandacaru no vão das
passarelas, os azulejos pintados da piscina, o piso cimentado com cacos cerâmicos coloridos ou
ainda os seixos e sua relação com a água – que revelam pontos de luz e delicadeza por entre a
aparente secura e racionalidade dos espaços (ZEIN, 1986, p.52-53).
Com este projeto, evidenciou-se a preferência da entidade por grandes espaços capazes de abrigar
diversas atividades simultaneamente e que contribuam especialmente para o convívio entre as
pessoas, em detrimento de espaços meramente utilitários, com funções pré-determinadas, estéreis
no sentido de não abrigarem usos não previstos ou pré-determinados.

3.2.2. ARQ UITETURA PARA A CULTURA: CENTROS DE CULTURA E
LAZER
Após a inauguração do SESC Fábrica da Pompéia, que passou a ser o novo modelo da instituição,
outras unidades, cujos projetos já se encontravam em andamento, foram inauguradas, refletindo um
período de transição de objetivos, postura e arquitetura da instituição. Entre os equipamentos que
exemplificam esta transição, podemos citar as unidades de Santos, Taubaté e Ipiranga, que, apesar
da ampliação da dimensão da área de convivência, especialmente na unidade de Santos, e da
adoção de piscinas de cunho mais recreativo, ainda são caracterizadas pelo uso expressivo do
concreto aparente em estruturas robustas e de desenho arrojado, características arquitetônicas da
fase anterior.
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O primeiro destes projetos a ser inaugurado foi o SESC de Santos, com projeto de Alberto Botti e
Marc Rubin, arquitetos que já haviam feito outros projetos para a entidade (Interlagos e Piracicaba,
além de algumas reformas em unidades mais antigas). Este novo equipamento veio substituir a
antiga unidade construída em parceria com o SENAC, durante a década de 1950, a qual analisamos
no primeiro capítulo, e que durante a década de 1970 já havia se mostrado insuficiente diante das
novas propostas da entidade e do público, cada vez maior.
Assim, em 1978 a Prefeitura Municipal de Santos efetuou a doação de um terreno de 20.639,96 m²
na rua Conselheiro Ribas, próximo à praia, com a condição de que o SESC ali construísse um novo
equipamento e urbanizasse a praça localizada em frente.
O projeto teve início no ano seguinte, com alguns pontos já pré-estabelecidos pelo SESC, como o
programa e outros requisitos, como a integração do projeto com a praça, a adequação da edificação
às características locais, como o clima, a proximidade com a praia, a facilidade de manutenção, a
opção por ambientes que favorecessem a integração entre os usuários, ambientes com pé-direito
alto, acesso livre a idosos e deficientes físicos, estacionamento, etc. (SOUZA, 1989, p.75).
Foi inaugurado em 1986, como o maior equipamento urbano do SESC no Estado de São Paulo
(SOUZA, 1989, p.163). Importantes personalidades estiveram presentes na inauguração: André
Franco Montoro, governador do Estado de São Paulo, Oswaldo Justo, Prefeito Municipal, Abram
Szajman, Presidente dos Conselhos Regionais do SESC, SENAC, Federação e Centro do Comércio
do Estado de São Paulo e Danilo Santos de Miranda, Diretor do Departamento Regional do SESC
no Estado de São Paulo, entre outros.
Pela complexidade do programa, a grande demanda e as dimensões relativamente reduzidas do
terreno, este foi ocupado em sua totalidade, com dois volumes predominantes, o teatro e o ginásio
de esportes, interligados através de pisos que abrigam outros elementos do programa, além de uma
grande área ao ar livre ocupada pelas quadras descobertas, pelas piscinas e pelo grande solário.
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[Fig.321
[Fig.321]
321] Vista geral do conjunto com teatro, ginásio, quadras e piscinas e sua relação com a praça, localizada em
frente.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.322
[Fig.322]
322] Vista geral do conjunto com piscinas, ginásio, teatro e área de ligação entre os dois volumes principais, que
abriga as outras atividades do programa.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.
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[Fig.323
[Fig.323]
323] As piscinas e o solário ocupam área generosa
e foram projetados de forma a atender a grande demanda
da cidade
SOUZA, 1989.

[Fig.324
Fig.324]
324] Vista do parque aquático a partir do conjunto
edificado.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

O ginásio possui planta octogonal, com estrutura em concreto armado com vigas laterais que
amarram os pilares e dão forma ao ginásio. Possui vão de 65 metros, vencido com sistema estrutural
semelhante ao utilizado no ginásio da sede campestre, em Interlagos. Abriga uma quadra
poliesportiva e arquibancada com 1.500 lugares, com a possibilidade de dobrar sua capacidade para
a realização de shows e espetáculos (SOUZA, 1989, p.163).

[Fig.325
[Fig.325]
325] Ginásio durante a construção, evidenciando sua
estrutura formada por um anel central para onde convergem as
vigas de concreto.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.326
[Fig.326]
326] Vista interna do ginásio com a estrutura
metálica, sustentando a cobertura.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.
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[Fig.327
[Fig.327]
327] Vista externa do ginásio.
Acervo do SESC.

O teatro está localizado no segundo pavimento da unidade, ocupando uma área de 3.750 m², com
capacidade para 785 lugares. Possui tipologia italiana, no entanto, foi projetado de forma a
possibilitar sua transformação em teatro de semi-arena. Foi construído em concreto aparente com
pé-direito variável entre 18 e 30 metros, com dois paredões nas laterais e cobertura com laje de
concreto armado com vigas protendidas (SERRONI, 2002, p.248). O projeto cenotécnico é de
Marcos Flacksman e o de acústica de Igor Sresnewsky.

[Fig.328
[Fig.328]
328] O volume do teatro aparece em
primeiro plano e do ginásio, ao fundo.

[Fig.329
[Fig.329]
329] Vista interna do teatro.
SOUZA, 1989.

SOUZA, 1989.

Além do ginásio e do teatro, a unidade possui também um grande subsolo com estacionamento e
instalações de apoio, como sanitários, vestiários, depósitos, câmaras frigoríficas e salas para
serviços de manutenção. Os pisos que interligam o ginásio e o teatro, abrigam, no térreo, a galeria
de exposições, bomboniére, foyer, saguão, biblioteca, lanchonete, salas de raio X, vestiários,
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sanitários, salas de luta, ginástica, recreação infantil, salas de atividades múltiplas e consultórios; no
pavimento intermediário, bar e área de circulação e acesso; no primeiro pavimento, consultórios
odontológicos, salas de administração e serviços e no segundo pavimento, o teatro e salas de
reuniões.
Estes pisos estão apoiados sobre uma trama estrutural composta por vigas de concreto organizadas
em sistema de grelhas triangulares, cujas intersecções amarram os pilares. A opção por este
sistema se explica pela irregularidade dos pisos, que seguem esta geometria, criando diversas
reentrâncias e saliências. Em alguns momentos, foram criados domos piramidais com fechamento
em alumínio e vidro temperado para penetração da iluminação zenital, uma solução que, além de
evidenciar o desenho da estrutura, cria belos efeitos de luz e sombra no piso da área de convivência.

[Fig.330
[Fig.330]
330] Planta do conjunto, com teatro, área de convivência, ginásio, quadras descobertas e piscinas.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.
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[Fig.331
[Fig.331]
331] Corte passando pelo ginásio e teatro.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.332
[Fig.332]
332] Corte longitudinal pelo teatro.

[Fig.333
[Fig.333]
333] Corte do ginásio.

Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.334
[Fig.334]
334] Corte pelas piscinas.

[Fig.335
[Fig.335]
335] Corte do ginásio.

Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

[Fig.336
[Fig.336]
336] Fachada principal, voltada para a rua Conselheiro Ribas, que faz a ligação com a praça em frente ao
edifício.

[Fig.337
[Fig.337]
337] Fachada posterior, voltada para a rua Vergueiro Steidel.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.
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[Fig.33
[Fig.338
338] Fachada lateral.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

A área de convivência é outro dos grandes destaques da unidade, utilizando do conceito explorado
anteriormente no SESC Pompéia e que se confirmaria nos projetos futuros: o de um espaço amplo e
aberto, com pé-direito alto, que pode abrigar diversas atividades, privilegiando o convívio entre os
usuários. Em Santos, este espaço ocupa todo o pavimento térreo e se comunica visualmente com os
demais espaços da unidade. Está localizado próximo à entrada principal da edificação e ao foyer do
teatro, permitindo assim, apropriações variadas, conforme a necessidade.
É através deste espaço que se percebem as três características principais deste projeto: a estrutura
arrojada e definidora da forma, a iluminação que banha os ambientes e a flexibilidade e a integração
dos espaços.
Em artigo de Nildo Carlos de Oliveira, na revista Projeto, o arquiteto Marc Rubin discorreu sobre a
estrutura da edificação:
Com o risco de simplificar por demais um tema complexo, e não querendo
entrar em considerações que levem em conta as diversas tendências atuais da
arquitetura, eu afirmaria que temos dado sempre uma grande importância à
organização de um sistema construtivo coerente, que aparece com mais ou
menos força em nosso trabalho. É claro que esta não é a única maneira de criar
o espaço arquitetônico. Valorizar a forma, ou a função, ou a estrutura são
apenas maneiras de resolver programas criando uma expressão arquitetônica.
No entanto, nesse caso em particular, é inegável que funções muito específicas
ditaram a forma e da forma resultaram problemas estruturais, na solução dos
quais se cristalizou a concepção da obra como um todo (OLIVEIRA, 1986,
p.35).

Quanto à flexibilidade dos espaços, esta é demonstrada através da possibilidade de integração e
separação das diferentes áreas do conjunto (ginásio, teatro, área de convivência e biblioteca, salas
de ginástica e de uso múltiplo) e na existência de três entradas distintas (uma para a recepção, outra
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para o teatro e outra para o ginásio e ambulatório odontológico) que permite o acesso a áreas
específicas, facilitando a realização de atividades independentes (SOUZA, 1989, p.76).

[Fig.339
[Fig.339]
339] Vista da área de convivência, com
destaque para a escada caracol que une o 1º e 2º
pavimentos e mural de Carlos Matuck.

[Fig.340
[Fig.340]
340] Vista da área de convivência do
equipamento, com destaque para a caixa do elevador.
Acervo Botti e Rubin Arquitetos Associados.

SOUZA, 1989.

[Fig.341
[Fig.341]
341] Vista interna da edificação, com destaque
para o sistema de grelhas estruturais com iluminação
zenital.
SOUZA, 1989.

[Fig.342
[Fig.342]
342] Exemplo de apropriação da grande área
de convivência, um espaço que assume uma
importância cada vez maior nos equipamentos
construídos pelo SESC.
SOUZA, 1989.

Inaugurado em 1988, o novo SESC em Taubaté substitui as antigas instalações do Centro Social
que funcionava na cidade desde a década de 1940, na rua das Palmeiras (atual Conselheiro Moreira
de Barros). A nova unidade, a exemplo de Interlagos, Piracicaba e Santos, foi projetada pelos
arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin, com ênfase no uso do concreto em estruturas robustas e de
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desenho diferenciado. Localiza-se em um amplo terreno, com topografia plana e área de cerca de
40.000 m².
Aproveitando as dimensões e características do terreno, a edificação é bastante horizontalizada,
podendo ser descrita, de maneira simplificada, como dois blocos dispostos perpendicularmente,
onde o menor e mais alto, que abriga o ginásio, se sobrepõe ao maior, mais baixo e longilíneo, onde
estão, além da área de convivência, as salas de uso múltiplo, os consultórios odontológicos, a
lanchonete, o bar e os espaços administrativos e de apoio.
Um pequeno declive, na parte posterior do terreno, foi aproveitado para a criação de um pavimento
inferior, que abriga áreas de apoio, como vestiários, na parte do ginásio, e salas de manutenção e
serviços, no bloco de convívio.
A edificação está solta no amplo terreno, que abriga ainda o conjunto aquático com duas piscinas e
solário, parque infantil, quadras poliesportivas descobertas, campos de futebol, quadras de tênis,
quiosques com churrasqueiras, quadra de malha, além de espaços e praças para descanso ao ar
livre.
A estrutura dos dois blocos é em concreto pré-moldado, em formato que lembra um trapézio, e os
fechamentos se alternam entre alvenaria de tijolos aparentes, material predominante, vidro, junto à
área de convivência e nas salas de uso múltiplo, e gradis nas faces laterais do ginásio, o que
contribui com o conforto ambiental do local, além de estabelecer uma comunicação visual com a
vegetação ao redor.
O acesso ao equipamento é feito por uma portaria, localizada na avenida Engenheiro Milton de
Alvarenga Peixoto. Possui entradas independentes para o bloco de convívio e o ginásio, um ponto já
existente no SESC em Santos e que se tornará comum nos projetos realizados posteriormente.
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[Fig.343
[Fig.343]
343] Portaria do conjunto, feita em concreto e
alvenaria em tijolo aparente.

[Fig.344
[Fig.344]
344] Vista do edifício em concreto e tijolos.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

Acervo do SESC.

[Fig.345
[Fig.345]
345] Vista aérea do edifício em concreto e tijolos.

[Fig.346
[Fig.346]
346] Vista do parque aquático.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.

As duas próximas unidades inauguradas, São José do Rio Preto e Itaquera, ambas no ano de 1992,
foram projetadas pelos arquitetos Ícaro de Castro Mello 112, Eduardo de Castro Mello

113

e Cláudio

Cianciarullo 114, do escritório Castro Mello Arquitetos Associados.
A instalação de uma unidade do SESC na cidade de São José do Rio Preto reflete o crescimento da
cidade, localizada no noroeste do Estado, que, em 1992, contava com uma população de
aproximadamente 300.000 habitantes e tinha o comércio como sua atividade predominante.

112

Estes projetos foram um dos últimos trabalhos do arquiteto Ícaro de Castro Mello, que faleceu em 1986.
Eduardo de Castro Mello nasceu em 1945 em São Paulo. Formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo em 1970. Ainda estudante, iniciou suas atividades profissionais no escritório de seu pai, vindo,
posteriormente, participar da sociedade, ao lado de Ícaro de Castro Mello e Cláudio Cianciarullo (CASTRO MELLO
ARQUITETOS, 2007).
114 Cláudio Cianciarullo nasceu em 1936 em São Paulo. Graduou-se em 1964 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Mackenzie. Logo após sua formação, associou-se ao arquiteto Ícaro de Castro Mello, com quem
desenvolveu inúmeros projetos, especialmente na área esportiva.
113
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O novo equipamento tinha como objetivo atender não somente à população local, mas também das
cidades vizinhas. Foi implantado em terreno doado pela Prefeitura Municipal, localizado na esquina
das avenidas Francisco das Chagas Oliveira e José Munia, com área de 16.214 m².
Como premissa de projeto, a unidade deveria atender às características da região, de clima tropical,
valorizando os locais abertos e grandes áreas verdes. Dessa forma, o projeto foi dividido em quatro
áreas principais: o edifício que abriga as atividades básicas, as quadras descobertas, ambos
dispostos diagonalmente em relação ao terreno, o parque aquático e uma grande área verde,
localizados entre o prédio e as quadras.

[Fig.347
[Fig.347]
347] Maquete do conjunto.
Acervo do SESC.

[Fig.348
[Fig.348]
348] Vista da grande área de
convivência, com estrutura em concreto,
fechamento em alvenaria de tijolos
aparentes e cobertura com estrutura
metálica e vidro, para iluminação zenital.
Acervo do SESC.
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[Fig.350
[Fig.350]
350] Vista do parque aquático.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

[Fig.349
[Fig.349]
349] Vista do parque aquático.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

[Fig.351
[Fig.351]
351] Vista do parque aquático, com o edifício da
sede social ao fundo.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

O outro projeto elaborado pelos arquitetos, destinava-se a nova sede campestre do SESC,
localizada no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Encontra-se próxima ao Parque do
Carmo, uma das maiores áreas verdes da cidade, em um terreno de 350.000 m² de área e um
declive bastante acentuado, cerca de 100 metros ao longo de sua extensão. A área foi adquirida em
1977 pela entidade e recebeu, naquele momento, um projeto elaborado pelo arquiteto Júlio Neves.
Este projeto, desenvolvido na época do então presidente da entidade, José Papa Junior, seguia o
conceito do grande monobloco que abriga todas as atividades, refletindo uma das características
mais marcantes da arquitetura da segunda fase do SESC, dentro da ideologia da época do chamado
“Brasil Grande”.
No entanto, como visto anteriormente, com a saída de Papa Junior e a entrada de Abram Szajman
na presidência da entidade na década de 1980, a mesma sofreu algumas reformulações, que se
refletiram em sua arquitetura. Dessa forma, como coloca Oliveira (1991), o projeto inicial havia
perdido sua razão de ser.
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Assim, após um entendimento com o arquiteto, a entidade convidou o escritório Castro Mello para a
elaboração de um novo projeto que melhor representasse as novas características da instituição.
Para este novo projeto, os arquitetos tiveram que se adaptar à situação atual do terreno, que já se
encontrava em processo de terraplenagem para a implantação do projeto anterior.
Adotou-se como conceito do projeto, a descentralização das atividades em edifícios e áreas
independentes, localizados ao redor de um grande parque aquático, que se tornou, assim, o principal
elemento do conjunto (SANTOS, 1992/1993). Esta idéia foi baseada em experiências anteriores dos
arquitetos, como os projetos para o SESI em Mogi das Cruzes (1974), Clube Corinthians (1980) e
Hotel Estância Barra Bonita (1985).

[Fig.352
[Fig.352]
352] Vista aérea do conjunto, com o parque aquático como elemento centralizador.
QUANDO, 1992.

Assim, o programa, composto por uma diversidade de instalações para atender a uma população de
cerca de 20.000 pessoas por dia, foi dividido em diversas áreas: a portaria, acesso principal do
conjunto, localizada no ponto mais alto do terreno, de onde se tem uma visão geral do equipamento;
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a área verde com vários quiosques, destinada à realização de churrascos e piqueniques, localizada
ao lado do caminho que leva até a sede social, que abriga salão de exposições, sala de estar e
leitura, sala de vídeo, salão de jogos, bar, local para guarda de material dos usuários, creche e
espaços administrativos e de apoio. Possui forma de H, o que possibilita farta iluminação e
ventilação naturais. Está localizada junto a uma grande praça de convivência que se comunica com
o parque aquático.

[Fig.353
[Fig.353]
353] Planta do edifício da sede social. A parte posterior abriga, à direita, a creche e à esquerda, a administração. A
parte frontal abriga os espaços voltados ao convívio do público. Notar a modulação da estrutura e a área entre as duas
alas, que serve para iluminação e ventilação naturais dos ambientes.
SANTOS, 1992/1993.

O parque aquático é uma das grandes inovações do conjunto. Possui três piscinas, localizadas em
níveis diferentes que se interligam através de escorregadores e tobogãs. A profundidade,
diferentemente das piscinas construídas durante as décadas de 1960 e 1970, está entre 0,40 e 1,30
m, ideal para o lazer e não para a prática profissional. Seu acesso é feito através do conjunto de
vestiários, localizado ao lado, entre a lanchonete e as quadras descobertas.
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[Fig.354
[Fig.354]
354] A sede social aparece em
primeiro plano, com o parque aquático ao
centro, os vestiários á esquerda e o
ginásio à direita.
SANTOS, 1992/1993.

[Fig.355
[Fig.355]
355] Vista do grande parque
aquático com solário, ilhas e tobogãs.
QUANDO, 1992.

Próximo ao parque aquático, encontra-se o edifício da lanchonete central. Sua posição estratégica
permite o atendimento tanto àqueles que utilizam as instalações do centro como àqueles que estão
no parque aquático.
A estrutura é em concreto armado, composta por um sistema modular de pilares e vigas-calha, com
cobertura de fibro-cimento e vedação em caixilhos de vidro e alvenaria de tijolos aparentes. Utilizouse este mesmo sistema estrutural para todas as edificações, com exceção do ginásio, que possui
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oito pilares onde se apóia uma grande cobertura espacial de alumínio com faixas onde foram
instalados domus de fibra de vidro que iluminam o interior.

[Fig.356
[Fig.356]
356] Edifício da sede social, com
estrutura modulada em concreto e
quedra-sóis em fibra de vidro.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

[Fig.357
[Fig.357]
357] O edifício da lanchonete
segue a mesma linha adotada na sede
social.
SANTOS, 1992/1993.

[Fig.35
[Fig.358
358] Bloco dos vestiários com
estrutura em concreto e fechamento com
alvenaria de tijolos aparentes e
venezianas fixas de fibra vidro.
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, 199?.

Por estar implantado em um declive, o ginásio é a única edificação do conjunto que possui dois
pavimentos: no inferior, estão os vestiários das quadras internas e externas e no térreo estão as três
quadras poliesportivas. Segundo o arquiteto, objetivando a melhor utilização do espaço, dentro do
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conceito de flexibilidade proposto pelo SESC, foram instaladas divisórias e cortinas acústicas
elevadiças, que permitem a utilização total ou parcial do ginásio, segundo as necessidades (MELLO,
E.C., 2006).

[Fig.359
[Fig.359]
359] Vista do ginásio e das
quadras descobertas, que se aproveitam
de suas instalações de apoio.
SANTOS, 1992/1993.

[Fig.360
[Fig.360]
360] As quadras descobertas
estão localizadas próximas ao ginásio,
que concentra instalações de apoio.
QUANDO, 1992.

[Fig.361
[Fig.361]
361] Corte do ginásio.
SANTOS, 1992/1993.

O conjunto conta ainda com diversas instalações ao ar livre, como quadras poliesportivas, quadras
de tênis, de malha, paredão de tênis, minicampos de futebol de areia, playground, lago, palco e
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ambiente para platéia, além de ampla área verde cujo projeto paisagístico foi elaborado pelos
arquitetos Rosa Grena Kliass e Luciano Fiaschi (OLIVEIRA, 1991, p.68).
O playground foi outro espaço que mereceu atenção especial, sendo, inclusive, objeto de concurso
em 1991, do qual as arquitetas Christina de Castro Mello e Rita de Cássia Vaz saíram vencedoras.
Trata-se de um espaço lúdico onde é possível brincar de forma interativa com diversos brinquedos
que mimetizam ou reinventam instrumentos musicais, como flauta, violino, trompa, trompete,
contrafagote, harpa, xilofone, sinos, matraca, surdo e tambores. Estes brinquedos, além de emitirem
sons, funcionam também como escorregadores, labirintos, etc. (ENSAIO, 1994, p.69).

[Fig.362
[Fig.362]
362] As Trompas dos Alpes também funcionam como
escorregadores.
ENSAIO, 1994.

[Fig.363
[Fig.363]
363] Vista geral.
ALMEIDA, 1997.

O SESC Ipiranga foi inaugurado também em 1992, com projeto elaborado pelos arquitetos Julio
Neves e Luigi Villavecchia

115,

em um terreno próximo ao Museu do Ipiranga. Este fato foi

determinante para a idealização do projeto que, por estar próximo a uma área tombada, não deveria
se sobressair junto ao conjunto histórico. Assim, o projeto foi dividido em três blocos de gabarito

115

Luigi Villavecchia nasceu em 1940, na Itália. Diplomou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Mackenzie em 1964. Ao longo de sua trajetória profissional foi detentor de vários prêmios em concursos, além de participar
da diretoria do IAB no início da década de 1970.
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intencionalmente baixo, localizados lado a lado, junto à rua Bom Pastor e um grande jardim ao
fundo, com a piscina no subsolo.

