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Introdução

espaços voltados para o conhecimento e para o lazer, como
representantes de uma sociedade que procura atender, cada
vez mais, às novas dinâmicas sociais e urbanas voltadas para o
aprendizado colaborativo, a interatividade e à customização.
Para Carolina Gadelha, arquiteta formada pela Universidade
Federal da Paraíba e autora da dissertação de mestrado

“Projeto para o ensino superior: em busca de novos lugares
do conhecimento” (2013), as mudanças nos paradigmas

O

s espaços culturais, apontados nesta pesquisa
como “arquiteturas do conhecimento”, são de
essencial importância para a formação acadêmica
e social de um indivíduo e da própria sociedade.
A rapidez com que a tecnologia vem se desenvolvendo e as
novas possibilidades por ela apresentadas tornaram as últimas
gerações peritas em mudança, pois tiveram que adaptar-se
rapidamente às transformações ocorridas, principalmente no
que se refere aos métodos de aquisição e de produção de novos
conhecimentos, para alcançar melhores condições na vida social
e urbana.
Essa necessidade de adaptação é a responsável pela alteração
das relações pessoais e espaciais bem como pelas renovações
nas demandas institucionais, culturais e pedagógicas. Isso
explica a importância dada nos últimos anos à criação de
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pedagógicos estão refletidas na maneira como se compreende
e como se concebem os espaços do conhecimento, visto que o
anseio por uma aprendizagem cada vez mais colaborativa tem
exigido arquiteturas que incentivem e possibilitem o diálogo,
a participação e a experimentação dos usuários. O mesmo
se aplica para os espaços de lazer e cultura, que também
são, inegavelmente, constitutivos no processo de aquisição de
conhecimento. Os reflexos dessas mudanças nas arquiteturas
evidenciam uma condição indissóciavel de que “[...] a evolução

da arquitetura escolar está fortemente relacionada com a
história da humanidade e a importância dada à educação nas
várias fases do desenvolvimento socioeconômico dos povos.”
(KOWALTOWSKI; LABAKI; PINA, 2001).

O papel da arquitetura não se limita, contudo, ao abrigo
de uma atividade, à criação de um espaço físico. Ela exerce
papel fundamental na construção da paisagem urbana e na
formação da sociedade. Ao mesmo tempo em que representa
uma contínua experimentação de soluções projetuais que
buscam encontrar o melhor equilíbrio entre forma, contexto e
função, levando em consideração suas demandas e as condições
da cidade em que está inserida, a arquitetura diz respeito à
natureza humana, ao tentar propor novas possibilidades de
interação do homem em sociedade e com a cidade e ao projetar
para as necessidade e os desejos ainda inconcebidos de seus
usuários.

Interessada nas relações entre arquitetura, sociedade e
educação, esta pesquisa tem como intuito discutir sobre como a
arquitetura pode oferecer alternativas às demandas educacionais
e culturais da contemporaneidade. Quais são os aspectos que
podem ser por ela solucionados e de que maneira isso tem sido
feito?
Com a intenção de estimular o diálogo entre o papel da
arquitetura e a sociedade, este trabalho apresentará estudos de
caso de obras relevantes no campo das produções arquitetônicas
do conhecimento. O Fun Pallace, concebido por Cedric Price e
Joan Littlewood em 1964, apesar de nunca ter saído do papel,
foi tão revolucionário e, ao mesmo tempo, coerente com o
contexto em que estava inserido, que serviu como referência
essencial para projetos icônicos. Entre os que serão aqui
estudados temos o Pompidou, de Richard Rogers e Renzo Piano,
e o The Shed, desenvolvido pelo escritório Diller Scofidio +
Renfro, recentemente inaugurado em Nova Iorque.
Já no campo das produções nacionais, o SESC, concebido
em 1946, é uma das instituições mais preocupadas com o
diálogo entre arquitetura, sociedade, educação e cultura no
país. Os projetos foram adaptado-se ao longo dos anos para
tentar atender da melhor forma às demandas da sociedade e
de acordo com os próprios princípios. Evidentemente, diante
de tantos projetos espalhados pelo Brasil, alguns destacam-se
mais do que outros, seja por sua capacidade de aproximação
com a população ou pela própria forma com que a arquitetura
foi concebida. Um dos projetos mais reconhecidos é o do
SESC Pompéia, de Lina Bo Bardi, um espaço de lazer e cultura
realmente excepcional.