[Fig.364
[Fig.364]
364] Maquete do edifício.
Acervo do SESC.

O bloco localizado na extremidade esquerda do terreno, mais compacto, abriga o ginásio com duas
quadras poliesportivas, separadas por redes. O bloco à direita, mais longilíneo, possui três
pavimentos e abriga além do teatro para 213 pessoas, diversas salas para realização de atividades.
O bloco central, mais alto, possui cinco pavimentos não sobrepostos, que abrigam: garagem no
subsolo; instalações de apoio como vestiários e rouparia no pavimento inferior; hall de entrada, com
recepção, área de exposições e foyer do teatro, no térreo; lanchonete, área de convivência e leitura
no primeiro pavimento; e administração e salas de uso múltiplo no segundo pavimento.
O térreo encontra-se acima da cota da rua e é acessado por uma escadaria localizada junto à
entrada. Está em um nível intermediário entre os pavimentos das instalações de apoio, que leva às
quadras, e da área de convivência.
O projeto se aproveita do aclive natural do terreno e mantém grande parte de seu programa
enterrado, como é possível notar pelas imagens do jardim ao fundo, de onde é possível enxergar
apenas dois pavimentos da edificação. A piscina, localizada 11 metros abaixo do nível do terreno,
possui laje nervurada e um grande dômus elíptico com cobertura translúcida, para iluminação de seu
interior.
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A estrutura da edificação é composta por pilares e vigas de concreto aparente, com fechamentos em
alvenarias de tijolos aparentes e coberturas de fibrocimento ou de telhas metálicas autoportantes,
onde se faz necessário vencer vãos maiores.

[Fig.365
[Fig.365]
365] Fachada do edifício.
ALMEIDA, 1997.

[Fig.366
[Fig.366]
366] Entrada do edifício a partir
da rua Bom Pastor.
Acervo do SESC.

[Fig.367
[Fig.367]
367] Vista posterior da edificação,
com a face voltada para a área verde
que se comunica com o Parque da
Independência.
Acervo pessoal, 2006.
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[Fig.368
[Fig.368]
368] Vista da área verde que
compõe o conjunto, a partir da varanda
da edificação. Abaixo, a cobertura da
piscina.
Acervo do SESC.

[Fig.369
[Fig.369]
369] Corte transversal.
Acervo do SESC.

[Fig.370
[Fig.370]
370] Corte longitudinal.
Acervo do SESC.

[Fig.371
[Fig.371]
371] Corte longitudinal.
Acervo do SESC.

[Fig.372
[Fig.372]
372] Fachada principal junto à rua Bom Pastor.
Acervo do SESC.

[Fig.373
[Fig.373]
373] Fachada posterior.
Acervo do SESC.
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[Fig.374
[Fig.374]
374] Foto aérea atual do SESC Ipiranga e seu entorno.
Google Earth, 2006.

O SESC São Carlos, inaugurado em 1996, veio substituir o antigo Centro Social “Samuel Augusto de
Toledo”, que funcionava na rua Conde do Pinhal, n.2187, área central da cidade, desde a década de
1940.
O crescimento da cidade, que é considerada atualmente, como um dos maiores pólos de tecnologia
de São Paulo, tornou a antiga unidade inadequada para suprir a nova demanda. Assim, em 1987, foi
doado pela prefeitura um terreno com aproximadamente 16.000 m² para a implantação de uma nova
unidade (COZZA, 1996, p.4). Este terreno está localizado no bairro Gibertoni, uma região fora do
tecido urbano histórico, mas que se encontra em processo acelerado de ocupação, com
características predominantemente residenciais.
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O projeto ficou a cargo do arquiteto Sérgio Teperman 116, que organizou o programa em diferentes
blocos com identidades visuais distintas: teatro com 252 lugares, conjunto aquático, ginásio de
esportes e área de convivência, além de playground, salão para recreação, duas quadras
poliesportivas descobertas e uma concha acústica.

playground
salão de
recreação

piscina
coberta

concha
acústica
quadras
descobertas

piscinas
externas

área de
convivência
ginásio

teatro e
auditório

[Fig.375
[Fig.375]
375] Vista do conjunto na época da inauguração.
Acervo da unidade.

Segundo o arquiteto, as características que individualizam cada bloco não correspondem a uma
vontade plástica, mas sim ao “modus operandi” que marcou o projeto, onde “para cumprir os prazos,
cada arquiteto da equipe encarregou-se do desenvolvimento completo de um dos edifícios,

116 Sérgio Teperman formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Posteriormente,
estagiou no escritório de Alvar Aalto, na Finlândia e trabalhou no Departamento de Novas Cidades da Prefeitura de
Londres. Foi professor da disciplina de projeto da FAU-USP, presidente da ASBEA e um dos fundadores do Jornal
Arquiteto (atual Revista Projeto). Seus trabalhos atendem a diversas áreas, como esportiva, cultural e de ensino, com
projetos para o SESC, SESI, SENAC e escolas para o FDE, além de indústrias e centros administrativos para empresas
privadas e órgãos públicos (SÉRGIO TEPERMAN ARQUITETOS LTDA, 2007).
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potencializando a formalização do conjunto pela aproximação de resultados plásticos diferentes”
(TEPERMAN, 1996, p.54). Neste sentido, para o arquiteto “não existe no conjunto do projeto
nenhuma unidade formal, modular e até mesmo visual. Existe, do ponto de vista organizacional, uma
impressionante integração de espaços, de circulações, de funções” (TEPERMAN, 1996, p.59).
Apesar de possuírem volumetrias distintas, os três blocos principais possuem o mesmo revestimento
em toda a fachada, o que contribui para a unidade do conjunto. Localizados junto à avenida
Comendador Alfredo Maffei, os blocos possuem entradas independentes, que são utilizadas
eventualmente, na necessidade de um controle maior sobre o público quando são realizadas
atividades simultâneas nos diferentes espaços.

[Fig.376
[Fig.376]
376] Vista dos blocos do ginásio, da área de convivência e do teatro que integram o conjunto do equipamento.
TEPERMAN, 1996.

O ponto focal do projeto está na grande área de convivência, que é acessada pela entrada principal
do conjunto. Possui pé-direito de 8 metros e mezaninos que abrigam salas de uso múltiplo,
atendimento odontológico e administração. Junto a ela, se encontram o foyer do teatro e a
lanchonete, que pode atender simultaneamente diversos espaços do conjunto, como a área social, o
parque aquático e o ginásio. Na área posterior ao ginásio, encontra-se o pavilhão da piscina, que
abriga uma piscina coberta aquecida. Possui comunicação direta com a área do parque aquático.
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Os blocos possuem estrutura composta por pilares e vigas em concreto e cobertura com telhas
metálicas sustentadas por tesouras metálicas. A preocupação com o conforto ambiental evidencia-se
pelo uso de sistemas de ventilação permanente e grandes aberturas para captação de luz natural.

[Fig.377
[Fig.377]
377] Vista da entrada principal do
conjunto.
TEPERMAN, 1996.

[Fig.378
[Fig.378]
378] Área de convivência com pé
direito duplo, grandes vãos e muita
luminosidade.
TEPERMAN, 1996.

[Fig.379
[Fig.379]
379] Vista da edificação que
abriga a piscina aquecida.
ALMEIDA, 1997.
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[Fig.380
[Fig.380]
380] Vista interna do bloco da
piscina.
TEPERMAN, 1996.

[Fig.381
[Fig.381]
381] Quadras descobertas com
ginásio ao fundo.
TEPERMAN, 1996.

[Fig.382
[Fig.382]
382] Área entre os blocos da área
de convivência, ginásio e piscina.
TEPERMAN, 1996.
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A unidade do SESC Vila Mariana foi inaugurada em 1997, com projeto do arquiteto Jerônimo Bonilha
Esteves.

117

Está localizada em bairro homônimo, em uma zona com predominância de edifícios

residenciais. Conforme apontado por Fernando Serapião (2005), a opção pela verticalização do
programa que, usualmente teria distribuição horizontal, se explica pelo alto custo do lote na região
do centro expandido da cidade de São Paulo. Assim, a unidade é composta por duas torres
interligadas por uma passarela no último andar e no térreo, por um grande pátio coberto. A adoção
deste partido, aliado ao desenho das aberturas, ora geometrizadas, ora orgânicas, faz com que
possamos considerá-lo uma citação ao SESC Pompéia e suas torres.

[Fig.383
[Fig.383]
383] Vista das duas torres.
Acervo do SESC.

[Fig.384
[Fig.384]
384] Vista do bloco frontal.
ALMEIDA, 1997.

O conjunto possui duas opções de acesso, ambas pela rua Pelotas. A primeira delas é por uma
rampa, localizada lateralmente ao longo do terreno, que leva até a área de atendimento, a segunda
opção é por uma grande área livre localizada entre o passeio e a torre frontal, que se comunica com
a área livre sob a torre frontal e com a praça coberta entre as duas torres. Devido a um sistema de

117

Jerônimo Bonilha Esteves nasceu em 1933, na cidade de Garça, interior de São Paulo. Ingressou na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo e Universidade de São Paulo em 1953, onde se formou em 1957. Inicialmente trabalhou com o
arquiteto Jacques Pilon, em projetos como o prédio do Unibanco na Praça do Patriarca. Posteriormente, iniciou uma
sociedade com o arquiteto Israel Sancovicz, com quem trabalhou até o início do projeto do SESC Vila Mariana, na década
de 1980.
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portas retráteis, estes espaços podem ser subdivididos ou integrados totalmente, dependendo das
atividades propostas pela instituição.

[Fig.385
[Fig.385]
385] Praça coberta entre as duas torres. Notar a
integração espacial com a área de exposições, localizada no
térreo da torre frontal.
Acervo do SESC.

[Fig.386
[Fig.386]
386] Vista da torre frontal, a partir da área livre localizada
junto ao passeio. Notar a rampa de acesso na lateral.
Acervo do SESC.

O espaço no térreo sob a primeira torre pode ser utilizado para diversos fins, entre eles a realização
de pequenas exposições e mostras de artes plásticas. Esta torre possui nove pavimentos e um
grande vazio que percorre todos os andares, que abrigam de baixo para cima: área de atendimento,
um pequeno auditório, sala de estar e leitura, centro de estudos de música, salas de uso múltiplo,
odontologia, setor de informática, administração, secretaria e gerência.
A segunda torre, localizada na parte posterior do terreno, também possui duas possibilidades de
acesso, uma pelo corredor lateral, que leva até a piscina, e outra, internamente, pela praça coberta,
que leva até a lanchonete, que oferece vista panorâmica da piscina, localizada abaixo. Esta torre, ao
contrário da primeira, que privilegia atividades culturais, tem suas instalações voltadas
principalmente para as atividades físicas, com exceção do teatro, que está localizado acima da
lanchonete. O teatro possui tipologia italiana com platéia e balcão que totalizam 645 lugares. Seu
acesso pode ser feito tanto através da passarela suspensa que une a central de atendimento na
torre frontal com o foyer e a bilheteria na torre posterior, como pela escada localizada na praça de
convivência entre as duas torres. Nos pavimentos superiores estão os vestiários, salas de ginástica
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e dois ginásios com medidas oficiais, além de um solário bastante aproveitado durante o verão, que
conta com brinquedos diversos, bancos, pérgolas e chuveiros.

[Fig.387
[Fig.387]
387] A área de convivência, também chamada de
praça coberta, localizada entre as duas torres.

[Fig.388
[Fig.388]
388] Vista interna da lanchonete com grandes
aberturas circulares para visão da piscina.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.

[Fig.389
[Fig.389]
389] Vista interna do teatro.

[Fig.390
[Fig.390]
390] Piscina, com a rampa de acesso na lateral
e o volume da lanchonete acima.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.

[Fig.391
[Fig.391]
391] Corte da maquete.
Vista a partir do fundo do terreno.
Acervo do SESC.
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[Fig.392
[Fig.392]
392] Planta do térreo. Legenda: 1. acesso de veículos; 2. acesso de pedestres; 3. portaria; 4. salão de múltiplo
uso; 5. praça coberta; 6. lanchonete; 7. cozinha; 8. vazio sobre a piscina; 9. praça descoberta.
Acervo do SESC.

[Fig.393
[Fig.393]
393] Planta do primeiro piso. Legenda: 1. recepção e atendimento; 2. passarela; 3. acesso ao teatro; 4. foyer; 5.
espaço sob o palco; 6. oficinas; 7. rampa de acesso.
Acervo do SESC.

[Fig.394
[Fig.394]
394] Planta do segundo piso. Legenda: 1. auditório; 2. estar e leitura; 3. cobertura da praça; 4. saída de
emergência; 5. platéia; 6. palco; 7. camarins individuais.
Acervo do SESC.

[Fig.395
[Fig.395]
395] Corte longitudinal mostrando as duas torres unidas pela passarela suspensa e pela praça no térreo.
Acervo do SESC.
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Em julho de 2000, o SESC inaugurou mais uma unidade, agora em Araraquara, próspera cidade
localizada no centro do estado de São Paulo. O projeto, elaborado pelo arquiteto Abrahão Sanovicz,
com colaboração de Edson Elito

118,

teve início em 1991, a partir da entrega de um complexo

programa de atividades pela instituição.
A nova unidade encontra-se instalada em amplo terreno localizado entre uma área urbana e uma
semi-rural da cidade, no bairro Quitandinha. Sua localização permite que tanto a população de
Araraquara como de outras cidades vizinhas, utilizem o equipamento.
Segundo Elito, a idéia que norteou o projeto foi a de um “shopping cultual”, onde “as atrações do
SESC [...] deveriam estar visualmente integradas e visíveis desde a entrada do conjunto” (MOURA,
2000, p.72). Neste caminho, todo o desenvolvimento do projeto foi condicionado por três fatores
relevantes: a orientação cardeal, o clima quente e seco da região e o declive do terreno, de cerca de
4 metros.
O primeiro condicionou a distribuição dos espaços, colocando, por exemplo, o parque aquático na
área de maior insolação, o segundo levou à adoção de sistemas de ventilação permanente e
cruzada, além de varandas e beiras para a criação de áreas de sombra, enquanto o terceiro
determinou que o acesso ao conjunto fosse feito pelo pavimento superior. Segundo Elito (2000), esta
adaptação à topografia também contribuiu com a solução marcadamente horizontal do conjunto,
alcançada através da articulação de seus blocos pela linha das coberturas. Dessa forma, quem olha
a edificação a partir da rua, tem a impressão de que ela é térrea.

118

Abrahão Sanovicz nasceu em 1933, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Formado no ano de 1958, o arquiteto
teve forte contato com Vilanova Artigas durante o período do curso de arquitetura, ministrado ainda neste período na Casa
Penteado, na rua Maranhão. Bastante influenciado, como todos de sua geração, pelos pensamentos do mestre, Sanovicz,
juntamente com outros como Joaquim Guedes, Paulo Mendes da Rocha e Carlos Millan, tornou-se um verdadeiro discípulo
de Artigas, contribuindo sobremaneira na divulgação e ampliação de seu ideário. Para tanto, desenvolveu diversos projetos
de cunho social, como conjuntos habitacionais, unidades escolares e centros de formação profissional, todos fortemente
pautados no rigor construtivo, na funcionalidade e no conforto do usuário. Em 1980, inicia parceria com o arquiteto Edson
Elito, formado em 1971 pela Universidade Mackenzie, mas freqüentador assíduo do espaço da FAU Maranhão, onde
buscava informações, visitava a biblioteca e formava grupos de estudos.
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[Fig.396
[Fig.396]
396] Maquete do conjunto, mostrando a volumetria pura dos blocos.
ELITO, 2000.

O conjunto é composto por quatro grandes áreas: o edifício sede, que por suas dimensões, se torna
o volume principal do conjunto, o ginásio, o conjunto aquático e o pavilhão de recreação. O acesso
principal é feito pela parte mais alta do terreno, marcado pela presença de um pórtico e de uma
caixa d’água revestida com placas de aço inox com o logotipo do SESC. Uma rampa leva até uma
área coberta de onde se tem acesso, à frente, ao edifício sede e pela lateral, ao foyer do teatro.

[Fig.397
[Fig.397]
397] Rampa de acesso ao foyer do teatro e ao edifício sede.
WOLF, 2000.

[Fig.398
[Fig.398]
398] O pórtico e a torre da caixa d’água marcam a entrada do
conjunto.
WOLF, 2000.

Da recepção, localizada junto à entrada, o visitante tem uma ampla visão do conjunto, devido aos
grandes panos de vidro na face posterior, revelando um contraponto à fachada opaca, voltada para o
estacionamento. À direita, uma segunda entrada para o foyer do teatro, que possui capacidade para
238 pessoas e foi projetado pelo arquiteto e cenógrafo José Carlos Serroni. À esquerda, salas de
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atendimento odontológico e administração. À frente, uma larga passarela conduz às salas de
atividades corporais e à brinquedoteca, localizados junto à fachada voltada para o parque aquático.
Neste percurso, à direita, o rasgo no piso permite uma ampla visão da área de convivência,
localizada no piso abaixo. Na área externa, ainda neste nível, estão as quadras descobertas e a área
de convivência, localizadas ao lado da edificação principal.
No piso inferior, localizado no nível do parque aquático, o grande destaque é a área de convivência,
com seus 700 m² de área e pé direito de 10 metros. Sua localização estratégica permite que os
demais espaços estejam interligados a ela, como a sala multimídia, que abriga a Internet Livre, as
salas de múltiplo uso, que foram projetadas com um sistema de painéis deslizantes que permitem
sua utilização conjunta ou independente, a lanchonete, localizada de forma a servir tanto a área
interna como o parque aquático, o terraço e o ginásio. O setor de serviços também se localiza no
piso inferior da edificação principal, junto a uma rua interna criada para funções de carga e descarga.

[Fig.399
[Fig.399]
399] Vista da área de convivência,
no piso inferior, com pé direito duplo. Este
espaço está equipado com total infraestrutura cênica, o que permite sua
utilização para exposições e grandes
apresentações culturais e artísticas.
MOURA, 2000.

[Fig.400
[Fig.400]
400] Área de convivência. Notar a
presença de poucos materiais, como o
concreto na estrutura, o tijolo nas paredes
e o granito no piso.
WOLF, 2000.
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[Fig.401
[Fig.401]
401] Área de convivência, com
mobiliário em concreto com cores fortes.
MOURA, 2000.

A estrutura da edificação é composta por uma malha regular de pilares e vigas de concreto moldado
in loco, que funciona como um esqueleto para a sustentação dos planos de lajes e paredes. Com
presença discreta, a estrutura não foi explorada plasticamente, como nos projetos elaborados
durante a década de 1970. Nas palavras do arquiteto Edson Elito: “no SESC Araraquara não há ode
ao concreto e a estrutura não tem caráter expressionista. O racionalismo construtivo busca evitar
apelos formais desnecessários” (MOURA, 2000, p.71).
Apesar da estática da estrutura, o projeto foi conduzido através de um jogo de cheios e vazios, de
opacidades e transparências, onde são criados “momentos de exceção”, com o acréscimo ou a
retirada de partes, conformando balanços e áreas de pé direito duplo que conferem ao projeto uma
grande riqueza espacial, combatendo a idéia equivocada de que a grelha estrutural conduz
inevitavelmente à monotonia. Ela, por sua extrema racionalidade, estabelece as linhas gerais, mas é
bastante flexível devido ao leque de possibilidades que sugere a partir de uma regra tão simples.
Todo o projeto do SESC Araraquara está baseado em uma economia de meios que estabelece a
adoção de um conjunto de materiais que é utilizado em todo o prédio, como o fechamento em
alvenaria cerâmica, panos de vidro e venezianas de alumínio. Neste sentido, também as instalações
foram deixadas aparentes, aproximando a edificação das principais características da arquitetura
paulista.

ANOS DE ABERTURA: POLÍTICA, CULTURA E ARQUITETURA



303

[Fig.402
[Fig.402]
402] Vista da rua interna entre os
blocos, no nível inferior.
MOURA, 2000.

[Fig.403
[Fig.403]
403] Vista do bloco principal com
suas características principais: estrutura em
concreto, fechamento em tijolos e vidro,
varandas e grandes beirais.
MOURA, 2000.

[Fig.404
[Fig.404]
404] Lajes que funcionam como
terraços são acopladas entre os pilares da
estrutura.
MOURA, 2000.

O parque aquático é outro destaque do conjunto, com quase 4.000 m². Com o declive do terreno,
optou-se pela construção das piscinas suspensas, o que possibilitou a criação de um piso técnico
sob a piscina, que além de funcionar como um grande depósito, facilita a manutenção das piscinas.
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[Fig.405
[Fig.405]
405] A fachada voltada para o
poente possui grandes beirais e
varandas, que contribuem para a
manutenção do conforto ambiental da
edificação.
MOURA, 2000.

[Fig.406
[Fig.406]
406] Parque aquático.
MOURA, 2000.

O ginásio, embora colocado como um volume independente, possui ligação direta com o bloco
principal através de uma pequena rua coberta. Possui infra-estrutura que permite sua utilização para
shows e outros tipos de espetáculos. Sua cobertura é feita com telhas metálicas, com estrutura de
treliças e sheds.

[Fig.407
[Fig.407]
407] Ginásio.
MOURA, 2000.
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[Fig.408
[Fig.408]
408] Implantação. Legenda: 1.acesso; 2.portaria/controle; 3.caixa d’água; 4.estacionamento; 5.edifício sede;
6.ginásio; 7.convivência externa; 8.recreação; 9.piscinas; 10.cortina d’água; 11.quadras externas; 12.acesso de serviços;
13.acesso do ginásio.
Acervo do SESC.
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[Fig.409
[Fig.409]
409] Planta do edifício sede – nível do acesso. Legenda: 1.recepção; 2.clínica odontológica; 3.administração;
4.atividades corporais; 5.foyer do teatro; 6.brinquedoteca e leitura.
Acervo do SESC.
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[Fig.410
[Fig.410]
410] Planta do edifício sede – nível inferior (das piscinas). Legenda: 1.área de convivência; 2.lanchonete; 3.sala
multimídia; 4.máquinas de ar condicionado; 5.fosso do teatro; 6.salas de múltiplo uso; 7.terraço; 8.vestiários; 9.serviços;
10.comunicação com o ginásio.
Acervo do SESC.

[Fig.411
[Fig.411]
411] Corte longitudinal do edifício sede, passando pela ala próxima à piscina.
Acervo do SESC.

[Fig.412
[Fig.412]
412] Corte longitudinal do edifício sede, passando pela rua interna de serviços.
Acervo do SESC.

[Fig.413
[Fig.413]
413] Corte longitudinal do edifício sede, passando pelo eixo do teatro.
Acervo do SESC.

[Fig.414
[Fig.414]
414] Fachada leste do edifício sede, voltada para o estacionamento.
Acervo do SESC.
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[Fig.415
[Fig.415]
415] Fachada oeste do edifício sede, voltada para o parque aquático.
Acervo do SESC.

[Fig.416
[Fig.416]
416] Fachada sul do edifício sede.
Acervo do SESC.

[Fig.417
[Fig.417]
417] Fachada norte do edifício sede, voltada para
o ginásio.
Acervo do SESC.

[Fig.418
[Fig.418]
418] Corte transversal do terreno, pela rampa de acesso, o edifício sede e a piscina.
Acervo do SESC.

[Fig.4
[Fig.419]
19] Corte longitudinal do ginásio.

[Fig.420
[Fig.420]
420] Corte transversal do ginásio.

Acervo do SESC.

Acervo do SESC.

Em março de 2002 foi inaugurada a unidade do SESC em Santo André, cidade caracterizada pela
sua grande atividade industrial até os anos 1980, quando a evasão de indústrias abriu espaço para o
crescimento do setor de comércio e serviços. Localizada a sudoeste da região metropolitana de São
Paulo, faz divisas com outras cidades do chamado ABC, como São Bernardo do Campo, São
Caetano, além de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Dessa forma, a unidade
atua como um pólo regional e atende também às cidades vizinhas.

308



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

A nova unidade se encontra no bairro Vila Guiomar, na zona noroeste da cidade, próximo da favela
Tamarutaca

119,

em terreno conformado pelas ruas Tamarutaca, Capricórnio, Escorpião e pela

avenida Prestes Maia, importante eixo de ligação entre a via Anchieta e o centro da cidade.

[Fig.421
[Fig.421]
421] Foto aérea do SESC Santo André e seu entorno.
Google Earth, 2006.

O projeto foi desenvolvido pelo escritório Central de Projetos, composto pelos arquitetos Tito Lívio
Frascino e Vasco de Mello.

120

O escritório, criado em 1976, funcionou até 1999. Neste período, o

projeto do SESC Santo André ainda estava em andamento (o projeto se estendeu por mais de uma
década) e a finalização e o acompanhamento das obras ficaram a cargo do arquiteto Tito Lívio
Frascino.

119 O terreno do SESC foi doado pela Prefeitura Municipal de Santo André em 1990, com o compromisso da construção de
um centro cultural e desportivo. Sua localização, próximo de quatro favelas (Tamarutaca, Palmares, Capuava e Sacadura
Cabral) tem relação com a implantação do Programa de Inclusão Social nestas áreas, pela Prefeitura Municipal em 1989
(COLABONE, 2003, p.40-42).
120 Os arquitetos possuem trajetórias bastante similares: ambos nasceram em São Paulo em 1940, formaram-se em 1965
pela Universidade Mackenzie, participaram de diversos concursos na década de 1960 e trabalharam com o arquiteto
Bernard Zerhfuss, na França. Criaram o escritório Central de Projeto em 1976, com o objetivo de atender a grande
demanda de projetos para o Estado através de uma estrutura profissional multidisciplinar. Projetaram para o SENAC de
São José dos Campos, cujo projeto recebeu diversos prêmios, e para o SENAC de Sorocaba. O escritório funcionou até
1999, época em que o poder público foi substituído pela iniciativa privada como o principal cliente (COMPETIÇÃO, 1995,
p.J1).
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O conjunto é composto por três áreas: o bloco principal, que abriga grande parte das atividades, o
ginásio e o conjunto aquático. Segundo o arquiteto (FRASCINO, 2006), o terreno, delimitado por
uma alça viária curva e com um grande desnível, norteou os trabalhos e indicou o partido adotado
para o projeto, em especial do edifício principal. Este, um bloco retangular com três pavimentos que
se acomodam ao desnível que varia de 8 a 10 metros ao longo do terreno, possui um recorte em sua
fachada, que acompanha a conformação curva do terreno. O edifício está localizado na parte mais
alta do terreno, em situação bastante parecida com a unidade de Araraquara, onde a implantação e
o declive criam a ilusão de que o edifício possui apenas um pavimento, conferindo uma acentuada
horizontalidade à edificação.

[Fig.422
[Fig.422]
422] Implantação. Legenda: 1.guarita; 2.pórtico de entrada; 3.estacionamento; 4.bilheteria; 5.vazio locais técnicos;
6.bloco principal; 7.terraço; 8.solário e pergolado; 9.piscinas; 10.jardins; 11.quadras cobertas.
Acervo Tito Lívio Frascino.
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Um pórtico, localizado junto ao estacionamento, abriga a caixa d’água e marca a entrada da
unidade. O acesso é feito por uma rampa que repete a curva da fachada e conduz até o interior da
edificação, no pavimento mais alto, o que permite ao visitante, uma ampla visão dos espaços da
unidade.
Este pavimento é ocupado pela recepção, foyer, auditório, sala de cursos, administração e
odontologia. A recepção encontra-se em uma laje suspensa, de onde sai uma rampa que leva até o
pavimento intermediário, onde estão a área de convivência, salão de eventos, lanchonete, salas de
múltiplo uso, que repetem a utilização de divisórias retráteis, salas de aulas para artes, Internet Livre,
além de instalações de apoio, como cozinha, refeitório, depósitos e vestiários. No piso inferior estão
localizados os setores técnicos e de serviço (MOURA, 2002, p.46-47).

[Fig.423]
[Fig.423] Planta geral. Legenda: 1.guarita; 2.pórtico de entrada; 3.estacionamento; 4.bilheteria; 5.recepção e foyer;
6.auditório; 7.salão de eventos; 8.convivência; 9.administração; 10.odontologia; 11.terraço; 12.solário e pergolado;
13.cobertura piscina coberta; 14.piscinas e solário; 15.biribol; 16.área verde; 17.quadras cobertas; 18.bar-quadras;
19.sanitários; 20.cooper; 21.sala de cursos; 22.vazio áreas técnicas.
Acervo Tito Lívio Frascino.
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[Fig.424
[Fig.424]
424] Corte transversal ao bloco principal do conjunto, passando pelo salão de eventos.
Acervo Tito Lívio Frascino.

[Fig.425
[Fig.425]
425] Corte transversal ao bloco principal do conjunto, passando pelo auditório.
Acervo Tito Lívio Frascino.

[Fig.426
[Fig.426]
426] Croqui do arquiteto.
Acervo Tito Lívio Frascino.

Novamente a área de convivência é o ponto principal de todo conjunto, para onde convergem todos
os espaços. Possui pé direito duplo e fechamento com uma grande caixilharia que alterna panos de
vidro e tijolos de vidro. Esta solução, além de inundar o interior de luz, permite a visão de toda a área
externa do conjunto. Esta caixilharia se repete em toda a fachada, com 14 metros de altura e 100 de
comprimento. Como a fachada está voltada para o norte, foram criados três conjuntos de pórticos
que funcionam como reguladores térmicos, criando uma área sombreada junto aos espaços internos
do edifício.
Esta grande fachada é interrompida apenas pelo volume do auditório, cuja forma bastante arrojada,
lembra a proa de um navio, contrastando com o volume horizontal do edifício (CAPOZZI, 2002,
p.52).
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[Fig.427
[Fig.427]
427] Vista da fachada principal a partir do conjunto aquático.
Acervo do SESC.

A estrutura é mista, combinando concreto armado e aço. Do embasamento até o nível intermediário,
incluindo o teatro, foi utilizado o concreto. No pavimento superior (da entrada) e na cobertura foram
utilizadas estruturas metálicas, que chegam a vencer vãos de até 40 metros. Na fachada
envidraçada, voltada para a área externa, a estrutura se apóia nos grandes caixilhos, enquanto na
fachada cega, voltada para a rua, a estrutura é caracterizada por vigas em concreto que se acoplam
aos pilares criando um elemento único e de muito destaque no interior da edificação.

[Fig.428
[Fig.428]
428] Fachada posterior, envidraçada, com estrutura apoiada em
caixilhos.
Acervo pessoal, 2006.

[Fig.429
[Fig.429]
429] Detalhe da estrutura da fachada frontal cega, com os
pilares em concreto.
MOURA, 2002.
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A área externa é caracterizada pela presença das quadras poliesportivas cobertas, do conjunto
aquático, composto por três piscinas descobertas e uma coberta, além de um jardim e uma
lanchonete.

[Fig.430
[Fig.430]
430] O ginásio possui estrutura em
arcos treliçados e tirantes metálicos.
CAPOZZI, 2002.

[Fig.431
[Fig.431]
431] Optou-se pela construção do
ginásio com as laterais abertas para a
melhor acomodação de shows e outros
tipos de espetáculos, que podem, assim,
ser estendidos para o gramado localizado
ao lado.
Acervo pessoal, 2006.

[Fig.432
[Fig.432]
432] Vista do parque aquático e
lanchonete sob o pergolado de estrutura
metálica.
MOURA, 2002.
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Neste projeto, buscou-se a criação de um ambiente único, fluido e rico, que fizesse com que as
pessoas circulassem pelas diferentes áreas, tomando contato com as diversas atividades que se
realizavam na unidade. Assim, nas palavras de Guilherme Mazza Dourado, o espaço interno
proporciona uma “rica e pitoresca experiência sensorial”, onde se tem contato com “variações de
pés-direitos, contrastes de escalas espaciais, ambientes horizontais e verticais, jogos de luz e
sombra, de transparência e opacidade” (DOURADO, 2002, p.73).

[Fig.433
[Fig.433]
433] Área de convivência.
CAPOZZI, 2002.

[Fig.434
[Fig.434]
434] O painel do artista plástico Luís
Sacilotto, pintado na caixa do elevador.

[Fig.435
[Fig.435]
435] Área de convivência com pé direito duplo, rampas e
pilares de desenho expressivo.

MOURA, 2002.

DOURADO, 2002.

Em setembro de 2004 foi inaugurada a unidade do SESC Pinheiros, em São Paulo. A nova unidade
foi, durante muito tempo, a menina dos olhos da instituição, devido às suas instalações marcadas
por inovações tecnológicas, seu porte vertical e sua localização privilegiada, em uma região da
cidade que vem passando por grandes transformações, originadas com o prolongamento da avenida
Faria Lima e seus desdobramentos, entre eles a implantação de grandes empreendimentos
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culturais, como o Ohtake Cultural e o Centro Brasileiro Britânico, e a implantação de uma nova linha
de metrô (SERAPIÃO, 2004, p.46-48).
A unidade, projetada pelo arquiteto Miguel Juliano 121, está localizada em terreno com formato em L,
entre as ruas Butantã e Paes Leme, ocupado anteriormente por um posto de gasolina. Apesar da
importância viária da rua Butantã, optou-se por localizar o acesso principal do conjunto pela rua
Paes Leme, marcada pelo comércio de madeiras e ferragens, por oferecer melhores condições de
acesso ao pedestre e pela testada maior. Assim, a entrada pela rua Butantã é utilizada somente para
carga e descarga de mercadorias.

[Fig.4
[Fig.436]
36] Foto aérea da localização da unidade, próxima a marginal Pinheiros e seu entorno, caracterizado por
pequenas residências, lojas e galpões industriais.
Google Earth, 2006.

121

Miguel Juliano nasceu em Goiânia e mudou-se para São Paulo em 1946, para terminar os estudos. Sua trajetória
profissional é bastante peculiar, segundo ele mesmo, uma “estória da formação às avessas de um arquiteto. Primeiro no
trabalho, nas obras e depois na faculdade”, vindo a se graduar apenas na década de 1970 (WISSENBACH, 1980, p.10-11).
Trabalhou com diversos profissionais, entre arquitetos e engenheiros, como Abraão Elman, Daro Eston, Warchavichick, e
Jorge Wilheim até possuir escritório próprio, em 1966. Possui um diversificado acervo de projetos e obras, que abrange
desde bancos, hospitais, edifícios industriais, residenciais e de escritórios, até propostas urbanísticas. Entre seus principais
projetos estão o Parque Anhembi (1968-1971), desenvolvido em conjunto com Jorge Wilheim, o edifício 5ª Avenida, em
parceria com Pedro Paulo de Mello Saraiva e mais atualmente, o Edifício Faria Lima Premium no centro comercial de
Pinheiros em São Paulo.
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O edifício é composto por dois blocos, sendo o mais baixo ocupado pelas piscinas e estacionamento
e o mais alto, com subsolo, térreo e sete pavimentos, ocupado pela maior parte das atividades da
unidade. Com volumetria marcante, este bloco caracteriza a edificação, destacando-a na paisagem
local tanto por seu porte, destoante das pequenas casas e lojas do entorno próximo, quanto pelos
revestimentos adotados, vidro refletivo e painéis de alumínio.

[Fig.437
[Fig.437]
437] Vista aérea do
equipamento e entorno.
SERAPIÃO, 2004.

Encontra-se recuado em relação ao passeio, com parte de sua fachada frontal suspensa sobre
pilotis, criando um terraço coberto localizado meio nível acima do passeio, que conduz ao térreo,
onde estão recepção e área de convivência e exposições. No primeiro andar está a área de
alimentação, chamada de comedoria, pela entidade. O piso seguinte abriga a sala de Internet Livre,
oficinas e sala de leitura e jogos. O terceiro andar é destinado ao auditório, com 100 lugares, à
administração e ao atendimento. O quarto andar abriga uma sala de atividades físicas. O quinto
andar é ocupado por duas quadras esportivas, que possuem pé direito duplo. No sexto andar,
configurado como um mezanino ao redor das quadras, estão os consultórios odontológicos. O último
piso é ocupado pelo ginásio de esportes, que possui pé direito e sistema de cobertura retrátil. Nas
laterais do prédio existem duas torres que concentram as circulações verticais – caixa de escadas e
elevadores – e instalações de apoio, como vestiários e serviços.
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[Fig.43
[Fig.438
438] Vista aérea da edificação
pela rua Paes Leme.
SERAPIÃO, 2004.

[Fig.439
[Fig.439]
439] Entrada pela rua Paes Leme.
SERAPIÃO, 2004.

[Fig.440
[Fig.440]
440] Ginásio poliesportivo com
cobertura retrátil.
SERAPIÃO, 2004.
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Este bloco conta ainda com cinco subsolos, onde estão o teatro, o foyer e as instalações de apoio. O
acesso ao teatro é feito através de escadas rolantes a partir do térreo, que levam ao foyer, localizado
no segundo subsolo. Esta área possui iluminação natural zenital devido à criação de um fosso na
área livre junto à rua Paes Leme. O teatro foi projetado para permitir diversas composições, como
um concerto ou a montagem de uma ópera. Possui além da platéia e das frisas, balcões, totalizando
1010 lugares.

[Fig.44
[Fig.441
441] Vista do foyer do teatro.
SERAPIÃO, 2004.

[Fig.442
[Fig.442]
442] Vista interna do teatro.
SERAPIÃO, 2004.

A estrutura foi determinada a partir da necessidade de grandes vãos, como no teatro e nas quadras.
Assim, adotou-se uma solução composta por oito grandes pilares de concreto, que vencem vãos de
25,5 metros espaçados a cada 12 metros e com balanços nas duas laterais de 5,75 metros e um
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sistema de vigas protendidas de 1 metro de altura. Para garantir o conforto ambiental da edificação,
foram criadas aberturas de formas variadas nas fachadas e utilizados vidros especiais, como na
fachada e na cobertura das piscinas e do ginásio.

[Fig.443
[Fig.443]
443] Vista do parque aquático,
com iluminação zenital e painel artístico
de Sérgio Niculitcheff.
SERAPIÃO, 2004.

[Fig.444
[Fig.444]
444] Planta do térreo. Legenda: 1.acesso; 2.acesso ao teatro; 3.acesso à garagem; 4.fosso inglês; 5.convivência;
6.hall de elevadores; 7.recepção; 8.sala de controle; 9.deque da piscina; 10.piscina de hidromassagem; 11.piscina de
treinamento; 12.piscina infantil; 13.ilha da piscina; 14.doca; 15.estacionamento.
SERAPIÃO, 2004.
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[Fig.445
[Fig.445]
445] Planta do 2º subsolo. Legenda: 1.estacionamento; 2.depósito/almoxarifado; 3.vazio do palco; 4.vazio da platéia;
5.pabx; 6.casa de máquinas; 7.depósito; 8.hall de elevadores; 9.recepção.
SERAPIÃO, 2004.

[Fig.446
[Fig.446]
446] Planta do 3º subsolo. Legenda: 1.caixas d’água; 2.estacionamento; 3.transformadores; 4.depósitos; 5.sala
técnica; 6.passarela técnica; 7.vazio do palco; 8.proscênio; 9.platéia; 10.cabine de som; 11.hall de elevadores;
12.bombonnière; 13.jardim das esculturas.
SERAPIÃO, 2004.
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[Fig.447
[Fig.447]
447] Corte longitudinal.
SERAPIÃO, 2004.

[Fig.448
[Fig.448]
448] Corte transversal.
SERAPIÃO, 2004.

O SESC Santana foi a última unidade inaugurada pela entidade, em outubro de 2005. Está
localizada na zona norte da cidade de São Paulo, em uma região que teve seu crescimento iniciado
a partir da construção da Ponte das Bandeiras, na década de 1940 e levada o cabo com a
implantação de linhas de metrô e mais atualmente com a inauguração de uma grande área de lazer
localizada onde anteriormente funcionava a Casa de Detenção do Carandiru. Hoje a região conta
com considerável adensamento populacional, boa infra-estrutura de serviços públicos essenciais e
um comércio promissor, especialmente na rua Voluntários da Pátria.
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O terreno, bastante exíguo para o programa, se encontra na esquina da avenida Luiz Dumont
Villares com as ruas do Viri e Jair de Moraes, em uma área de convergência de diversos bairros,
como Vila Guilherme, Vila Maria, Casa Verde, Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Perus, Pirituba,
Tucuruvi, etc. Segundo Leal (2005), apesar da unidade estar no bairro de Jardim São Paulo, optouse pela designação “Santana” pelo bairro ser uma referência mais conhecida na cidade.

[Fig.449
[Fig.449]
449] Foto aérea da unidade e seu entorno.
Google Earth, 2006.

O projeto, assim como o de Pinheiros, foi concebido pelo arquiteto Miguel Juliano, o que lhe confere
algumas características semelhantes, entre elas o acesso, a localização do teatro, no subsolo, a
utilização de vidros refletivos na fachada e as soluções da cobertura das piscinas e das torres
laterais de serviço.
O prédio é composto por três elementos predominantes: o bloco do conjunto aquático, menor e mais
baixo, localizado aos fundos, a torre de serviços, com revestimento azul, junto à rua Jair de Moraes,
em uma posição de destaque para quem percorre a avenida e o bloco principal, maior e mais alto,
com revestimento de painéis de alumínio terracota e pastilhas azuis, que abriga a maior parte do
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programa. Este bloco pode ser definido como uma grande caixa fechada nas duas laterais e
totalmente aberta em sua face frontal, onde se acoplam elementos de destaque, que caracterizam a
fachada principal da edificação, como a cobertura amarela da varanda no último pavimento, a
marquise de entrada e a parede curva, ambas azuis.

[Fig.450
[Fig.450]
450] Vista do bloco menor, que
abriga o conjunto aquático e parte do
estacionamento.
PAIVA, 2006.

[Fig.451
[Fig.451]
451] Esquina da avenida Luiz
Dumont Villares com a rua Jair de
Moraes.
LEAL, 2005.
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[Fig.452
[Fig.452]
452] Esquina da avenida Luiz
Dumont Villares com a rua do Viri.
Acervo do SESC.

A entrada é feita pela avenida Luiz Dumont Villares e está localizada acima da cota do passeio para
contornar os problemas de enchentes, característicos da região. Para isso, foi criado um muro de
concreto a meia altura junto ao passeio com a mesma finalidade (LEAL, 2005, p.49).

[Fig.453
[Fig.453]
453] A entrada para o edifício é
feita através de uma rampa, que conduz à
área de convivência.

[Fig.454
[Fig.454]
454] Vista da área de convivência, com seu pé direito duplo,
acima, o nível da comedoria e por último, a sala de ginástica. Ao lado, a
rampa que conduz aos pavimentos superiores.

LEAL, 2005.

LEAL, 2005.

O interior do equipamento pode ser dividido em três grandes áreas: o teatro, o conjunto cultural e o
conjunto esportivo, completadas pelos espaços de atendimento, administração, apoio e serviços,
distribuídos entre dois subsolos, térreo com mezanino e dois pavimentos.
Nos dois subsolos estão o estacionamento, o teatro, para 349 pessoas, o foyer e instalações de
apoio, serviço e manutenção. No térreo, o bloco principal é destinado à área de convivência, que
possui pé direito duplo, interligando visualmente os demais pavimentos. Ao seu lado, a grande
parede curva esconde o vazio da caixa de palco do teatro e na outra extremidade do bloco, junto à
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rua Jair de Moraes, está a área destinada a exposições. Meio nível abaixo, no segundo bloco, estão
as piscinas e o solário acessados por uma rampa que sai da área de convivência e leva aos
vestiários estrategicamente colocados entre os dois blocos. Acima do térreo, um mezanino acomoda
a área de Internet Livre e o restaurante, ambos com visão para a área de convivência e para as
piscinas. Neste nível, uma passarela sobre o conjunto aquático faz a ligação do mezanino com o
solário. O 1º andar é ocupado pelas salas de atividades físicas, uso múltiplo, atendimento
odontológico e administração. O ginásio se encontra no último pavimento, e possui o mesmo sistema
utilizado em Pinheiros, com cobertura retrátil. Ao lado do ginásio e junto à fachada frontal da
edificação, a varanda abriga uma área de jogos.
Para vencer os grandes vãos do edifício, adotou-se um sistema de estrutura mista, com pilares e
vigas de concreto e perfis metálicos para a sustentação da cobertura. A comunicação entre os
andares é feita por grandes rampas de concreto e elevadores, localizados junto à fachada da rua do
Viri.
Da mesma forma que em Pinheiros, o conforto ambiental da unidade foi garantido pelo uso de
aberturas nas fachadas e o emprego de vidros de alto desempenho, como os refletivos da fachada e
os utilizados nas coberturas da piscina e do ginásio.

[Fig.455
[Fig.455]
455] Implantação.
Legenda:
1.entrada
principal;
2.entrada
medidores; 3.entrada de
carros; 4.saída de carros;
5.saída de emergência;
6.entrada do palco.
LEAL, 2005.
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[Fig.456
[Fig.456]
456] Planta 1º subsolo.
Legenda: 1.palco; 2.platéia;
3.foyer; 4.café; 5.sanitários;
6.sala técnica; 7.casa de
máquinas;
8.estacionamento;
9.medidores; 10.filtros.
LEAL, 2005.

[Fig.457
[Fig.457]
457] Planta 2º subsolo.
Legenda: 1.palco; 2.platéia;
3.camarins;
4.garagem;
5.depósito;
6.transformadores;
7.geradores;
8.sanitários
e
vestiários.
LEAL, 2005.

[Fig.45
[Fig.458
458]
Planta do térreo.
Legenda:
1.convivência;
2.sanitários
e
vestiários;
3.atendimento;
4.piscina;
5.solarium;
6.caixa do palco;
7.exposições.
LEAL, 2005.
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[Fig.459
[Fig.459]
459] Planta mezanino. Legenda: 1.caixa
do palco; 2.internet livre; 3.restaurante;
4.passarela; 5.vazio; 6.prumadas.
LEAL, 2005.

[Fig.460
[Fig.460]
460] Planta 1º pavimento intermediário.
Legenda: 1.convivência; 2.administração;
3.sala de ginástica; 4.odontologia; 5.sanitários
e vestiários; 6.prumadas.
LEAL, 2005.

[Fig.461
[Fig.461]
461] Planta 2º pavimento. Legenda:
1.quadra
poliesportiva;
2.miniquadras;
3.varanda; 4.arquibancada retrátil; 5.sanitários
e vestiários; 6.prumadas.
LEAL, 2005.
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[Fig.462
[Fig.462]
462] Corte longitudinal da
unidade, passando pela piscina e área
de convivência no térreo.
Acervo do SESC.

[Fig.463
[Fig.463]
463] Interior do teatro, localizado
no subsolo.
LEAL, 2005.

[Fig.464
[Fig.464]
464] Comedoria, localizada no
mezanino.
LEAL, 2005.

[Fig.465
[Fig.465]
465] Internet Livre, localizada no
mezanino. Notar o mural de Carlos
Matuck ao fundo, localizado na área das
piscinas.
LEAL, 2005.
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[Fig.466
[Fig.466]
466] Conjunto aquático, com
iluminação zenital e passarela em
estrutura metálica e fechamento em vidro,
que leva até o solário, localizado na área
externa da edificação.
LEAL, 2005.

[Fig.467
[Fig.467]
467] Ginásio de esportes com
cobertura retrátil e iluminação zenital. Ao
fundo, painel de Carlos Matuck.
LEAL, 2005.

No fim de 1996, repetindo a experiência realizada na Pompéia, de transformar áreas ociosas
geradas pela industrialização da metrópole em espaços voltados ao lazer e ao convívio da
população, o SESC adquiriu uma grande área no bairro do Tatuapé, zona leste da cidade de São
Paulo para transformá-la em um novo Centro de Cultura e Lazer da entidade.
O terreno, com cerca de 32.000 m², localizado em um quarteirão entre as vias Padre Adelino, Tobias
Barreto e Álvaro Ramos, abrigava os galpões que pertenceram à antiga fábrica de tecidos Moinho
Santista, edificada a partir de 1934 e totalizando uma área construída de aproximadamente 54.800
m².
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[Fig.468
[Fig.468]
468] Foto aérea da área
e seu entorno.
Google Earth, 2006.

[Fig.469
[Fig.469]
469] Vista aérea do
terreno, com os antigos galpões
do Moinho Santista.
RECICLAGEM, 1997.

Para a transformação dos espaços, o SESC contratou diversos arquitetos – Paulo Mendes da
Rocha; Abrahão Sanovicz; Miguel Juliano; Ricardo Chahin; Benno Perelmutter; Tito Lívio Frascino e
Vasco de Mello, da Central de Projetos e Cristina de Castro Mello e Rita Vaz, do escritório Teúba –
que elaboraram propostas, as quais se encontram publicadas de forma sucinta em artigo da revista
Projeto de1997, de como a área deveria ser aproveitada. Esta opção da entidade, de contratação de
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diversos arquitetos, foi entendida por muitos, como a realização de um concurso, fato esclarecido
pelo Diretor Regional da entidade, Danilo Santos de Miranda.
Não foi bem um concurso. Pedimos algumas propostas, todas elas
remuneradas, para que não se caracterizasse como uma competição. Não
repetimos a experiência e temos liberdade institucional para isso. Não temos o
compromisso de fazer concurso sempre, nem de não fazer. O que procuramos
é ver o trabalho das pessoas, chamar aquelas com quem temos mais afinidade.
Temos vários cadastrados, muita gente interessada que nos procura com
bastante assiduidade. Alguns poderão sentir-se injustiçados porque não tiveram
condições de se apresentar, mas o SESC tem absoluta liberdade legal para agir
assim. Obtemos um bom resultado no modo como atuamos, e consideramos
esse efeito positivo, pois não corremos o risco de realizar algo que não seja de
nosso interesse (MIRANDA, 2004a, p.9-10).

Entre todas as propostas, o SESC optou por aquela elaborada pelo arquiteto Ricardo Chahin. Em
seu projeto, assim como no da maioria dos arquitetos, os dois galpões mais altos, localizados nas
duas esquinas, foram preservados, e os galpões térreos, sem valor arquitetônico significativo, foram
desconsiderados (RECICLAGEM, 1997, p.64).
Sua proposta divide o terreno em duas partes: uma construída, junto à rua Tobias Barreto, e outra
livre, destinada às atividades descobertas, como quadras, pista de cooper, piscinas, etc. Busca
restabelecer a linguagem industrial do conjunto, criando uma relação com o passado do conjunto e
com a região como um todo (RECICLAGEM, 1997, p.64). Para isso, o arquiteto preservou a fachada
dos edifícios remanescentes, em estilo art-déco, e trabalhou com cobertura em sheds no volume
mais baixo que une os dois edifícios. Este volume abriga uma grande área de exposições, ginásio de
eventos, área de esportes, lanchonete e instalações de apoio.

[Fig.470
[Fig.470]
470] Proposta elaborada pelo
arquiteto Ricardo Chahin.
Acervo do SESC.
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[Fig.471
[Fig.471]
471] Maquete do conjunto, apresentada
durante as primeiras etapas do projeto.
Acervo do SESC.

[Fig.472
[Fig.472]
472] Maquete do conjunto, apresentada
durante as primeiras etapas do projeto.
Acervo do SESC.

O prédio da esquina das ruas Padre Adelino e Tobias Barreto possui quatro pavimentos (térreo e
três andares) e abriga outras atividades da instituição, como área de exposições, lanchonete,
biblioteca, odontologia, salas para atividades físicas, administração, além de um pavimento
destinado a espetáculos, com um teatro, dois auditórios e café.
O outro prédio a ser preservado, localizado na esquina da Álvaro Ramos com a Tobias Barreto, foi
destinado à sede da administração e diretoria da instituição, que originalmente funcionava no prédio
da avenida Paulista. Por este motivo, foi o primeiro prédio a ser reformado, sendo, atualmente, o
único finalizado.

122

Para abrigar o programa, foram construídos pavimentos intermediários em

estrutura metálica, com um grande vazio central na laje, que conecta todos os andares. Possui
subsolo, onde se localizam o estacionamento e áreas de serviço; térreo, com recepção, auditório,
refeitório, lanchonete e centro de convenções, além de três andares de escritório.

122

No período entre a compra da área pelo SESC e a realização das obras, os espaços do conjunto abrigaram inúmeras
atividades da instituição, além de sediar o evento Arte Cidade Zona Leste, ocorrido em 2002.
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[Fig.473
[Fig.473]
473] Planta do térreo. Legenda: 1.quadra de tênis; 2.quadra poliesportiva; 3.apoio; 4.palco; 5.salão infantil; 6.praça
central/bosque; 7.parque externo infantil; 8.piscina; 9.acesso sede; 10.plenário; 11.entrada garagem; 12.convenções;
13.refeitório; 14.entrada social; 15.auditório; 16.saguão; 17.café; 18.cozinha; 19.serviços; 20.sala de estar; 21.espelho
d’água; 22.exposições; 23.esportes radicais; 24.ginásio de esportes; 25.lanchonete; 26.parede de escalada; 27.pista de
cooper; 28.terceiros.
Acervo do SESC.

[Fig.474
[Fig.474]
474] Planta do primeiro pavimento. Legenda: 1.edifício sede; 2.administração; 3.odontologia; 4.biblioteca eletrônica;
5.exposições/biblioteca.
Acervo do SESC.
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[Fig.475
[Fig.475]
475] Planta do segundo pavimento. Legenda: 1.edifício sede; 2.atividades físicas; 3.vestiários.
Acervo do SESC.

[Fig.476
[Fig.476]
476] Planta do terceiro pavimento. Legenda: 1.edifício sede; 2.café concerto; 3.bar; 4.grand foyer; 5. foyer; 6.teatro
italiano; 7.camarim; 8.sala de espetáculo; 9. monta-cargas; 10.rua interna.
Acervo do SESC.
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Com a inauguração do edifício sede, que abriga a administração da entidade, o antigo prédio da
avenida Paulista deverá passar por uma grande reforma, elaborada pelo escritório Königsberger
Vannucchi Arquitetos Associados. 123
O projeto prevê alterações internas e externas com o intuito de atender tanto o novo perfil da
unidade, voltado para artes visuais, corpo e tecnologia, como para atender ao pedido da própria
entidade de transformação da quadra onde a unidade se insere em um boulevard, integrando o
edifício a outras instituições culturais locais, como o Itaú Cultural, ao lado (MELENDEZ, 2006,
p.100).

[Fig.477
[Fig.477]
477] Nova fachada do edifício,
que receberá na face nordeste, uma
grande lâmina de vidro serigrafado e nas
outras faces, fechamento com alvenarias
e elementos pré-moldados com
aberturas diversas. Destaque para a
grande área de convivência criada no
espaço ocupado pelo terraço do
mezanino.
Acervo do SESC.

123 O escritório, inaugurado em 1975, é formado pelos arquitetos Jorge André Königsberger e Gianfranco Vannucchi. O
primeiro nasceu em São Paulo, em 1949 e formou-se pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie em 1971.
O segundo nasceu em Florença, na Itália, em 1950 e formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo em 1975. Possuem um extenso acervo profissional, geralmente voltado para a iniciativa
privada, que engloba agências bancárias, edifícios residenciais e comerciais, sedes empresarias, indústrias, hotéis,
complexos de lazer e cultura e residências (COMPETÊNCIA, 1995, p.E1).
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[Fig.478
[Fig.478]
478] Planta do térreo com o
acesso principal, bilheteria, foyer,
auditório e a “praça” de integração com a
edificação ao lado.
Acervo do SESC.

[Fig.479
[Fig.479]
479] Planta do 1º pavimento, com
recepção e área de convivência.
Acervo do SESC.

O antigo prédio da Mesbla, localizado na esquina da rua 24 de Maio com Dom José de Barros,
também está sendo reformado para abrigar uma nova unidade do SESC. O prédio, construído na
década de 1950 e fechado desde 1998, foi adquirido em leilão pela entidade, pelo valor de R$ 6
milhões (PONZIO, 2001/2002).
Sua localização estratégica, no quadrilátero formado pelas avenidas Ipiranga e São João e pelas
ruas Xavier de Toledo e Conselheiro Crispiniano, e próximo de outros equipamentos culturais como
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o Teatro Municipal, o Centro Cultural Banco do Brasil e a Biblioteca Mário de Andrade contribuirá na
promoção de um “efeito indutor de qualidade urbana pela cultura e pelo esporte”, colaborando com o
processo de requalificação do centro (MENGOZZI, 2004).
Segundo Danilo Santos de Miranda, Diretor Regional do SESC em São Paulo, a implantação de uma
nova unidade do SESC na área se ampara ainda em dois fatores característicos da região central: a
grande concentração de trabalhadores nas áreas de comércio e serviços e a facilidade de acesso,
devido à presença de várias estações de metrô e terminais de ônibus. Além disso, melhorias
prometidas pela Prefeitura, como estacionamento subterrâneo e mais segurança no entorno
contribuirão para aumentar o fluxo de pessoas no local (MIRANDA, 2004).
Estaremos em um lugar de imensa circulação de pessoas, em frente a um
ponto expressivo, que é a Galeria do Rock. Nossa intenção é atender a
demanda desse público múltiplo, formado por uma população de todos os
níveis sociais. O Centro paulistano é um local de encontros muito significativo.
Está conectado com o que há de mais moderno, mas por ele também circula a
periferia da cidade. Nesse contexto, esperamos gerar atividades que sejam
integradoras e não excludentes. Não imagino o Centro como um lugar
higienizado, sob o ponto de vista humano, mas como uma junção estimulante
de contradições (MIRANDA, 2004).

[Fig.480
[Fig.480]
480] Foto aérea do edifício e seu entorno.
Google Earth, 2006.

338



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

O projeto de reforma do prédio foi elaborado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha 124, em parceria
com o escritório MMBB, dos arquitetos Fernando Melo Franco, Marta Moreira e Milton Braga.

125

Segundo este projeto, o edifício de 14 andares (incluso um subsolo), será totalmente remodelado,
aproveitando-se somente a estrutura em concreto, que deverá ser reforçada com a construção de
quatro novos pilares para sustentar o peso da piscina que será construída no último pavimento
(NOVA, 2003).
O subsolo do edifício abrigará o foyer e o teatro, com capacidade para 290 lugares. O térreo, a
exemplo das galerias próximas, terá uma grande área pública, com uma pequena área reservada às
instalações de apoio e caixas de escada e elevadores.

[Fig.481
[Fig.481]
481] Esquema do nível térreo do
edifício. A área em preto é de uso público
e possui livre acesso, e a área em cinza é
de uso privado da instituição.
BASTIAN, 2004.

O primeiro pavimento será destinado à administração, e o segundo a um restaurante popular. A área
de convivência se localiza no terceiro pavimento e a biblioteca no nível acima. O quinto e sexto

124 Paulo Mendes da Rocha nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 1928 e formou- pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Mackenzie em 1954. Em 1955 abriu escritório próprio, tendo, mais recentemente, se associado
a outros escritórios de arquitetura para desenvolvimento de projetos. É um dos maiores arquitetos brasileiros, autor de
obras importantes como o Ginásio de Esportes do Clube Atlético Paulistano (1957), o Pavilhão Brasileiro na Exposição
Mundial de Osaka, no Japão (1969), a Loja Forma (1987), o Museu Brasileiro de Escultura (1988) e a remodelação da
Pinacoteca do Estado (1998) e da Praça do Patriarca, em São Paulo.
125 O escritório MMBB é composto atualmente pelos arquitetos Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga,
todos formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo entre os anos 1986 e 1987.
Seus trabalhos apresentam forte ligação com as tradições da linguagem paulista, com obras marcadas pela
horizontalidade e clareza de elementos. Possuem trabalhos em diversas escalas, desde residências até projetos de infraestrutura urbana. Entre suas principais obras estão o edifício sede da DPTO Propaganda e Marketing, a Garagem
Subterrânea no Trianon, uma Escola do FDE em Campinas, uma Clínica em Orlândia, além de várias residências (MMBB
ARQUITETOS, 2007).
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pavimentos serão ocupados pela área de exposições e oficinas de arte, enquanto as salas de
atendimento odontológico estarão no sétimo pavimento. Os demais pavimentos serão destinados às
atividades esportivas, englobando quadras, salas de ginástica e dança e o grande destaque da
unidade: a piscina e o solário, localizados no último pavimento.

[Fig.482
[Fig.482]
482] A piscina de 25x25 metros
está localizada no último pavimento,
proporcionando grande visão do centro da
cidade.
BASTIAN, 2004.

[Fig.483
[Fig.483]
483] Corte do edifício. Legenda:
1.praça; 2.teatro; 3.foyer; 4.recepção e
administração;
5.restaurante;
6.convivência;
7.biblioteca;
8.exposições; 9.exposições e oficinas;
10.odontologia; 11.esportes; 12.vestiário
dos esportes; 13.dança; 14.jardim da
piscina; 15.vestiário da piscina;
16.piscina.
NOVA, 2003.

Para as instalações de apoio, serviço e manutenção, o SESC adquiriu um edifício ao lado, na rua
Dom José de Barros, liberando todo o espaço do antigo edifício comercial para as atividades
culturais e esportivas da unidade.

340



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

A circulação do edifício será formada por rampas e elevadores, que pararão somente em
determinados andares, otimizando o sistema e forçando o usuário a percorrer os espaços do prédio
(BASTIAN, 2004, p.9). Esta é uma solução que, aliada ao grande vazio central, resolve um grande
problema dos edifícios verticais, com pavimentos sobrepostos, que se caracterizam pela separação
completa de suas atividades, sem comunicações visuais, como o caso do SESC Pinheiros. Dessa
forma, o visitante não só pode observar o que acontece nos outros ambientes, como é obrigado a
percorrê-los, atingindo o objetivo da instituição de colocar o usuário em contato com todas as
atividades oferecidas.

[Fig.484
[Fig.484,
484, 485 e 486]
486] Maquete do
edifício, que adotou uma combinação de
fechamentos diversos entre alvenaria,
vidro e brises.
Acervo do SESC.
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Completando as futuras instalações do SESC no centro de São Paulo, a entidade está com uma
outra obra em andamento, cujo projeto foi elaborado pelo arquiteto Leon Diksztejn.

126

O terreno,

localizado junto às alamedas Dino Bueno, Nothmann e Cleveland, no bairro Bom Retiro, se encontra
em frente ao antigo casarão da Família Santos Dumont. Abrigava anteriormente um galpão de uma
empresa vendedora de veículos que, segundo o arquiteto, foi demolido por não apresentar nenhuma
característica arquitetônica que justificasse sua preservação.
Embora a nova unidade possua quatro pavimentos e dois subsolos, ela não tem uma conformação
vertical, por sua relação entre a altura e largura da fachada. A fachada principal está voltada para a
alameda Nothmann, onde se encontra a entrada de pedestres para o equipamento, e as outras duas
fachadas recebem a entrada e saída de veículos. Embora exista esta hierarquia, o tratamento
conferido será o mesmo nas três faces, com revestimento em alumínio colorido, porcelanato e vidro.
Segundo o arquiteto, o conceito essencial do projeto está na criação de uma ampla praça central,
localizada próxima à entrada do edifício, e a partir da qual se desenvolve todo o projeto. Assim como
a unidade 24 de Maio, a piscina se encontra na cobertura. O sistema construtivo é misto, com a
parte inferior em concreto e a os pavimentos a partir do térreo, em estrutura metálica.

[Fig.487
[Fig.487]
487] Maquete virtual do futuro
SESC Bom Retiro.
Acervo Leon Diksztejn.

126

Leon Diksztejn nasceu em 1936 na cidade de Jaú, interior de São Paulo e graduou-se em 1964 pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Posteriormente trabalhou com diversos arquitetos, entre eles
Joaquim Guedes, Fábio Penteado e Décio Tozzi, e realizou projetos em diferentes áreas, como edifícios e conjuntos
residenciais, hotéis, sedes de clubes e escolas, entre eles, a unidade do SENAC em São Carlos.
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[Fig.48
[Fig.488
488] Maquete virtual do futuro
SESC Bom Retiro. Notar a piscina na
cobertura.
Acervo Leon Diksztejn.

[Fig.489
[Fig.489]
489] Maquete virtual do futuro
SESC Bom Retiro. Fachada junto à
alameda Nothmann.
Acervo Leon Diksztejn.

Ainda em São Paulo, o SESC irá inaugurar uma nova unidade no bairro de Santo Amaro, em terreno
conformado pelas ruas Amador Bueno e Professor Oscar Ramos Arantes e pela travessa Jurci
Soares Sebastião. O terreno, bastante exíguo, com cerca de 7.500 m² será ocupado totalmente pela
nova unidade, composta por dois blocos, localizados lado a lado.
O primeiro, retangular, abrigará as atividades que necessitam de salas e espaços fechados, sendo
por isso um volume compacto e com predominância de cheios sobre vazios. O outro bloco,
localizado junto à rua Professor Oscar Ramos Arantes é caracterizado como uma grande caixa com
fechamento predominantemente em vidro e estrutura modulada, composta por pilares e vigas. Esta
estrutura é a responsável pela idéia da caixa, pois apesar desta não possuir fechamento em todas
as faces, a estrutura cria um volume virtual. Este bloco é composto por três módulos de mesmo

ANOS DE ABERTURA: POLÍTICA, CULTURA E ARQUITETURA



343

tamanho, que abrigam as atividades de maior concentração de pessoas, como piscina, área de
convivência e quadras.

[Fig.490
[Fig.490]
490] Maquete do edifício. Vista da
fachada principal, na rua Amador Bueno.
Acervo do SESC.

[Fig.491
[Fig.491]
491] Maquete do edifício. Vista do
bloco menor, caracterizado
pela
predominância de superfícies opacas.
Acervo do SESC.

[Fig.492
[Fig.492]
492] Maquete do edifício. Vista do
bloco maior, que abriga a área de
convivência, piscina e quadras.
Acervo do SESC.
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O edifício contará com um subsolo, térreo e dois pavimentos. O subsolo será destinado ao
estacionamento e áreas de apoio, como salas de manutenção, depósitos e vestiários dos
funcionários. Seu acesso será feito pelo recuo lateral da edificação, junto à travessa Jurci Soares
Sebastião.
O térreo possui entrada pela rua Amador Bueno, marcado pela torre da caixa de escadas e por uma
marquise. Será ocupado pela central de atendimento e área de convivência, localizadas junto à
entrada, comedoria, piscina, uma praça coberta e uma descoberta, salas de uso múltiplo e de
expressão corporal, duas quadras poliesportivas e instalações de apoio como cozinha e vestiários.
Estes espaços possuem grande comunicação visual devido à utilização de pés direitos que ocupam
toda a altura do prédio e de grandes panos de vidro nos fechamentos, como por exemplo, entre a
área de convivência e os espaços da piscina e da praça coberta.

[Fig.493
[Fig.493]
493] Maquete virtual do interior do
edifício. Vista da área de convivência e
sua relação com os outros espaços da
unidade.
Acervo do SESC.

O primeiro pavimento possui a forma de T, devido aos vazios das áreas de convivências, da piscina
e das quadras. Será ocupado pelo teatro, localizado na parte frontal da edificação, e suas
instalações complementares e de apoio, como foyer e camarins, além de uma sala de
condicionamento físico, área de Internet Livre e um solário, localizado entre as quadras e a piscina.
O segundo pavimento é ainda mais reduzido, agora pela inexistência do piso sobre o solário. Ele
abrigará as salas da administração, odontologia e de múltiplo uso, além de uma área de estar e
leitura e uma brinquedoteca.
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No interior de São Paulo, a entidade possui mais dois projetos em andamento, ambos do escritório
Teúba, composto pelas arquitetas Christina de Castro Mello e Rita de Cassia Alves Vaz. 127
Em Birigui, cidade do noroeste do estado, a unidade será implantada em terreno de esquina, entre
as ruas Manoel Domingues Ventura e Antônio Munhoz Artilla. Seu entorno é caracterizado por
edificações térreas e de dois pavimentos, o que levou à adoção de uma solução horizontal para o
conjunto, composto por volumes distintos, com formas fluidas e aerodinâmicas e gabarito baixo
(térreo, dois ou três pavimentos), totalizando uma área construída de 7.464,71 m².
Cada um destes volumes abriga uma função (ginásio, administração, serviços de apoio, teatro,
odontologia e área de convivência), porém todos estão conectados entre si pelas varandas que
contornam as edificações, e pela praça central que abriga o parque aquático do equipamento.

[Fig.494
[Fig.494]
494] Maquete do conjunto, com os volumes distribuídos ao redor da praça central.
Acervo da unidade.

Estas varandas, além de auxiliarem na manutenção do conforto térmico, pelo sombreamento
proporcionado, constituem a principal circulação do conjunto, conformando um anel ao redor da

127 Ambas as arquitetas ingressaram na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1968 e se formaram em 1972.
Christina trabalhou junto a outros arquitetos, como Francisco Petraco, Sami Bussab, Paulo Mendes da Rocha e Eurico
Prado Lopes, enquanto Rita ocupou importantes cargos na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Mauá e no IABSP, além de ser membro do grupo de estudos de edificações educacionais da União Internacional dos Arquitetos (UIA). Em
1978 fundaram o escritório Teúba, onde realizaram diversos projetos institucionais, de edifícios culturais e de lazer, planos
diretores, etc.
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praça. Um nível abaixo delas, se encontra um piso técnico para facilitar a manutenção dos espaços
do equipamento. Existe também uma passarela suspensa sobre o parque aquático que faz a união
entre os blocos da administração e da vivência, localizados em lados opostos do terreno.

[Fig.495
[Fig.495]
495] Planta do conjunto – nível térreo.
Acervo do SESC.

[Fig.496
[Fig.496]
496] Vista da fachada a partir da
rua Manoel Domingues Ventura.
Acervo do SESC.

[Fig.197
[Fig.197]
197] Vista da fachada a partir da
rua Manoel Domingues Ventura.
Acervo do SESC.
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A estrutura do conjunto é mista, de concreto e aço, e os fechamentos alternam tramas de
venezianas, elementos vazados, brises horizontais e verticais e empenas cegas coloridas que
cumprem o papel de demarcar os acessos e as transições entre os volumes.
Em Jundiaí, próspera cidade do estado de São Paulo, localizada próxima da capital e de outras
importantes cidades, como São José dos Campos e Sorocaba, a nova unidade será implantada na
avenida Antonio Frederico Ozanan, em uma grande área verde junto à linha férrea e próxima à
Prefeitura.

[Fig.498
[Fig.498]
498] Vista do terreno e do entorno a partir da Prefeitura.
Acervo do SESC.

O edifício é composto por dois blocos principais: um circular e mais alto, que abrigará o teatro, e um
outro mais baixo, que o contorna, que possui subsolo, térreo, um pavimento e terraço descoberto.
O subsolo será destinado às áreas de apoio como manutenção e serviços, estacionamento,
vestiários de funcionários e depósitos. O térreo será ocupado pela área de convivência e
exposições, teatro com capacidade para 250 pessoas, consultórios odontológicos, salas de Internet
Livre, de condicionamento físico, de expressão corporal e de técnicas alternativas, além de vestiários
e estacionamento. Na área externa, possuirá uma quadra poliesportiva descoberta, mini-campo de
grama sintética, quadra de squash, e pista de skate. No pavimento superior ficarão as oficinas
culturais, salas de uso múltiplo, área de leitura e brinquedoteca, comedoria e administração, além de
áreas destinadas a atividades esportivas, como piscinas e um ginásio de esportes e eventos. O
conjunto possuirá, ainda, um terraço descoberto no último pavimento.
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[Fig.49
[Fig.499
499] Implantação.
Acervo do SESC.

[Fig.500
[Fig.500]
500] Corte.
Acervo do SESC.

[Fig.501
[Fig.501]
501] Corte.
Acervo do SESC.
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[Fig.5
[Fig.502]
02] Elevação.
Acervo do SESC.

[Fig.503
[Fig.503]
503] Elevação.
Acervo do SESC.

Pelos projetos apresentados, é possível notar que, embora exista uma diversidade na linguagem
arquitetônica das unidades mais recentes, o desenvolvimento de seus espaços internos segue um
mesmo princípio, estabelecido previamente pela entidade, que busca criar um percurso em que o
usuário tenha contato com as diversas atividades oferecidas pela instituição, participando, assim, da
programação da unidade como um todo.
O SESC atua cobrindo uma responsabilidade que seria do poder público, de fornecer equipamentos
urbanos de recreação e lazer, ao lado de políticas de serviços de qualidade. Da mesma maneira,
“compensa”, de certa forma, o esvaziamento do espaço público, onde as ruas e praças vêm
perdendo seu caráter de encontro e sociabilidade.
As unidades do SESC, com sua arquitetura lúdica, que privilegia a integração física e visual entre os
diversos ambientes, contribuem para o enriquecimento da convivência humana, especialmente em
sua área de convivência, um espaço representativo e propositivo, no sentido de oferecer novas
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experiências e novas formas de sociabilidade, mesmo aquelas que nascem da indeterminação e de
acontecimentos fortuitos, como na cidade.
Inventar um espaço cuja arquitetura estimule a liberdade, o prazer e o convívio
social e que responda às exigências funcionais de uso, de racionalidade
construtiva, de flexibilidade espacial e de facilidade de manutenção. Esse é o
desafio para o arquiteto ao projetar uma unidade do SESC, voltada para o
lazer, o esporte e a cultura (ELITO, 2000).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente dissertação, estudamos o processo de transformação da arquitetura das unidades de
atendimento do Serviço Social do Comércio (SESC) no estado de São Paulo, no período desde o
nascimento da entidade, na década de 1940, até os dias atuais, investigando as causas de tais
transformações e suas relações com outros acontecimentos relevantes no período, especialmente
aqueles no campo arquitetônico.
No primeiro capítulo, abordamos inicialmente algumas questões importantes referentes à
transformação da cidade de São Paulo e seus habitantes, como reflexo do incremento das
atividades comerciais e como uma forma de subsidiar o entendimento das origens da entidade e de
sua criação. Assim, analisamos o nascimento do SESC e suas primeiras ações, estabelecendo uma
relação com o contexto nacional e internacional. Posteriormente passamos ao estudo da arquitetura,
do ecletismo dos primeiros Centros Sociais ao modernismo, de influência corbuseriana, que se
estabeleceu em São Paulo nas décadas de 1940 e 1950 e caracterizou os novos Centros Sociais,
construídos juntamente com o SENAC.
Iniciamos o segundo capítulo com uma análise das ações da entidade durante as décadas de 1960 e
1970 e sua peculiar relação com a situação política, econômica e social do país. Neste mesmo
contexto, analisamos como a arquitetura produzida em São Paulo alcançou uma hegemonia e uma
linguagem própria que caracterizou toda a produção do período. Neste sentido, estudamos as
principais características desta arquitetura e como elas se refletiram na elaboração dos novos
programas e projetos de equipamentos da instituição, através da análise das unidades construídas
no período.
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O terceiro capítulo estuda a fase atual da instituição, iniciada na década de 1980, seus objetivos,
ações e principais atividades. Trata também das transformações que permearam a arquitetura
contemporânea no Brasil, com a revisão dos preceitos do modernismo e a inclusão de novos
conceitos que orientaram os trabalhos mais recentes. Neste sentido, analisamos os novos
equipamentos da entidade, que refletem essa nova postura, e suas principais características, como
sua imagem perante a cidade, sua relação com o entorno e sua espacialidade interior.
[ o percurso ]
Embora o SESC tenha sido criado em 1946, nosso percurso se inicia em uma época ainda anterior
ao nascimento da entidade onde, através de um breve histórico, buscamos recuperar alguns pontos
importantes no que se refere às mudanças que afetaram as principais cidades brasileiras durante o
século XX, entre elas o crescimento e a diversificação do comércio em São Paulo e suas diversas
implicações na cidade e na vida cotidiana da população.
De volta à década de 1940, com o surgimento do SESC, nos deparamos com o período do pósguerra, uma época de grandes transformações no mundo todo. No Brasil, foi um período marcado
pela industrialização, migração, crescimento dos centros urbanos e por fortes conflitos sociais, que
ameaçavam a condição de paz social, necessária para assegurar o crescimento econômico e
industrial do país.
Neste quadro, a ineficiência do sistema de assistência social brasileira em resolver tais problemas,
levou os empresários a se reunirem e optarem pela criação de um novo conceito de instituição de
serviço social, que deu origem ao SESC. Segundo este novo conceito, a iniciativa privada, e não
mais o Estado, ficaria responsável pela criação e manutenção de serviços sociais, a partir de um
sistema de recolhimento de impostos, proveniente exclusivamente do próprio empresariado. Essa
resolução, além de assinalar o início da tomada de uma “consciência empresarial”, marcada pela
efetiva participação da iniciativa privada nas questões sociais, também coincide com a implantação
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de um amplo programa governamental, que visava ao desenvolvimento econômico e social do país,
através da transformação e capacitação de sua população.
Neste momento, as primeiras unidades de atendimento do SESC funcionavam em casas adaptadas,
as quais foram substituídas gradualmente durante as décadas seguintes. Exemplares de um
ecletismo simplificado, estas primeiras unidades não refletiam uma posição de aceitação da entidade
perante um determinado tipo ou estilo arquitetônico, apenas revelavam uma prática bastante comum
na época, de adaptação de imóveis antigos, especialmente neste momento da instituição, quando
seus objetivos e suas formas de atuação ainda não estavam claramente delineados e as atividades
individuais e de assistência à saúde predominavam em relação às atividades sociais em grupo.
As mudanças na arquitetura das unidades tiveram início nos anos 1950, quando o SESC, em
parceria com o SENAC, iniciou um plano de expansão e construção de equipamentos próprios.
Neste momento, a consolidação do modernismo como linguagem arquitetônica padrão em São
Paulo, através da realização de grandes obras como o Parque do Ibirapuera, o Copan e as
construções do Convênio Escolar contribuiu para que a arquitetura moderna fosse escolhida como a
linguagem representativa dos novos ideais de trabalho, buscados pela instituição. Na realidade, esta
se tornou a resposta mais adequada aos desafios que se impunham à entidade, como a
materialização de um novo programa e o desejo de construção de uma nova sociedade a partir de
diferentes formas de comportamento e uma nova dimensão de uso dos espaços.
Assim, percorremos os Centros Sociais de Ribeirão Preto, Marília, Santos, Bauru e São José do Rio
Preto, equipamentos que refletiram os objetivos e a forma de atuação da entidade que, no período,
privilegiava o atendimento médico e a formação moral, através de cursos e outras atividades
associativas. Arquitetonicamente, caracterizavam-se por duas formas distintas de composição: os
monoblocos ou os blocos articulados com marquises. No entanto, em ambos os casos, os volumes
são puros e regulares e encontram-se soltos no terreno, configurando fachadas distintas. A estrutura
é independente e modulada, e com exceção das unidades de Ribeirão Preto e Bauru, possui uma
presença bastante discreta. Os fechamentos alternam grandes panos de vidro, empenas cegas,
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elementos vazados, brises e aberturas horizontais, conforme a necessidade para o atendimento do
conforto ambiental. O programa privilegia a assistência médica e a realização de cursos, e encontrase distribuído em salas dispostas lado a lado ao longo de corredores, configurando circulações
lineares que se ligam às áreas de maior concentração de pessoas, como a recepção e a espera. Os
acessos, geralmente dois, um para cada instituição, encontram-se independentes, facilitando o
controle das atividades.
Continuamos nosso percurso na década de 1960, um período marcado por grandes mudanças no
país e na atuação da entidade. As novas unidades de atendimento recebem a denominação de
Centros Culturais e Desportivos, como uma forma de marcar os novos rumos dos trabalhos da
instituição. Neste sentido, ainda que algumas atividades culturais fossem realizadas, as restrições da
ditadura limitaram este campo e induziram a um trabalho mais voltado aos esportes e ao lazer de
massas. Tal situação se consolidou na década seguinte, na época do milagre econômico, com a
construção de grandes equipamentos para atender à crescente demanda.
Deste período, conhecemos os equipamentos da cidade de São Paulo, como o da rua Dr. Vila Nova,
o Centro Campestre, em Interlagos, e o edifício-sede, na avenida Paulista, além daqueles
construídos no interior do estado, em Catanduva, Campinas, Bauru, São José dos Campos e
Piracicaba. Com exceção da unidade construída na rua Dr. Vila Nova, cuja edificação ocupa o
terreno todo, as outras construções encontram-se isoladas no lote, configurando volumes soltos,
geralmente blocos autônomos, que contêm todo o programa do equipamento. O concreto é o
material predominante, aparecendo tanto na estrutura, geralmente de desenho expressivo, como em
elementos secundários – escadas, rampas e brises – e fechamentos, combinados com grandes
panos de vidro. A iluminação zenital comparece em grande parte destas edificações, geralmente
junto a uma grelha de vigas de concreto. O programa é um reflexo da denominação “Centro Cultural
e Desportivo”, agregando auditório, biblioteca, salas para cursos, área de convivência e exposições,
com ênfase nos espaços dedicados ao esporte, como salas para jogos, piscinas, quadras externas e
ginásios. Internamente, percebemos que a principal mudança em relação às unidades anteriores foi
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a transformação dos espaços, antes predominantemente individuais, em áreas que atendem melhor
ao coletivo, favorecendo o convívio entre os usuários.
A década de 1980 foi marcada pelo início da redemocratização nacional e pela mudança na gestão
da entidade, que passou a privilegiar a questão cultural como orientadora dos trabalhos. Neste
sentido, as atividades esportivas que caracterizaram grande parte dos trabalhos da entidade nos
anos anteriores, perdem seu caráter de competição e profissionalização para se tornarem mais um
instrumento lúdico e de recreação.
O impacto da inauguração do SESC Fábrica da Pompéia marca o início desta nova fase para a
entidade e é por ele que iniciamos nosso percurso, em 1982, passando posteriormente por Santos,
Taubaté, São José do Rio Preto, Itaquera e Ipiranga, unidades que refletem um período de
transição, com a utilização ainda bastante forte do concreto aparente em grandes estruturas, mas
com o início de uma transformação dos espaços, com ênfase nas áreas de convivência. Ao passar
pelas unidades de São Carlos, Vila Mariana, Araraquara, Santo André, Pinheiros e Santana,
percebemos que elas já nos mostram estas novas tendências – tanto no que se refere à arquitetura
de um modo geral, como às características da nova fase da entidade – de forma mais consistente.
Completando o trabalho, percorremos também os espaços ainda não concretizados dos futuros
equipamentos, como a unidade Belenzinho, as reformas na avenida Paulista e na rua 24 de Maio,
além das unidades Bom Retiro, Santo Amaro, Birigui e Jundiaí, que também demonstram a evolução
dos conceitos da entidade em conjunto com a aplicação dos novos princípios da arquitetura
contemporânea.
Neste caminho, notamos uma maior diversidade nas formas de implantação – as caixas únicas, os
blocos separados e soltos pelo terreno, ou ainda uma mescla das duas soluções – como uma
maneira de adequação às características dos terrenos, além de uma maior liberdade formal, tanto no
desenho dos volumes, que passam a ser mais expressivos, como no tratamento das superfícies, que
utilizam os novos materiais disponíveis no mercado, em detrimento da exclusividade do concreto e
vidro. Dessa forma, a aceitação de novos caminhos de interesse comparece não só nas formas,
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mais flexíveis, como também na estrutura que, embora marcante, perde seu papel de protagonista
para outras questões, especialmente o impacto da presença da unidade no entorno. Neste sentido, é
notória tanto a vontade de marcar uma presença significativa nas cidades, com volumetrias
marcantes, como a transformação dos espaços interiores, com ênfase em grandes áreas voltadas ao
convívio. Estes espaços são significativos não somente por suas características físicas, como as
grandes dimensões, os pés-direitos altos e a fluidez, mas também pela sua capacidade latente de
abrigar uma diversidade de usos e atividades, os quais não estavam previstos, se firmando como um
espaço de promoção cultural, encontros, passeios e conversas. Assim, podemos dizer que a
arquitetura da entidade superou uma visão meramente funcionalista, de atendimento a questões
puramente programáticas, e foi colocada como agente do contato social, promovendo e mediando as
relações de convívio.
Ao percorrer as unidades do SESC, percebemos que seus projetos são o reflexo de um conjunto de
fatores – desde a política da instituição, com sua atuação, objetivos e programas, distintos em cada
uma das gestões, passando pelas condições sociais, políticas e econômicas do país até a posição
da própria arquitetura – em determinados períodos.
Dessa forma, ainda que cada um dos equipamentos construídos tenha sua especificidade, foi
possível notar a presença de características comuns a determinados grupos, o que nos levou a uma
periodização, composta por três fases distintas, as quais originaram os capítulos e auxiliaram no
desenvolvimento do trabalho. No entanto, é válido ressaltar que, embora esta periodização possua
um recorte temporal definido, suas fases não são estáticas, elas estão em constante transformação,
o que gera momentos de transição, onde as características de cada um dos períodos se mesclam,
criando obras híbridas, que refletem a ocorrência de mudanças graduais e remetem a diferentes
fases.
O desenvolvimento da pesquisa revelou a existência de um tema bastante amplo e ainda pouco
abordado, com questões capazes de sustentar não somente uma, mas várias pesquisas, com
enfoques variados. Para o presente trabalho, nos concentramos no estudo dos projetos e suas
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relações com a situação política, econômica e social do país, os objetivos da instituição e o contexto
da arquitetura brasileira. Assim, as idéias aqui ausentes, como as ações do SESC e sua relação com
as transformações de seu entorno ao longo dos anos, estudos comparativos das unidades com
outros equipamentos voltados para o lazer, esporte e cultura, tanto no Brasil como em outros países,
são lacunas que novas pesquisas poderão cumprir futuramente.
Com base nestas considerações, que refletem alguns dos aspectos mais relevantes da pesquisa,
esperamos ter contribuído com a historiografia da arquitetura, tanto nas reflexões apresentadas
como na aproximação a novas questões e linhas de pensamento, das quais poderão originar outros
trabalhos sobre o tema.
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[anexo A]
CRONOLOGIA DO SESC

A Cronologia que se segue é um resumo do texto apresentada no site da instituição, com redação de
Fernanda Pitta e Gabriela Contoli e editoração de Malu Maia. Engloba fatos relativos ao nascimento
e formação da instituição, suas ações e as atividades desenvolvidas, além dos dados relacionados
às unidades, construídas ou adquiridas até o ano de 2006. Alguns fatos julgados relevantes na
trajetória do SESC foram inseridos a partir de dados coletados na pesquisa.

1945
Conferência das Classes Produtoras - lançamento da “Carta da Paz Social”.
1946
Eurico Gaspar Dutra assina o Decreto-Lei, atribuindo à Confederação Nacional do Comércio o
encargo de criar o Serviço Social do Comércio.
Em 30 de outubro, Dia do Comerciário, instala-se em São Paulo o Conselho Regional do SESC, sob
a presidência de Brasílio Machado Neto.
1947
Aquisição da “sede própria”, à rua Florêncio de Abreu, no mês de janeiro.
Inauguração em 1º de maio do Centro Social da avenida Celso Garcia, no Tatuapé.
Inauguração em julho do Centro Social da rua Fausto Ferraz, na Bela Vista.
Inauguração em outubro do Centro Social da rua Voluntários da Pátria, em Santana, do Restaurante
do Comerciário, localizado na Rua Asdrúbal Nascimento e do primeiro Centro Social no interior, em
Ribeirão Preto.
1948
Inauguração do Centro Social da avenida Água Branca, que põe em funcionamento um serviço de
“visitadoras sociais".
Inauguração de dois novos centros sociais em Campinas e Santos.
Inauguração no mês de outubro, da Colônia de Férias de Bertioga, projetada pelo engenheiro Prestes
Maia.
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1949
Criação do primeiro “departamento esportivo” do SESC, “a título experimental” e em conjunto com o
SENAC.
Inauguração de Centros Sociais nas cidades de São José do Rio Preto, Taubaté, Franca, Bauru, Lins,
Araçatuba, Botucatu, Araraquara, Sorocaba, Piracicaba, Cruzeiro, Assis, Jundiaí, Ourinhos e Avaré.
Tem-se o primeiro registro de atividades musicais no SESC, na Colônia de Férias de Bertioga e no
Conservatório Dramático e Musical.
Realização do primeiro grande evento esportivo organizado pelo SESC: o I Jogos Comerciários
reunindo oito equipes de basquetebol e voleibol, seis equipes de basquetebol e oito de futebol.
1950
Implementação de cursos de inglês, português, corte e costura e balé infantil nos Centros Sociais.
Inauguração das unidades de Marília, Catanduva e São Carlos.
Edição regular do jornal "SESC em marcha", com tiragem de 10 mil exemplares.
Realização de representações, shows, comemorações, festivais de arte e música e sessões de
cinema.
Realização do Campeonato de Futebol do Comerciário reunindo 109 equipes e 3.041 atletas.
1951
Realização da I Convenção Nacional de Técnicos do SESC, produzindo uma revisão de sua política
assistencial. A partir deste momento, começa a reduzir gradativamente seus serviços médicos para
ampliar a realização de outras atividades de serviço social.
Surgimento do conceito de serviço social de grupo, que passa a orientar os trabalhos da entidade
desde os programas de ação da Colônia de Férias de Bertioga até o desenvolvimento do Teatro do
Comerciário e os Clubes Amigos do SESC e SENAC.
Oferecimento de cursos especialmente voltados para as moças e mães de famílias dos trabalhadores
no comércio e serviços, como os de confecção de salgadinhos, modelagem de bolos, corte e costura,
bordado, tricô, noções de enfermagem do lar, flores, educação sexual e curso de noivas.
1952
O Serviço externo de Assistência Educativa e Social, promovido pelas “visitadoras sociais” atende
8.393 famílias, atingindo um total de 24.710 pessoas.
1953
Aprovação do segundo Plano Geral de Ação do SESC, contemplando o conceito de “educação
social”.
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1954
Inauguração, no mês de maio, da unidade do SESC-SENAC em Marília.
1955
Inauguração do Centro Social “Mário França de Azevedo” em São Paulo.
Criação da Divisão de Recreação e Cultura do SESC, que se responsabilizará pelas atividades
esportivas, de ensino, recreação, bibliotecas fixas e circulantes, espetáculos e audições, atividades
recreativas, de “formação doméstica” e de extensão cultural.
1956
Realização da II Convenção Nacional de Técnicos do SESC, apontando os novos caminhos voltados
para a ação educativa da recreação e dos esportes.
Registro de 12 milhões de atendimentos anuais.
Apresentações do Coral do Comerciário, do Conjunto de Gaitas e do Conjunto de Violões do SESC
na Rádio Difusora e na TV Paulista, Canal 5.
Inauguração da unidade de São José do Rio Preto, em junho.
Inauguração da unidade de Ribeirão Preto, em conjunto com o SENAC.
1957
Início dos cursos de Relações Humanas no Trabalho e Relações Humanas no Esporte.
O SESC atinge o número de 22 centros sociais em funcionamento, entre a Capital e o Interior do
Estado.
1958
Início da construção da “cidade comerciaria” – Comunidade “Brasílio Machado Neto”, em Suzano, na
área até então utilizada pelo Centro Campestre “Brasílio Machado”.
Inauguração, em São Paulo, da Maternidade “João Daudt D'Oliveira”.
Inauguração, em agosto, do Centro Social “Nelson Fernandes”, em Bauru, onde também se
desenvolverão as atividades locais do SENAC.
1959
Crescimento do trabalho com grupos de interesses específicos, como o teatro, a música, a dança, o
cinema, a fotografia e as artes plásticas.
1960
Inauguração, no mês de fevereiro, das novas instalações do Restaurante do Comerciário no prédio da
rua do Carmo, em São Paulo.
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1961
O SESC atinge o número de 18 unidades em funcionamento, entre a Capital e o Interior do Estado.
Realização da III Convenção Nacional de Técnicos do SESC em Macaé, no Rio de Janeiro,
estabelecendo um novo Plano Geral de Ação que redefine os limites de atuação da entidade,
assumindo definitivamente a educação como perspectiva estratégica básica do trabalho social. Agora,
a promoção social do empregado no comércio e serviços não é mais entendida de um ponto de vista
assistencialista e classista, mas como parte de um processo sócio-educativo que envolve também as
comunidades em que vivem os esses trabalhadores.
1963
Implantação de alguns projetos considerados pioneiros, como a formação do primeiro grupo de
aposentados do Brasil, abordando a questão da marginalização social decorrente da idade avançada.
1964
Início das obras de construção do Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”, à rua Dr.
Vila Nova, na Capital.
Construção da quadra coberta do Centro Social “João de Vasconcellos” e da quadra poliesportiva do
Centro Social “Horácio de Mello”, dentro da política de integrar o esporte ao plano de educação social
do SESC e de dotar a entidade de equipamentos próprios para a realização de atividades esportivas.
1965
Inauguração da unidade do SESC em São José dos Campos.
1966
Criação das Unimos - Unidades Móveis de Orientação Social, que passarão a atender cidades do
interior paulista que não têm unidades fixas, embora apresentem uma expressiva densidade
demográfica de trabalhadores do comércio e serviços. Através das Unimos, o SESC ampliará o
alcance de sua atuação para cerca de 150 municípios.
1967
Inauguração, no mês de novembro, do Centro Cultural e Desportivo “Carlos de Souza Nazareth”,
atual SESC Consolação, unidade que reflete a nova maneira da entidade cumprir os seus objetivos,
com instalações tanto para a prática de esportes quanto para a realização de atividades culturais e
sociais.
Embora sejam mantidos os serviços de odontologia e alimentação, em vez da assistência médica o
SESC passa à realização de campanhas e programas educativos. As Unimos, por exemplo, realizam
grandes Feiras de Saúde e Nutrição, como as de Araraquara, Ribeirão Preto e Jundiaí.
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1968
Realização no Teatro Anchieta da Temporada de Música e Dança, do I Festival Paulista de Dança, do
I Festival de Teatro Amador do SESC e a primeira montagem profissional do teatro: “A Mulher de
Todos Nós”, com Fernanda Montenegro.
Realização do I Festival da Música Popular Brasileira do SESC, em Santos.
1969
Inauguração da unidade em Catanduva.
Estréia, no Teatro Anchieta, da adaptação teatral do romance de Joaquim Manoel de Macedo: “A
Moreninha”, com Marília Pera, Zezé Motta, Cláudia Mello, Adolfo Machado e Ricardo Petraglia.
Início do projeto “A Escola Vai ao Teatro”.
Elaboração do Plano Plurianual do SESC São Paulo, propondo “o lazer como roteiro” para a
satisfação de sua meta de educação social. Surgem as chamadas “feiras de lazer”, nos centros
sociais e nas localidades atendidas pelas Unidades Móveis de Orientação Social.
1970
Registro de cerca de 7 milhões de atendimentos por ano nas unidades permanentes e móveis.
1972
Inauguração do Centro Cultural e Desportivo em Campinas e do Conjunto Desportivo de Catanduva.
O SESC registra a marca dos 7,3 milhões de atendimentos nesse ano, nas unidades fixas da Capital
e do Interior e nas Unimos.
1973
Aprovação pelo Conselho Nacional do SESC das diretrizes Gerais de Ação da entidade, que ratificam
e ampliam a perspectiva do trabalho direcionado ao lazer, a partir da bem-sucedida experiência no
Estado de São Paulo.
1975
Inauguração do Centro Campestre do SESC, hoje SESC Interlagos, com mais de 36.000 m² de área
total construída e mais 500.000 m² de áreas verdes, conjunto aquático, equipamentos esportivos,
áreas sociais, auditório, restaurante e local para realização de espetáculos e shows.
1976
O SESC atinge o número de 14 unidades fixas na Capital e no Interior, além de um extenso trabalho
de suas Unidades Móveis, e mais de 1.200 funcionários.
Realização da Feira Nacional de Cultura Popular, do Festival de Teatro Mambembe e do Festival de
Folclore Japonês, marcando junto às comunidades a vocação cultural do SESC.
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Realização do Seminário sobre Lazer, com Joffre Dumazedier, diretor da Faculdade de Ciências de
Educação da Universidade de Sorbonne, o primeiro dos grandes eventos culturais internacionais
organizados pela entidade.
1977
Inauguração da unidade de Bauru, no Interior do Estado.
Inauguração do Centro Cultural e Desportivo de São José dos Campos.
Inauguração do Teatro Pixinguinha, no SESC Consolação, onde se desenvolverá uma extensa
programação dedicada à música popular brasileira.
Realização do “Projeto Pixinguinha”, em colaboração com o MEC e a Funarte; da programação “Obra
Prima no Centro Campestre”, com exposições de obras do acervo do Masp e audições de música
erudita, e do “Projeto Caixote da Arte Popular”, com o objetivo de valorizar a produção artesanal
brasileira.
Implantação, na Capital, das três primeiras Escolas Abertas da Terceira Idade.
1978
Inauguração do SESC Paulista, onde a partir de então funcionará a sede da entidade. Destaque para
a Galeria SESC Paulista, com uma intensa programação na área das artes plásticas.
Início do funcionamento do TeniSESC, para a divulgação do esporte e do SESC Roosevelt, para a
divulgação e a oferta de programas de turismo social da entidade.
Criação da Orquestra de Cordas do SESC, que mais tarde se transformará no CEM - Centro de
Estudos de Música.
Criação do Centro de Estudos da Terceira Idade.
Criação do Centro de Estudos de Lazer, refletindo a força que esse campo de atuação ganha no dia a
dia da entidade. Técnicos do SESC irão ao exterior participar de cursos de especialização em lazer,
educação de adultos e animação cultural.
1979
Inauguração do SESC Piracicaba, com um amplo conjunto de instalações esportivas e de lazer.
Surgimento de mais duas unidades especializadas: o GinásticaSESC, dedicado ao desenvolvimento
físico de pessoas em todas as faixas etárias, e o CineSESC, que abriga o Festival de Cinema
Brasileiro, com o objetivo de colocar à disposição da população de empregados no comércio e
serviços bens culturais até então inacessíveis à maioria das pessoas.
1980
Crise econômica interna, reflexo da situação brasileira da época, verificando-se uma redução no
quadro de funcionários e cancelamento de atividades importantes já programadas.
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Busca de parcerias na iniciativa privada, conseguindo, com isso, apresentar uma intensa atividade
apontada pela crítica como tendência para o movimento cultural brasileiro.
1981
Destaques da programação do SESC no ano: Festival de Cinema Super-8, Mostra de Quadrinhos,
Humor e Animação, Exposição de Victor Brecheret, Imagens Sacras dos Séculos XVII e XVIII,
Semana Nacional do Meio Ambiente, CamerataSESC e CoralSESC.
1982
Inauguração do SESC Fábrica da Pompéia.
Marcando a inauguração do espaço restaurado do SESC Pompéia, realizam-se grandes exposições
temáticas: O Design no Brasil, Mil Brinquedos para a Criança Brasileira e Caipiras, Capiaus: Pau-aPique.
1983
Realização do 7º Festival de Teatro Amador do SESC, dimensionando o teatro como instrumento de
educação social.
1984
Montagem dos espetáculos “Romeu e Julieta”, “Macunaíma” e “Nelson 2 Rodrigues” no CPT – Centro
de Pesquisa Teatral, sob a orientação de Antunes Filho.
1985
Realização dos Jogos do Comerciário e dos Jogos Estaduais do Comércio, atraindo esportistas de
diversas modalidades de todo o Estado de São Paulo.
Apresentação de shows musicais com importantes nomes da MPB, como Hermeto, João Bosco,
Itamar Assumpção, Paulinho da Viola e outros. Na dança, apresentações do Ballet Stagium e
X.P.T.O., no teatro montagens como “Grande e Pequeno”, com Renata Sorrah, “Piaf”, com Bibi
Ferreira e “Louca Pelo Saxofone”, com Patrício Bisso. Um destaque do ano é a montagem de “Os
Anjos”, pelo CPT, com um grupo de Terceira Idade.
1986
Inauguração do conjunto esportivo do SESC Pompéia, estipulando um novo modelo a ser seguido
internamente pelas demais unidades.
Inauguração do Centro Cultural e Desportivo de Santos, com um grande complexo esportivo e social,
ginásio de esportes, quadras, parque aquático, clínicas odontológicas. Entre seus equipamentos, o
maior e mais completo teatro do SESC no Estado de São Paulo, com 800 lugares, palco italiano
reversível para teatro de arena, além de espaços para exposições, aulas, palestras, leitura e vídeo.
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O SESC atinge um total de quase 22 milhões de atendimentos nesse ano, em programas de cultura,
saúde e assistência da entidade. Desse total, mais de 14 milhões se referem a programas de cultura,
incluídas as atividades de desenvolvimento físico esportivo, com quase 6 milhões de atendimentos.
Aprovação em nível nacional do I Planesc - Plano de Ação do SESC, reforçando o envolvimento do
SESC com a mudança social, entendida pela entidade como o desenvolvimento integral dos
indivíduos, “incluindo novas formas de percepção do meio, das relações sociais e dos mecanismos de
produção e distribuição de cultura”.
1987
Criação do Projeto Curumim, para atender crianças de 7 a 12 anos, procurando ampliar e
potencializar o papel educativo da escola, através de atividades lúdicas que desenvolvem a
sociabilidade, relações com o meio, com a ciência, com a natureza, além da expressão da
sensibilidade através da música, da dança, do teatro e dos esportes.
Apresentação no Teatro SESC Anchieta de “Vestido de Noiva”, de Nélson Rodrigues, “Eletra Com
Creta”, dirigida por Geraldo Thomas e “Mariana Pineda”, de García Lorca.
1988
Inauguração do SESC Taubaté.
Realização em São Paulo do seminário “No País dos Brozundangas”, um encontro irreverente e bemhumorado sobre a realidade brasileira, reunindo no SESC Pompéia cientistas sociais, jornalistas e
humoristas políticos.
O SESC atinge quase 17 milhões de atendimentos, registrando-se 690 apresentações de teatro, 250
de dança, 613 de música, 290 exposições, 380 cursos, 200 campeonatos, 592 grupos de iniciação a
atividades esportivas, 605 grupos de ginástica e 290 turmas de dança.
1992
Eleição das três diretrizes programáticas orientadoras da ação cultural do SESC em São Paulo:
Formação da Cidadania, Distribuição Social da Cultura e Excelência dos Serviços.
Inauguração das novas instalações do SESC São José do Rio Preto.
Inauguração do SESC Itaquera, no Parque do Carmo, uma área de preservação ambiental, abrindo
uma nova frente de trabalho para o SESC, numa região com cerca de 4 milhões de habitantes e
quase que desprovida de equipamentos sociais e culturais.
Inauguração do SESC Ipiranga em novembro.
A unidade do SESC Vila Nova é rebatizada como SESC Consolação.
O número de trabalhadores do comércio e serviços matriculados no SESC aumenta cerca de 39,5%
em relação ao ano anterior (mais de 340 mil novos usuários), como conseqüência da inauguração
das novas unidades.

ANEXO A



379

O SESC recebe vários prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, com as montagens "Trono
de Sangue - Macbeth" e com o evento Modos da Moda (realizado em conjunto com o Senac).
1993
Inauguração do SESC Paraíso, do SESC Pinheiros e do SESC São Caetano.
Desenvolvimento de projetos sintonizados com o conceito de revitalização urbana, como a Mostra
SESC de Teatro de Rua, realizado no Pátio do Colégio, e apresentações de teatro no Parque da
Independência, como "Dionysus", pela companhia japonesa Suzuki de Toga e "Romeu e Julieta"
apresentada pelo Grupo Galpão.
1994
Registro de 400 mil novas matrículas nas unidades do SESC em todo o Estado de São Paulo.
Destes, 57% são trabalhadores do comércio e serviços que recebem, mensalmente, salários não
superiores a cinco mínimos.
Participação na 26ª Conferência Internacional de Bem-Estar Social, realizada na Finlândia,
apresentando um trabalho sobre a questão do bem-estar dos idosos no Brasil.
Inauguração do Parque Lúdico de Itaquera, obra inédita no gênero, que atrai atenção não apenas das
crianças às quais é destinada, mas a arquitetos e educadores. Neste mesmo ano o projeto será
premiado na Bienal Internacional de Arquitetura, realizada em Olinda e apresentado com sucesso
num encontro de arquitetos realizado em Portugal.
Lançamento da revista de cultura "E", visando destacar ainda mais a imagem da entidade como
importante produtora cultural brasileira.
1995
Registro de mais de 20 milhões de atendimentos no ano, com 1.664 apresentações de música, 1.695
sessões de cinema, 998 encenações teatrais, 234 espetáculos de dança, 222 exposições temáticas e
de artes plásticas, além de 7.199 cursos, seminários e palestras.
1996
Compra da área do complexo desativado da Tecelagem Santista na zona leste de São Paulo, visando
repetir o conceito do SESC Pompéia de remodelação de antigas instalações industriais para se
transformar em um grande centro de lazer e cultura.
Inauguração do novo SESC São Carlos, que com 14.600 m² de área construída e grande diversidade
de instalações e equipamentos vem a substituir a antiga unidade.
1997
Realização em todo o Estado de São Paulo de mais de 34 milhões de atendimentos, com ênfase nas
atividades de cultura. Alguns números significativos: 290 espetáculos de dança, 1.177 encenações
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teatrais, 1.831 apresentações de música, 1.475 sessões de cinema, 3.513 sessões de vídeo, 92
exposições de artes plásticas, 82 exposições temáticas e 5.613 cursos, palestras, debates e
seminários. Nos esportes, além de centenas de cursos de iniciação esportiva, são organizados mais
de 200 torneios, com um total de 9.300 competições.
Criação do site do SESC na Internet, com informações sobre o SESC, seus serviços e sua
programação.
Criação do programa de combate à fome “Mesa São Paulo”.
Do Relatório Anual do SESC 1997: "É a cultura que torna o homem cidadão, e só o cidadão é capaz
de refazer o mundo em que vive e criar a sociedade em que quer viver. Por essa razão o SESC de
São Paulo norteia-se pelo binômio cultura-cidadão".
Inauguração, em dezembro, do novo centro cultural e desportivo SESC Vila Mariana, na capital, com
mais de 23.000 m².
Elaboração dos projetos das novas unidades em Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo, e no
Tatuapé.
1998
Inauguração das instalações provisórias da futura unidade do Belenzinho, no dia 12 de outubro com o
evento Fantasia Brasileira - Balé do IV Centenário. O antigo Moinho Santista abriga, por dois meses,
uma série de atividades voltadas à dança e que giram em torno da exposição com fotos e croquis
originais dos figurinos do Balé do IV Centenário da cidade de São Paulo.
Entrega da Ordem do Mérito Cultural ao presidente do Conselho Regional do SESC no estado de São
Paulo, Abram Szajman, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da Cultura,
Francisco Weffort, como reconhecimento do trabalho do SESC.
Pré-lançamento, no mês de novembro, do SESC Santo Amaro, localizado numa garagem de ônibus
desativada.
1999
Registro de mais de 615 mil pessoas, entre funcionários de empresas comerciais e de prestação de
serviço, dependentes destes e outros usuários.
Algumas estatísticas: 49% deles são trabalhadores que ganham no máximo dois salários mínimos e
outros 26% recebem de 3 a 5 salários mínimos. Os 26% restantes estão na faixa dos 6 ou mais
mínimos por mês. As crianças até 11 anos correspondem a 20% desses usuários matriculados,
participantes dos programas permanentes do SESC que se desenvolvem ao longo do ano. Os
adolescentes e jovens até os 24 anos correspondem a 28% do público atendido por esses programas
e os adultos até os 54 anos perfazem mais 43%. Os 9% restantes têm mais de 55 anos de idade.
Entre todos os matriculados no SESC durante o ano, apenas 9% completaram o curso superior e 4%
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estão na faculdade. O número de usuários sem escolaridade ou com o 1o grau incompleto supera
aqueles que completaram o 2o grau.
Além de aparecer quase que diariamente na imprensa escrita brasileira, em matérias, ensaios e
comentários críticos que focalizam a sua programação, orgãos de imprensa internacional reportam a
atuação da entidade. O jornal francês Le Monde, de Paris, por exemplo, publica com destaque uma
matéria sobre o papel do SESC no terreno da cultura brasileira.
Reabertura do Teatro Anchieta e do CineSESC, na Capital, depois de terem passado por reformas
que melhoram suas instalações.
Registro de um total de 44 milhões de atendimentos nos 26 centros de atividades do SESC em
funcionamento na Capital e no Interior do Estado, contabilizando 518 espetáculos de dança, 2.258
apresentações teatrais, 3.119 espetáculos musicais, 213 exposições, mais de 90 mil sessões de
esporte recreativo e treinos esportivos, 299 eventos esportivos reunindo mais de 66 mil atletas, 3.634
aulas abertas de ginástica.
2000
O SESC Bertioga atinge o máximo de sua capacidade de trabalho, recebendo mais de 180 mil
pessoas vindas de todas as partes.
Assinatura de um acordo de parceria entre o Ministério da Educação e o SESC e o SENAC para
implementar o programa Alfabetizando Jovens e Adultos. Em sua fase inicial, o programa atenderá
4.500 pessoas do interior, capital e litoral.
Assinatura de um acordo de parceria entre SESC e SENAC para juntos ampliarem sua ação social e
educativa através da televisão. Surgiu assim a Rede SESC e SENAC de Televisão (STV).
Inauguração do Espaço de Aventuras no SESC Itaquera, aumentando as instalações do Parque
Lúdico, que já conta com a Orquestra Mágica, os Bichos da Mata e o Trenzinho Cenográfico. Com
3.000 m², o Espaço de Aventuras é composto de diversos núcleos de atividades que estimulam a
participação das crianças, indo de encontro à sua necessidade de expressão físico-corporal.
Inauguração do SESC Araraquara com 21.200 m² de área construída.
Inauguração do novo Ginásio de Eventos do SESC Piracicaba, destinado a atividades esportivas,
recreativas e culturais.
Realização em setembro, do I Jogos Brasileiros para Cegos e Portadores de Deficiência Visual, com
a participação de mais de 220 atletas
2001
Inauguração do SESC Campinas.
A UNESCO concede ao SESC de São Paulo o prêmio UNESCO 2001, na categoria Cultura. A
premiação é dirigida a instituições que se destacam por ações de relevância social nas áreas de
Educação, Cultura, Ciência e Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania.
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2002
Inauguração, no mês de marco, do SESC Santo André, com um teatro de 303 lugares, pavilhão de
eventos, quadras poliesportivas, parque aquático, piscina aquecida, lanchonetes e outros recursos,
ampliando em 4.500 pessoas/dia a capacidade de atendimento da entidade na região do ABC, uma
das áreas mais populosas e economicamente importantes do Estado.
Inauguração das instalações provisórias do SESC Sorocaba em dezembro.
Realização da instalação “Ilhas de Reflexão e Utopia” coordenada pela artista suíça Penélope Wehrli
no antigo prédio da Mesbla, no centro de São Paulo, adquirido pelo SESC para abrigar o SESC 24 de
maio.
Registro de mais de 1 milhão de matrículas em todas as unidades do SESC no Estado de São Paulo,
totalizando 62 milhões de atendimentos durante o ano. No total, foram quase 7 mil espetáculos de
teatro, música e dança, mais de 2 mil exibições de filmes e vídeos e quase 300 exposições, entre
outras atividades culturais, como cursos, seminários e debates.
2003
Inauguração da Praça de Eventos do SESC Sorocaba.
2004
Inauguração do SESC Pinheiros em setembro.
2005
Inauguração do SESC Santana em outubro.

[anexo B]
FICHAS DAS UNIDADES

A relação que se segue indica os dados relevantes das unidades do SESC. As informações
apresentadas foram retiradas do site da instituição e complementadas nas visitas feitas ao Setor de
Engenharia da entidade e com informações coletadas durante a pesquisa em outras fontes, como os
periódicos nacionais. A lista apresenta o nome e localização da unidade, arquiteto responsável pelo
projeto, data de inauguração, área construída, capacidade de atendimento, e-mail para contato e
uma breve descrição dos espaços existentes.

U01. SESC ODONTOLOGIA
Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 305 - 6º andar - Centro
Inauguração: 21/05/1947
Área construída total: 2.844 m²
Capacidade de atendimento: 500 pessoas/dia
E-mail: email@odontologia.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção

•

19 consultórios odontológicos

•

2 consultórios de odontopediatria

•

sala de raios X

•

sala de revelação de raios X

•

sala de interpretação de raios X

•

sala de prótese

•

3 salas de esterilização

•

auditório com 20 lugares

Observações: Imóvel já existente, adquirido e reformado pela entidade.
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U02. SESC BERTIOGA
Endereço: Av. Tomé de Souza, 3.600
Arquiteto: Prestes Maia (projeto urbanístico)
Inauguração: 31/10/1948
Área do terreno: 1.018.810 m²
Área construída total: 48.899 m²
Capacidade de atendimento: 1.000 pessoas/dia
E-mail: email@bertioga.sescsp.org.br
Instalações:
•

hospedagem para 1000 pessoas em 11 conjuntos de apartamentos e 50 casas

•

conjunto social

•

restaurante (em 2 salões)

•

3 salas de jogos

•

sala de leitura

•

sala de TV

•

bar/café

•

cinema com 400 lugares

•

lanchonete

•

pista de dança

•

área de estar

•

conjunto administrativo e de serviços com: administração, posto telefônico, sala de reunião e
seminários, balneário (para visitantes diaristas), posto bancário

•

ginásio com quadra poliesportiva coberta

•

3 quadras poliesportivas descobertas

•

2 quadras de tênis

•

campo de futebol

•

cancha de bocha

•

recanto infantil com playground aquático interativo

•

conjunto aquático com 3 piscinas e solário

•

espaço rural, com animais domésticos, lago para pesca recreativa, viveiro de plantas

•

capela

•

estacionamento coberto

Observações: O conjunto aquático e o edifício da lanchonete são projetos do escritório Botti Rubin; o
conjunto social é projeto dos arquitetos Cândido Malta Campos Filho e Siegbert Zanettini; o conjunto
administrativo é projeto do arquiteto Cunha Carril, o conjunto esportivo é projeto dos arquitetos Ícaro
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de Castro Mello, Alfredo Paesani e Teru Tamaki e a torre caixa d’água é projeto do arquiteto Renato
Nunes.

U03. SESC RIBEIRÃO PRETO
Endereço: Rua Tibiriçá, 50
Arquiteto: Oswaldo Corrêa Gonçalves
Inauguração: 08/09/1956
Área do terreno: 4.651 m²
Área construída total: 5.209 m²
Capacidade de atendimento: 1.600 pessoas/dia
E-mail: email@ribeirao.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção

•

ginásio de esportes com quadra poliesportiva e quadra de vôlei

•

auditório com 210 lugares

•

biblioteca

•

espaço lúdico

•

sala de vídeo com 54 lugares

•

espaço de convivência

•

ambiente para exposições

•

2 piscinas aquecidas e solário

•

4 salas multiuso

•

4 consultórios odontológicos

•

bar/lanchonete

•

2 ateliês para cursos de arte

•

ambiente para jogos recreativos

U04. SESC CARMO
Endereço: Rua do Carmo, 147 – Centro – São Paulo
Arquiteto: Alberto Botti e Marc Rubin (reforma)
Inauguração: 12/12/1960
Área do terreno: 1.080 m²
Área construída total: 4.198 m²
Capacidade de atendimento: restaurante (2.000pessoas/dia) e centro-social (1.500pessoas/dia)
E-mail: email@carmo.sescsp.org.br
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Instalações:
•

recepção

•

restaurante com 2 salões de 264 e 120 lugares

•

biblioteca e área de leitura

•

sala de recreação e leitura

•

sala de educação infantil (SESC Curumim)

•

2 salas de ginástica

•

ambiente para instalações

•

auditório com 50 lugares

•

2 salas multiuso

•

espaço de convivência

•

atelier para oficinas de criatividade

U05. SESC CONSOLAÇÃO
Endereço: Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque
Arquiteto: Ícaro de Castro Mello
Início do projeto: 1962
Inauguração: 14/11/1967
Área do terreno: 2.763,05 m²
Área construída coberta: 16.571,30 m²
Capacidade de atendimento: 3.500 pessoas/dia
E-mail: email@consolacao.sescsp.org.br
Instalações:
•

Teatro Anchieta

•

área de convivência e saguão de exposições

•

lanchonete

•

mezanino para leitura e jogos

•

2 piscinas aquecidas

•

4 ginásios com 4 quadras poliesportivas

•

6 salas de ginástica e dança

•

Centro Experimental de Música: 2 estúdios de gravação, 1 sala de áudio e música eletrônica, 5
estúdios individuais e 1 miniauditório de 50 lugares

•

Centro de Pesquisa Teatral: salas de cenografia, ensaios, vídeo, figurinos

•

4 consultórios odontológicos
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U06. SESC CATANDUVA
Endereço: Praça Felício Tonello, 228
Arquiteto: Silvio Bussab
Inauguração: 08/11/1969
Área do terreno: 12.138 m²
Área construída total: 5.910 m²
Capacidade de atendimento: 1.200 pessoas/dia
E-mail: email@catanduva.sescsp.org.br
Instalações:
•

central de atendimento

•

ginásio com quadra poliesportiva

•

sala de TV e vídeo com 48 lugares

•

ilha de leitura

•

sala multiuso

•

2 consultórios odontológicos

•

conjunto aquático com 2 piscinas e solário

•

parque infantil

•

2 quadras poliesportivas descobertas

•

minicampo de futebol de areia

•

2 canchas de bocha cobertas

•

sala de ginástica

•

sala de ginástica em aparelhos

•

sala de artes

•

sala de jogos

•

lanchonete

•

3 espaços de uso múltiplo

U07. SESC CAMPINAS
Endereço: Rua Dom José I, 270 – Bonfim
Arquiteto: Renato Nunes
Inauguração: 07/04/1972
Área do terreno: 10.336 m²
Área construída total: 7.732 m²
Capacidade de atendimento: 1.500 pessoas/dia
E-mail: email@campinas.sescsp.org.br
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Instalações:
•

piscinas (adulto e infantil)

•

2 quadras descobertas

•

minicampo de futebol de areia

•

cancha de bocha

•

recepção

•

setor de matrícula

•

área de convivência

•

teatro com 160 lugares

•

arena com 280 lugares (palco para múltiplas intervenções: teatro, música, instalações, oficinas e
happenings)

•

internet livre - acesso grátis à rede

•

piscina aquecida com teto translúcido e retrátil (adulto e infantil)

•

ginásio com quadra poliesportiva

•

quadra poliesportiva

•

minicampo com grama sintética

•

sala aparelhada para ginástica

•

sala de expressão corporal

•

lanchonete

•

clínica odontológica

•

Ação Externa

U08. SESC INTERLAGOS
Endereço: Av. Manoel Alves Soares, 1100 - Interlagos
Arquiteto: Alberto Botti e Marc Rubin
Inauguração: 30/10/1975
Área do terreno: 453.294,77 m²
Área construída coberta: 20.140,83 m²
Capacidade de atendimento: 12.000 pessoas/dia
E-mail: email@interlagos.sescsp.org.br
Instalações:
•

conjunto aquático com 3 piscinas e solário

•

quadra poliesportiva coberta

•

8 quadras poliesportivas descobertas

•

campo oficial

•

2 minicampos de futebol (grama e areia)
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•

2 quadras de tênis

•

sede social com sala de leitura e jogos

•

sala de TV

•

sala para convenções

•

5 salas de convivência

•

espaço lúdico

•

fraldário

•

anfiteatro com 370 lugares

•

área de exposições

•

6 lanchonetes

•

lago com palco para shows

•

38 quiosques com churrasqueiras

•

recanto infantil

•

viveiro de plantas

•

4 parques infantis

•

complexo de reciclagem de lixo e tratamento de esgoto

U09. SESC BAURU
Endereço: Av. Aureliano Cardia, 671
Arquiteto: escritório Szpigel e Magalhães
Inauguração: 24/05/1977
Área do terreno: 20.654 m²
Área construída total: 16.801 m²
Capacidade de atendimento: 2.500 pessoas/dia
E-mail: email@bauru.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção

•

auditório com 176 lugares

•

ginásio de esportes com quadra poliesportiva

•

4 quadras poliesportivas descobertas

•

minicampo de futebol

•

2 canchas de bocha

•

conjunto aquático com 3 piscinas e solário

•

3 salas de ginástica e dança

•

área de convivência

•

3 consultórios odontológicos
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•

lanchonetes

•

3 salas multiuso

•

recanto infantil

•

praça de eventos

•

bosque

•

pista de cooper

•

salão de jogos

U10. SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Endereço: Av. Adhemar de Barros, 999
Arquiteto: escritório Szpigel e Magalhães
Inauguração: 09/09/1977
Área do terreno: 3.461 m²
Área construída total: 5.536 m²
Capacidade de atendimento: 1.200 pessoas/dia
E-mail: email@sjcampos.sescsp.org.br
Observações: Desde 1º de julho de 2003, a unidade SESC São José dos Campos está instalada
provisoriamente na rua Coronel José Monteiro, 275 – Centro. A mudança deve-se ao início das
obras de reforma para modernização da sede na avenida Dr. Adhemar de Barros.
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (área de 1.600 m² com 3 pavimentos):
•

recepção

•

auditório com 186 lugares

•

ginásio com quadra poliesportiva

•

conjunto aquático com 2 piscinas aquecidas e solário

•

lanchonete

•

ambiente para exposições

•

5 salas multiuso

•

4 consultórios odontológicos

•

quadra poliesportiva coberta

U11. SESC PAULISTA
Endereço: Av. Paulista, 119 - Paraíso
Arquiteto: Euclides de Oliveira e Sérgio Pileggi
Reforma de 1978: Luís Telles

ANEXO B
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Inauguração: 02/05/1978
Área do terreno: 1.500 m²
Área construída total: 12.139 m²
Capacidade de atendimento: 200 pessoas/dia
E-mail: email@paulista.sescsp.org.br / sescsp@sescsp.org.br
Instalações:
•

saguão de recepção

•

galeria SESC Av. Paulista

•

auditório com 232 lugares

Observações: O novo projeto de reforma da unidade é dos arquitetos Gianfranco Vannucchi e Jorge
Königsberger com área total de 12.422 m²

U12. SESC PIRACICABA
Endereço: Rua Ipiranga, 155
Arquiteto: Alberto Botti e Marc Rubin
Inauguração: 30/11/1979
Área do terreno: 16.000 m²
Área construída total: 10.326 m²
Capacidade de atendimento: 1.500 pessoas/dia
E-mail: email@piracicaba.sescsp.org.br
Instalações:
•

ginásio de esportes e eventos (2.500 m² de área construída)

•

quadra poliesportiva com medidas oficiais

•

palco (140 m²) e 3 camarins

•

(capacidade de público de 800 pessoas no caso de jogos e de 1.600 a 3.200 no caso de shows
e outros eventos).

•

recepção

•

auditório com 150 lugares

•

área de exposições

•

4 consultórios odontológicos

•

lanchonete

•

3 salas para ginástica e dança

•

2 salas para atividades com crianças

•

sala de leitura

•

conjunto aquático com 2 piscinas e solário

•

quadra poliesportiva descoberta
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espaço lúdico infantil

U13. SESC POMPÉIA
Endereço: Rua Clélia, 93 - Pompéia
Arquitetos: Lina Bo Bardi, Marcelo Carvalho Ferraz e André Vainer
Inauguração do conjunto cultural: 22/01/1982
Inauguração do conjunto esportivo: 1986
Área do terreno: 16.573 m²
Área construída do conjunto esportivo: 11.360 m²
Área construída da fábrica: 12.211 m²
Área construída total: 23.571 m²
Capacidade de atendimento: 5.000 pessoas/dia
E-mail: email@pompeia.sescsp.org.br
Instalações:
•

teatro com 800 lugares

•

restaurante

•

choperia

•

área de convivência

•

auditório

•

galpão de exposições

•

biblioteca

•

área de vídeo

•

7 oficinas de artes

•

laboratório fotográfico

•

piscina aquecida com solário

•

ginásio de esportes

•

3 ginásios com 6 quadras poliesportivas

•

4 salas de ginástica e dança

•

4 consultórios odontológicos

•

bar-café

•

lanchonete

U14. SESC SANTOS
Endereço: Rua Conselheiro Ribas, 136 - Centro
Arquiteto: Alberto Botti e Marc Rubin

ANEXO B

Inauguração: 22/11/1986
Área do terreno: 20.639 m²
Área construída total: 34.251 m²
Capacidade de atendimento: 10.000 pessoas/dia
E-mail: email@santos.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção

•

central de atendimentos a cursos

•

teatro e centro de convenções com 785 lugares

•

foyer e ambiente para exposições

•

sala de vídeo com 77 lugares

•

biblioteca e área de leitura

•

área de convivência

•

3 salas multiuso

•

ginásio com 2 quadras poliesportivas

•

3 quadras esportivas externas

•

área de jogos e bar

•

lanchonete social e do conjunto aquático

•

conjunto aquático com 2 piscinas e solário

•

oficina de artes

•

sala de turismo social

•

sala de educação infantil (SESC Curumim)

•

8 consultórios odontológicos

•

4 salas de ginástica

•

4 salas de dança e ensaio

•

parque infantil

•

quiosque de lazer

•

área de patinação

•

estacionamento coberto para 500 veículos

U15. SESC TAUBATÉ
Endereço: Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto, 1264
Arquiteto: Alberto Botti e Marc Rubin
Inauguração: 16/04/1988
Área do terreno: 40.000 m²
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Área construída total: 8.602 m²
Capacidade de atendimento: 1.500 pessoas/dia
E-mail: email@taubate.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção

•

portaria

•

ginásio com quadra poliesportiva

•

conjunto aquático com 2 piscinas e solário

•

4 salas multiuso

•

2 quiosques-bar para áreas externas

•

recanto infantil, com pavilhão de recreação e brinquedos educativos

•

2 consultórios odontológicos

•

2 quadras poliesportivas descobertas

•

2 quadras de tênis

•

2 minicampos de futebol (grama sintética)

•

12 quiosques com churrasqueirasárea coberta para shows (lona de circo)

•

quadra coberta de bocha

•

quadra de malha

•

estacionamento

U16. SESC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Endereço: Av. Francisco Chagas Oliveira, 1333
Arquiteto: Escritório Ícaro de Castro Mello
Inauguração: 21/08/1992
Área do terreno: 16.214 m²
Área construída coberta: 7.835 m²
Área construída descoberta: 5.705 m²
Área construída total: 13.540 m²
Capacidade de atendimento: 5.000 pessoas/dia.
E-mail: email@riopreto.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção

•

setor de matrícula

•

área de convivência

•

anfiteatro com 250 lugares e camarins

•

foyer para mostras e exposições

ANEXO B

•

ginásio com 2 quadras poliesportivas

•

2 salas multiuso, transformáveis em um salão

•

salão de vídeo e áudio

•

lanchonete

•

2 salas de ginástica e expressão corporal

•

3 consultórios odontológicos

•

parque aquático com 4 piscinas, brinquedos recreativos, escorregadores e solário

•

2 quadras poliesporitvas descobertas

•

minicampo de futebol soçaite (grama sintética)

•

sala de editoração gráfica

•

ambulatório médico

•

parque infantil

•

área de churrasqueira para 300 pessoas



U17. SESC ITAQUERA
Endereço: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000
Arquiteto: Roberto e Eduardo de Castro Mello e Cláudio Cianciaruello (Escritório Ícaro de Castro
Mello)
Início do projeto: 08/10/1984
Término do projeto: 19/11/1985
Início das obras: 1986
Inauguração: 29/10/1992
Área do terreno: 350.000 m²
Área construída coberta: 25.595,89 m²
Área construída descoberta: 40.479 m²
Área construída total: 66.074,89 m²
Capacidade de atendimento: 20.000 pessoas/dia
E-mail: email@itaquera.sescsp.org.br
Instalações:
•

portaria/informações

•

setor de matrícula

•

sede social com recepção

•

área para exposições

•

sala de técnicos

•

salão de convenções com 300 lugares

•

salas multiuso

395

396



UM PERCURSO PELOS SESC’S: UMA LEITURA DAS TRANSFORMAÇÕES TEMPO−ESPACIAIS

•

ambientes para jogos e convivência

•

salão de estar

•

sala de vídeo e café

•

lago

•

ginásio com 3 quadras poliesportivas

•

2 salões multiuso

•

sala com equipamentos de ginástica

•

bar/lanchonete

•

lanchonete para 1.200 pessoas/hora

•

3 quiosques de alimentação e restaurante self-service com 350 lugares

•

parque aquático

•

solário com 8 pistas de toboáguas, escorregadores e brinquedos recreativos

•

6 quadras poliesportivas descobertas

•

3 quadras e 1 paredão de tênis

•

3 minicampos de futebol (1 em areia, 2 em grama sintética)

•

praça central para atividades, eventos, recreação, estar e convivência

•

57 quiosques com churrasqueiras

•

praça de eventos

•

parque lúdico (orquestra mágica - 15 instrumentos musicais e bichos da mata)

•

brinquedo espaço de aventuras

•

palco da orquestra

•

estacionamento para 1.117 veículos, 57 motos, 56 bicicletas

•

loja de conveniência

•

pólos de educação ambiental com viveiro de plantas, horta, orquidário, hidroponia, pomar,
psicicultura e reciclagem

•

estacionamento para ônibus

•

portaria alternativa pela Av. Aricanduva - S. Matheus

U18. SESC IPIRANGA
Endereço: Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga
Arquiteto: Júlio Neves
Inauguração: 19/11/1992
Área do terreno: 7.297,98 m²
Área construída coberta: 8.096,81 m²
Capacidade de atendimento: 3.500 pessoas/dia
E-mail: email@ipiranga.sescsp.org.br

ANEXO B

Instalações:
•

recepção/informações

•

setor de matrícula

•

sala de convivência

•

ginásio com 2 quadras poliesportivas

•

teatro com 213 lugares numerados

•

piscina coberta e aquecida

•

paredão de escalada esportiva

•

bar/café

•

3 salas de ginástica e dança

•

salas multiuso com vídeo, retroprojetor, tela, projetor de slides

•

2 estúdios para cursos e atividades artísticas

•

3 consultórios odontológicos

•

quintal

•

bar do quintal

•

quadra de peteca

•

galpão de convivência com lareira

•

deque solário

•

estacionamento para bicicletas

•

equipamento lúdico para crianças

U19. SESC SÃO CAETANO
Endereço: Rua Piauí, 554 - Centro
Inauguração: 22/11/1993
Área do terreno: 1.581 m²
Área construída total: 1.352 m²
Capacidade de atendimento: 1.500 pessoas/dia
E-mail: email@scaetano.sescsp.org.br
Instalações:
•

área de atendimentos / informações / inscrição de cursos / turismo

•

área de convivência/leitura

•

lanchonete

•

sala de ginástica com aparelhos

•

3 salas para cursos: ginástica, dança, artes marciais etc

•

jardim e quiosque com churrasqueira

•

piscina coberta e aquecida
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solário

U20. SESC SÃO CARLOS
Endereço: Av. Comendador Alfredo Maffei, 700
Arquiteto: Sérgio Teperman
Início do projeto: 1988
Inauguração: 18/05/1996
Área do terreno: 16.281 m²
Área construída coberta: 8.580 m²
Área construída descoberta: 6.022 m²
Área construída total: 14.602 m²
Capacidade de atendimento: 5.000 pessoas/dia
E-mail: email@scarlos.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção / informações

•

setor de matrícula

•

área de convivência

•

ginásio com 2 quadras poliesportivas

•

auditório com 272 lugares

•

lanchonete para área social e parque aquático

•

3 salas multiuso

•

3 gabinetes odontológicos com radiologia

•

parque aquático com piscina coberta e aquecida;

•

3 piscinas descobertas (recreativa, infantil e biribol)

•

solário

•

3 quadras poliesportivas descobertas

•

conjunto de instalações lúdicas infantis com 1.000 m²

•

centro de convivência e jogos com churrasqueiras com 600 m²

•

estacionamento

U21. SESC VILA MARIANA
Endereço: Rua Pelotas, 141
Arquiteto: Jerônimo Bonilha Esteves
Início das obras: maio 1992

ANEXO B



Inauguração: 18/12/1997
Área do terreno: 5.218,94 m²
Área construída coberta: 23.778,71 m²
Capacidade de atendimento: 6.000 pessoas/dia
E-mail: email@vilamariana.sescsp.org.br
Instalações:
•

saguão de recepção, informações e matrícula

•

área de convivência

•

teatro com 645 lugares

•

piscina coberta e aquecida

•

2 ginásios de esportes com 2 quadras poliesportivas

•

1 miniginásio para dança, ginástica e treinamento

•

4 salas para ginástica, expressão corporal e ensaios

•

1 área de estar e leitura

•

1 auditório com 131 lugares

•

1 área para exposições (Hall do Térreo/foyer do teatro)

•

1 praça coberta

•

lanchonete

•

1 área para atividades musicais, com estúdio de gravação, estudos coletivos e individuais,
biblioteca musical

•

1 área para vídeo e áudio

•

2 salões de uso múltiplo

•

3 consultórios odontológicos

•

praça descoberta

•

estacionamento coberto com 200 vagas rotativas

U22. SESC BELENZINHO
Endereço: Av. Álvaro Ramos, 915
Arquiteto: Gianfranco Vannucchi
Inauguração: 13/10/1998
Área do terreno: 11.824 m²
Área construída total: 10.348 m²
Capacidade de atendimento: 3.900 pessoas/dia
E-mail: email@belenzinho.sescsp.org.br
Instalações:
•

central de atendimento
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•

praça de eventos

•

espaço dançante

•

teatro com capacidade para 320 lugares

•

2 galpões para espetáculos

•

galpão de atividades físicas e esportivas

•

galpão para atividades orientais; (Yoga, lian-gong e tai-chi-chuan)

•

galpão de exposições

•

galpão de múltiplo-uso

•

galpão de oficinas

•

sala de leitura e área de convivência

•

internet livre

•

espaço culinário

•

recanto infantil

•

bar e lanchonete

•

estacionamento com 70 vagas

FUTURAS INSTALAÇÕES:
Local: Rua Tobias Barreto x Rua Uriel Gaspar
Área do terreno: 31.451 m²
Área construída coberta: 50.763 m²
Arquiteto: Ricardo Chahin
Observações: O projeto do arquiteto Ricardo Chahin já se encontra em fase de construção.

U23. SESC ARARAQUARA
Endereço: Rua Castro Alves, 1315 - Quitandinha
Arquiteto: Abrahão Sanovicz e Edson Elito
Início do projeto: 1991
Inauguração: 29/07/2000
Área do terreno: 22.902 m²
Área construída coberta: 14.936 m²
Área construída descoberta: 6.289 m²
Área construída total: 21.225 m²
Capacidade de atendimento: 3.000 pessoas/dia
E-mail: email@araraquara.sescsp.org.br
Instalações:
•

saguão de recepção, informações e matrícula

•

parque aquático com 1.203 m² de espelho d'água e solário

ANEXO B

•

parque lúdico

•

área de convivência

•

espaço de exposições e leitura

•

teatro com 238 lugares, camarins e foyer para exposições

•

sala multimeios com Internet Livre

•

3 salas de múltiplo uso

•

ginásio com 2 quadras poliesportivas

•

3 quadras poliesportivas descobertas

•

2 salas de ginástica e expressão corporal

•

lanchonete atendendo áreas interna e externa

•

clínica odontológica
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U24. SESC SANTO ANDRÉ
Endereço: Rua Tamarutaca, 302
Arquitetos: Tito Lívio Frascino, Vasco de Mello, Fernando Pires, Arthur Delgado, Alexandre Stefani e
Maria Antonieta Natal
Início do projeto: dezembro 1992
Inauguração: 09/03/2002
Área do terreno: 22.081,25 m²
Área construída coberta: 18.633,33 m²
Capacidade de atendimento: 6.000 pessoas/dia
E-mail: email@santoandre.sescsp.org.br
Instalações:
•

central de atendimento

•

área de convivência

•

teatro com 303 lugares

•

pavilhão de eventos

•

internet livre, espaço de leitura, ludoteca e cdteca

•

parque aquático com piscinas descobertas para recreação, biribol infantil, solário e piscina
coberta aquecida

•

2 salas multiuso moduláveis

•

3 lanchonetes

•

4 salas de ginástica e expressão corporal

•

4 consultórios odontológicos

•

2 quadras poliesportivas cobertas

•

estacionamento com 290 vagas para automóveis e 13 vagas para motos
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U25. SESC PINHEIROS
Endereço: Rua Paes Leme, 195
Arquiteto: Miguel Juliano
Início do projeto: dezembro 1997
Inauguração: 18/09/2004
Área do terreno: 4.744,40 m²
Área construída coberta: 37.242,36 m²
Área construída descoberta: 544 m²
Área construída total: 37.786,36 m²
Capacidade de atendimento: 4.000 pessoas/dia
E-mail: email@pinheiros.sescsp.org.br
Instalações:
•

teatro com 1010 lugares

•

auditório com 98 lugares

•

área de convivência e exposições

•

restaurante

•

sala de jogos de 350 m²

•

área para Internet Livre, de 270 m²

•

4 salas de múltiplo uso de 50 m² cada uma

•

área de leitura e biblioteca de 350 m²

•

oficinas de arte com área de aproximadamente 350 m²

•

4 consultórios odontológicos e sala para realização de palestras de educação para a saúde,
com capacidade para receber 30 pessoas

•

consultório de medicina ocupacional

•

2 quadras poliesportivas cobertas

•

conjunto aquático composto de vestiários, piscinas para recreação, semi-olímpica e de
hidroginástica, e solarium, com capacidade total para 800 pessoas

•

área administrativa e técnica social e esportiva com aproximadamente 350 m²

•

estacionamento com capacidade para 250 vagas

U26. SESC SANTANA
Endereço: Av. Dummont Villares, 579 (esquina com Rua do Viri)
Arquiteto: Miguel Juliano
Inauguração: 22/10/2005
Área do terreno: 6.756,17 m²

ANEXO B

Área construída coberta: 15.571 m²
Capacidade de atendimento: 3.000 pessoas/dia
E-mail: email@santana.sescsp.org.br
Instalações:
•

recepção

•

teatro para 349 pessoas

•

piscina coberta aquecida

•

solário

•

vestiários

•

ginásio poliesportivo

•

espaço de convivência

•

salas de uso múltiplo

•

salas de ginástica

•

sala de Internet Livre

•

lanchonete

•

ambulatório odontológico

U27. SESC SANTO AMARO
UNIDADE PROVISÓRIA:
Endereço: Rua Adolfo Pinheiro, 940
Inauguração: 2004
Área do terreno: 388 m²
Área construída total: 480 m²
Capacidade de atendimento: 250 pessoas/dia
E-mail: email@santoamaro.sescsp.org.br
Instalações:
•

quadras de tênis e poliesportiva

•

2 salas de expressão corporal

•

teatro com 108 lugares

•

arena com 250 lugares

•

área de convivência

•

lanchonete

•

praça

•

2 salas multiuso

•

sala de leitura e jogos

FUTURAS INSTALAÇÕES:
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Endereço: Rua Amador Bueno, 505
Arquiteto: Edson Elito
Área do terreno: 7.588,32 m²
Área construída coberta: 14.351 m²

U28. SESC SOROCABA
Endereço: Av. Washington Luiz, 446 - Jardim Emília
E-mail: email@sorocaba.sescsp.org.br
UNIDADE PROVISÓRIA:
Conjunto Administrativo:
Inauguração: 04/12/2002
Área do terreno: 12.000 m²
Área construída total: 375 m²
Instalações:
•

gerência

•

setor de programação

•

setor administrativo

•

central de atendimento

Praça de Eventos:
Inauguração: 22/08/2003
Área do terreno: 12.000 m²
Área construída total: 1.735 m²
Instalações:
•

galpão de uso múltiplo

•

área coberta de uso múltiplo (Lona de circo)

•

02 quadras poliesportivas descobertas

•

01 quadra de areia

•

pista para caminhada

•

pista para skate e patins

•

vestiário masculino e vestiário feminino

•

sala de apoio

•

sala de materiais

•

espaço para leitura

•

espaço de jogos (xadrez, damas, tênis de mesa)

•

01 quiosque para atendimento ao público

•

02 quiosques de uso múltiplo

ANEXO B

FUTURAS INSTALAÇÕES:
Área construída total: 22.274 m²
Arquiteto: Sérgio Teperman

U29. SESC BIRIGUI
IMÓVEL PROVISÓRIO:
Endereço: Travessa Sete de Setembro, 5
E-mail: email@birigui.sescsp.org.br
Instalações:
•

piscinas (adulto e infantil)

•

2 quadras descobertas

•

minicampo de futebol de areia

•

cancha de bocha

FUTURAS INSTALAÇÕES:
Área do terreno: 9.525 m²
Área construída coberta: 7.464,71 m²
Arquiteto: Christina de Castro Mello e Rita de Cássia Alves Vaz

U30. SESC JUNDIAÍ (Projeto em desenvolvimento)
Endereço: Avenida Antônio Frederico Ozanan
Arquiteto: Christina de Castro Mello
Área construída total: 17.284 m²

U31. SESC 24 DE MAIO (Unidade em construção)
Endereço: Rua 24 de Maio, 109, 113 e 141
Arquiteto: Paulo Mendes da Rocha e MMBB
Área do terreno: 2.203 m²
Área construída total: 26.886 m²
Instalações:
•

1º subsolo: teatro

•

Térreo: Praça SESC da Cidade

•

1º pavimento: administração

•

2º pavimento: alimentação

•

3º pavimento: convivência

•

4º pavimento: biblioteca
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•

5º pavimento: exposições

•

6º pavimento: oficinas

•

7º pavimento: odontologia

•

8º pavimento: condicionamento físico

•

10º pavimento: expressão corporal

•

12º pavimento: vestiários

•

Cobertura: piscina praça do Sol

U32. SESC BOM RETIRO (Unidade em construção)
Endereço: Alameda Dino Bueno, 364
Arquiteto: Leon Diksztejn
Área construída total: 13.025 m²

[anexo C]
AVALIAÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE
UNIDADE – ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO

•

Parte A – O município e a região.

Cidade:
Área do município:
Região do Estado:
População residente:
População agregada:
(Municípios vizinhos até 20 km)
A)
B)
C)
Estabelecimentos comerciais e de serviços:
Número de empregados no comércio e nos serviços:

Pontuação
1 ponto para cada 1.000
habitantes locais.
1 ponto para cada 1.000
habitantes agregados.
1 ponto para cada 100 empresas
comerciais e de serviços.
15 pontos para cada 1.000
empregados no comércio.

Total de pontos possíveis

Total de pontos obtidos

•

Parte B – Caracterização sócio-econômica.

1. Atividade econômica preponderante:
(
(
(
(
(

) Agropecuária: 5 pontos.
) Industrial: 5 pontos.
) Comercial/serviços/turística: 30 pontos.
) Transformação de Industrial para Comercial/serviços/turística: 20 pontos.
) Transformação de Agropecuária para Industrial: 5 pontos.

2. Infra-estrutura* sócio-cultural
( ) Boa: 20 pontos.
( ) Regular: 40 pontos.
( ) Insuficiente: 60 pontos.
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* Centros culturais, centros esportivos, teatros, auditórios, museus, parques municipais e/ou
estaduais, mantidos pelos setores público e privado.

PONTUAÇÃO PARTE B
Total de pontos possíveis

90
Total de pontos obtidos

•

Parte C – O Terreno.

1. Adequação da área para a instalação de unidade do SESC:
(
(
(
(

) Adequação* excelente: 5 pontos.
) Adequação boa: 4 pontos.
) Adequação regular: 3 pontos.
) Adequação ruim: 0 pontos.
* Formato regular, dimensões entre 15.000 m² e 20.000 m², rua(s) de fácil acesso, etc.

2. Topografia:
( ) Plana e regular: 5 pontos.
( ) Plana e parcialmente acidentada: 3 pontos.
( ) Acidentada/irregular: 1 ponto.
3. Situação geomorfológica do terreno:
(
(
(
(

) Situado em platô elevado: 5 pontos.
) Situado no mesmo nível da região do entorno: 5 pontos.
) Situado em região de fundo de vale ou de baixada, sem dificuldades construtivas: 3 pontos.
) Situado em fundo de vale ou de baixada, com dificuldades construtivas: 1 ponto.

4. Facilidades construtivas:
(
(
(
(

) Excelentes: 5 pontos.
) Boas: 4 pontos.
) Regulares: 3 pontos.
) Ruins: 1 ponto.

PONTUAÇÃO PARTE C
Total de pontos possíveis

20
Total de pontos obtidos

ANEXO C

•

Parte D – Acesso e Entorno.

1. Localização em relação ao centro comercial da cidade:
( ) Próximo ou na região: 5 pontos.
( ) A meia distância: 3 pontos.
( ) Distante: 1 ponto.
2. Acesso por transporte coletivo:
( ) Regular e freqüente: 5 pontos.
( ) Regular e pouco freqüente: 3 pontos.
( ) Sem transporte regular: 1 ponto.
3. Entorno do terreno:
(
(
(
(
(

) Área comercial e/ou de serviços: 5 pontos.
) Área preponderantemente residencial: 4 pontos.
) Área industrial: 2 pontos.
) Área rural/agrícola/margem de estrada: 1 ponto.
) Área de proteção ambiental (com possibilidade de construção): 3 pontos.

4. Grau de urbanização da região do entorno:
( ) Totalmente urbanizada: 5 pontos.
( ) Parcialmente urbanizada: 3 pontos.
( ) Pouco urbanizada: 1 ponto.
5. Tendência de evolução da região:
( ) Expansão/transformação rápidas: 5 pontos.
( ) Expansão/transformação moderadas: 3 pontos.
( ) Estagnada ou em decadência: 1 ponto.
6. Serviços públicos no local:
(
(
(
(
(
(
(
(

) Água: 1 ponto.
) Esgoto: 2 pontos.
) Eletricidade: 1 ponto.
) Asfalto: 2 pontos.
) Iluminação pública: 2 pontos.
) Praças públicas próximas: 2 pontos.
) Sistema telefônico: 2 pontos.
) Agências de serviços públicos*: 2 pontos.
* Agência de correio, posto telefônico, rodoviária, terminal de ônibus, etc.

7. Órgãos públicos, instituições ou empresas próximas que valorizam o terreno:
( ) Órgãos públicos: 2 pontos para cada instituição.
( ) Empresas privadas: 5 pontos para cada grande empreendimento.
( ) Instituições sócio-culturais: 5 pontos para cada grande equipamento.
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8. Aspectos do local que podem comprometer a instalação da unidade:
( ) Riscos e/ou barreiras físicos: 50 pontos negativos.
( ) Riscos e/ou situações sociais problemáticas: 40 pontos negativos.
( ) Riscos e/ou situações ambientais comprometedoras: 10 pontos negativos.

PONTUAÇÃO PARTE D
Total mínimo de pontos possíveis

40
Total de pontos obtidos

TOTAL GERAL DE PONTOS POSSÍVEIS:

TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS:

[anexo D]
PROGRAMA SOCIOCULTURAL DO EQUIPAMENTO

I.

Conceituação do Equipamento.
1.

Conceito.

Tipologicamente, o conceito é de um centro de lazer polivalente, para atendimento nos dias
de semana – preferencialmente no período noturno, e nos fins de semana – manhã, tarde e
noite.
Estruturalmente, o conceito é de um equipamento de lazer integrado, no qual as instalações
componentes se harmonizam espacial, estética e funcionalmente, complementando-se no
atendimento aos freqüentadores e as instalações de apoio devem ser projetadas para
atender ao conjunto. Esse conceito exige consequentemente um estudo cuidadoso das
combinações espaciais possíveis, de forma a se aproveitar ao máximo as áreas
disponíveis.
2.

Composição e características.

O equipamento de lazer é uma composição de instalações para atividades e de instalações
de apoio. O projeto deve combinar as instalações de atividades em módulos, de acordo
com as suas respectivas finalidades; todos esses módulos, bem como as instalações de
apoio devem ser associados e integrados no conjunto de equipamentos.
Sua capacidade total de atendimento deve ser de X pessoas por dia, em média.
Os ambientes devem ser acolhedores e agradáveis para o público, e seus sistemas de
circulação devem ser fáceis e sem barreiras ou obstáculos. As soluções arquitetônicas
devem privilegiar a programação do centro a qual compreende, conceitualmente, os
sistemas de funcionamento, de atendimento e de oferta de atividades de lazer.
3.

Recomendações gerais.

•

Prever instalações e equipamentos de baixo custo de manutenção, de baixo
consumo de energia e baixo consumo de água (dentro dos limites possíveis e da
tecnologia existente).

•

Prever o uso de materiais de grande resistência e durabilidade e de fácil
conservação.
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•

Prever possibilidade de grande atendimento nos fins de semana.

•

Prever soluções de melhor aproveitamento do espaço, de forma a torná-lo
modulável, quando possível, com materiais e tecnologia existentes.
Prever acesso de pessoas portadoras de deficiência física e de idosos às

•

instalações, inclusive aos vestiários e sanitários.
•

Obedecer a critérios de acessibilidade entre as diversas instalações.

•

Integrar com objetividade e com critérios funcionais os projetos complementares,
entre os quais devem estar previstos os projetos de ambientação e de comunicação
visual.
A concepção arquitetônica do projeto deve prever a segurança e o bem estar das

•

pessoas sem comprometer os critérios de acessibilidade ao equipamento como um
todo e às instalações. Conforto, proteção e prevenção sem barreiras agressivas ou
inibidoras para os freqüentadores.
•

Prever acesso de serviços e saída para lixo.

•

As soluções arquitetônicas devem se harmonizar igualmente com as condições
naturais da região.

•

Utilizar com eficiência a iluminação e a ventilação naturais.

•

Evitar o concreto aparente.

•

Atenção especial quanto aos processos de impermeabilização, climatização e
aquecimento de água.

•

Estacionamento protegido, de acordo com a legislação.

•

Prever informatização de todos os sistemas operacionais e funcionais.

•

Uso muito restrito de carpete.

II.

Descrição das Instalações.
1.
i.

Módulo para atividades socioculturais.
Área de convivência.
a)

Conceito: instalação para estar e convivência dos freqüentadores, e para
atividades sociais e culturais alternativas – festas, reuniões, performances,
oficinas (work-shops), e com recursos para exposições.

b)

Características: deve ser local para estar (incluindo leitura e jogos de salão) e
não local de passagem. Deve fazer a integração visual e física do centro,
permitindo acesso às principais instalações. Atenção para o pé-direito.

ANEXO D
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Auditório.
a)

Conceito: instalação para a realização de seminários, cursos, congressos e
convenções de público restrito, e pequenas apresentações teatrais e
musicais.

b)

Características: com equipamentos para projeção de cinema e de vídeo,
complementado com salas para cursos, moduláveis; integrado à área de
convivência. Atenção espacial para acústica e climatização. Com acesso
independente, com bilheteria.

iii.

Salas para cursos.
a)

Conceito: salas moduláveis, podendo ser transformadas em único espaço,
utilizando-se divisórias apropriadas existentes no mercado.

b)

Características: atenção especial para sua integração com o auditório e com a
área de convivência.

iv.

Salão para vídeo e áudio.
a)

Conceito: espaço para exibição de vídeos, com telão e com equipamento
audiovisuais. Também para audições musicais com pequenos públicos.

b)
v.

Características: atenção especial para a acústica e climatização.

Lanchonete.
a)

Conceito: lanchonete fast-food, self-service; com um ambiente interno e um
externo, este voltado para o parque aquático para atendimento ao público que
utiliza as instalações do centro.

b)

Características: deve ser integrada à área de convivência, se possível
agregando o seu espaço de atendimento com aquele ambiente, de modo a
aumentar a superfície para as atividades, quando necessário (em eventos,
atividades especiais, etc.). Na área de produção, prever equipamentos para
preparo das refeições dos servidores, em refeitório próprio.

2.
i.

Pavilhão de eventos.
Pavilhão.
a)

Conceito: área livre, coberta e fechada, para ser utilizada em atividades
culturais, esportivas, recreativas e sociais – festas, torneios e competições
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esportivas, apresentações musicais e de dança, shows, bailes, para grandes
públicos.
b)

Características: com iluminação e ventilação naturais, com tratamento
acústico e com sistemas de arquibancadas retráteis e embutidas. Com
passarela de serviços, na estrutura, para permitir trabalhos de manutenção e
conservação. O piso deve ser em material de alta resistência. Atenção para o
pé-direito e para pontos de energia. Completado por instalações de apoio,
detalhadas a seguir. Com acesso independente, com bilheteria.

ii.

Instalações de apoio.
a)

Conceito: instalações de apoio específicas ao pavilhão de eventos,
complementares conceitualmente, pois sem as mesmas aquela instalação não
terá condições viáveis de funcionamento.

b)

Composição e características:

•

Depósito para materiais de uso nas atividades – material e equipamentos de
esporte, com traves, redes, etc., e cenários, caixas de som, etc.

•

Sistema de palco, determinar o ponto possível de implantação, para
adequação dos diferentes sistemas – som, iluminação, acústica, montagem
do palco.

3.
i.

•

Camarins.

•

Conjunto de sanitários para público.

•

Área para as arquibancadas.

Módulo esportivo.
Quadra poliesportiva coberta.
a)

Conceito: quadras cobertas e abertas lateralmente, para diversas
modalidades esportivas.

b)

Características: com cobertura simples; piso de alta resistência; superfícies no
mesmo nível, de forma a integrar-se o espaço; com marcação para futebol de
salão, basquetebol e voleibol; se possível, integrado diretamente ao pavilhão
de eventos; com área para depósito e distribuição de material e equipamentos
esportivos.

ii.

Salas para ginásticas e expressão corporal

ANEXO D
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Conceito: para ginástica e expressão corporal, e para outras modalidades
correlatas, como yoga e artes marciais, e para dança e atividades afins.

b)

Características: iluminação e ventilação naturais, acesso direto e fácil para as
quadras poliesportivas cobertas; com espelhos e barras fixas nas paredes;
atenção para o piso e para o conforto ambiental.

4.

Parque aquático.
a)

Conceito: conjunto de piscina recreativa coberta e aquecida, piscina recreativa
descoberta e equipamentos recreativos. A piscina recreativa é aquela
destinada a diversão e ao bem estar no meio aquático, facilitando a
sociabilização dos freqüentadores.

b)

Composição e características:

•

Piscina coberta, com profundidade máxima de 1,50 m, com água aquecida;
sem concreto aparente; com tratamento acústico e ambiental; fundo e
revestimento dos tanques assinalados e marcados, e com outras informações
relativas à segurança e bem-estar do freqüentador, com iluminação e
ventilação naturais; com tratamento estético (jogo de cores); com pontos para
raia, nos sentidos longitudinais e transversais; se possível com formato
irregular.

•

Piscina descoberta, profundidade máxima de 1,50m, formato irregular, com
muita borda, fundo e paredes do tanque assinalados e marcados, com
informações para o freqüentador, prever pontos de raia.

•

Casa de máquinas com depósito para materiais químicos (adjacentes, porém,
separados da área das máquinas) e com depósito para os materiais utilizados
no parque aquático (raias, etc.).

Todo o conjunto deve ser integrado, e no verão deve haver possibilidade de juntar a
área da piscina coberta com o espaço da piscina descoberta, devendo-se prever
para isso soluções factíveis e viáveis. Prever, na medida do possível, fechamento
envidraçado para a piscina coberta.
5.

Módulo de recreação.
a)

Conceito: conjunto de instalações para práticas recreativas, principalmente ao
ar livre, e para diferentes faixas etárias de público.

b)

Composição e características:
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•

Uma área de tempo pleno, coberta, aberta parcialmente.

•

Conjunto de equipamentos lúdicos, preferencialmente em madeira, integrado
à área coberta.

•

Um circuito de corrida e condicionamento físico, com alguns pontos de
equipamentos para exercícios, no espaço adjacente.

6.

Ambulatório odontológico.
a)

Conceito: instalações destinadas à prestação de serviços odontológicos à
clientela específica do SESC.

b)

Composição e características:

•

Consultórios odontológicos.

•

Corredor de utilidades e serviços.

•

Almoxarifado (pequeno).

•

Área de espera (que pode ser implantada no espaço de acesso ao
ambulatório, com solução de arranjo espacial).

7.

•

Prever local isolado para o compressor.

•

Vestiários (M/F) para os profissionais da área, com armários.

Instalações de apoio.
a)

Conceito geral: instalações destinadas à sustentação das atividades
desenvolvidas no equipamento de lazer, seja para sua manutenção e
conservação, sejam oferecendo serviços e atendimento para os usuários.

b)

Características gerais: devem ser localizadas de modo a permitir acesso fácil
relativamente às instalações de atividade; suas dimensões devem ser
estabelecidas em função das instalações de atividades; algumas são
agrupadas em conjunto, como no caso do setor de manutenção e outras são
distribuídas pelo centro, integrando-se às instalações de atividade.

i.

Saguão de recepção, informações, matrículas e inscrições.
a)

Conceito: área destinada ao atendimento do público que ingressa no centro, e
onde o mesmo toma conhecimento das programações ali desenvolvidas e do
sistema geral de atendimento ao usuário.

b)

Características: integrada à área de convivência, ambiente agradável e
acolhedor, permitindo visualização dos diferentes ambientes do centro, com

ANEXO D
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painéis informativos, prever espaço independente para o setor de inscrições
(nos cursos e em determinadas atividades permanentes, como ginástica e
dança).
ii.

Administração.
a)

Conceito: conjunto de instalações para o quadro gerencial, administrativo e
técnico do centro.

b)

Características: com uma secretaria e recepção, sala de gerência, com
sanitário privativo; sala de reuniões; sala para setor administrativo. Incluindo
espaço para caixa e tesouraria, com cofre; sala para técnicos do setor social
(programação das atividades); salas para o encarregado do setor
administrativo e para o encarregado do setor social. Na área esportiva, prever
uma sala de apoio para as atividades do setor. Prever ainda uma área para
reprografia, adjacente a uma sala para artes gráficas e preparo de materiais
(impressos e outros) de divulgação. Prever igualmente um refeitório para
funcionários, no conjunto da lanchonete.

iii.

Conjunto de vestiários.
a)

Conceito: instalações para atendimento direto ao público, possibilitando-lhes a
troca e a guarda de roupas e objetos, bem como sua higiene pessoal.

b)

Características: um vestiário masculino e um feminino, para atender aos
freqüentadores do parque aquático e do módulo esportivo; com especial
atenção para iluminação e ventilação naturais; piso e revestimento com
materiais de alta durabilidade e de fácil limpeza e conservação; equipamentos
(pias, vasos, chuveiros, etc.) igualmente de alta resistência; prever o acesso e
uso dos equipamentos por deficientes físicos; com sistemas de armários com
cadeados; acesso direto, com controle por catracas, aos lavapés, com
chuveiros, de ingresso no parque aquático; igualmente com retorno direto do
público do parque aquático; área dos chuveiros separada das demais áreas.
Conjunto de vestiários (M/F) para servidores, com armários com cadeados.

iv.

Setor de manutenção.
a)

Conceito: conjunto de instalações para os serviços de manutenção,
conservação e limpeza do centro, e para atender às condições gerais de
trabalho dos seus funcionários.

b)

Características: com oficina elétrica, oficina de hidráulica, oficina geral,
vestiários (M/F) para os funcionários da manutenção e saleta para o
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encarregado; depósito geral; almoxarifado geral; área para serviços gráficos;
vestiários (M/F) para o pessoal da limpeza e conservação, com armários;
vestiários (M) igualmente com armários para o pessoal da vigilância.
v.

Sala para atendimento médico.
a)

Conceito: sala para exames médicos para freqüência à piscina e à ginástica, e
para atendimento de primeiros socorros.

b)

Características: sala localizada na área dos vestiários, com sanitários e
chuveiros.

vi.

Sanitários.
Prever conjunto de sanitários (M/F), além dos já locados anteriormente, nas
seguintes áreas, pelo menos:
•

Na Área de Convivência, próximo à recepção.

•

No Auditório.

•

No Parque Aquático (além dos sanitários dos vestiários, deve haver um
conjunto dentro da área do parque aquático, para atender aos seus
freqüentadores).

8.

•

No Módulo Esportivo.

•

No Módulo de Recreação.

•

No Ambulatório Odontológico.

•

Na Administração.

Módulo de serviço.
a)

Conceito: conjunto de instalações para prestar serviços aos freqüentadores do
centro.

b)

Composição e características:

•

Posto bancário.

•

Posto telefônico.

•

Posto de correio.