de estimular a apropriação, a influência e a identificação de
seus usuários com o espaço. As características espaciais que
compõem e proporcionam esse tipo de interação também
são alvo de estudo nesta pesquisa, à luz dos ensinamentos
do arquiteto holandês Herman Hertzberger, e servem como
base para compreender a relevância das arquiteturas do
conhecimento.
Sua capacidade de adaptar-se ao público, de compreender suas
necessidades e de transformar seus usuários em protagonistas
da própria edificação são algumas das premissas dessas
arquiteturas e estão alinhadas com o pensamento de Stan
Allen, diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Princeton, que em seu ensaio “Condições de campo”, defende
que uma boa compreensão das formas entre as coisas, ou seja,
das relações entre as pessoas, a paisagem, a cidade e o edifício,
implica em “uma arquitetura que admite a mudança, o acaso e
a improvisação”. (2013, p. 102)
Esta pesquisa pretende, portanto, ressaltar como o estudo das
premissas das novas dinâmicas sociais e urbanas e as questões
arquitetônicas são importantes para que possamos construir
arquiteturas do conhecimento não só práticas, interativas e
adaptáveis, mas acima de tudo, inspiradoras.

O que torna o SESC Pompéia, assim como o Centro Cultrual São
Paulo, projetado por Luiz Telles e Eurico Prado Lopes, referências
na esfera das arquiteturas culturais do país, é sua capacidade
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Capítulo 1
A relação entre
trabalho e tempo livre

O

s diferentes tipos de trabalho representam,
historicamente, a essência do desenvolvimento
humano. As primeiras atividades que tornaram esse
progresso possível resumem-se àquelas voltadas à
produção agrícola e à caça, à expansão territorial e religiosa
e à produção científica e cultural. No entanto, o período
representado pelo desenvolvimento das máquinas, graças à
descoberta do vapor e do aço, foi o mais significativo no que se
refere às alterações nas relações de trabalho.
As primeiras máquinas desse período, conhecido como
Revolução Industrial, surgiram na Inglaterra por volta do século
XVIII e logo ganharam espaço nos demais países da Europa.
A invenção da máquina representou a substituição do trabalho
artesanal pelo assalariado, que acabou gerando um enorme
desemprego, já que os processos tornavam-se cada vez mais
industrializados e os antigos artesãos não tinham condições de
competir com o novo mercado.
14

As alterações nas dinâmicas de trabalho consequentes da
Revolução Industrial tiveram forte participação do Partido
Trabalhista inglês e dos próprios operários. Aqueles que ainda
estavam empregados reinvindicavam melhores condições e
reduções nas longas jornadas de trabalho e foram apoiados
pelos movimentos socialistas em ascensão. Aos poucos
conquistaram alguns direitos, mas as pressões do proletariado
por mudanças foram essenciais não só para o surgimento das
primeiras regulamentações e direitos do trabalhador como
também para as discussões referentes às relações do homem
com o trabalho, o lazer, a comunidade e com o próprio
mercado.
Nesse contexto, as relações do homem com o tempo livre
foram estremecidas. A população assalariada havia perdido
a noção do lúdico, do jogo, do divertimento. As exaustivas
horas de trabalho haviam suprimido o tempo para atividades
que promovessem diversão e prazer. A retomada do ócio como

parte integrante da vida cotidiana, conquistada por meio das
novas regulamentações nas jornadas de trabalho, fez então
com que os trabalhadores buscassem novas ocupações e novos
significados para o seu tempo livre. Naturalmente, apesar de o
tempo livre ter permitido o surgimento de atividades construtivas
e de recreação, vale lembrar que ele também deu espaço ao
surgimento e a intensificação de algumas práticas ilícitas.
No caso da Inglaterra, e do resto da Europa como um todo, a
necessidade por novas formas de lazer e trabalho intensificouse ainda mais no pós Segunda Guerra Mundial. Carência de
moradias, falta de mão de obra qualificada, crise financeira,
embates políticos e problemas sociais foram apenas alguns dos
desafios que os países envolvidos na guerra tiveram que superar.
As mudanças econômicas, políticas, sociais e urbanas foram
tão intensas que exigiram uma readaptação da população.
Não é coincidência que alguns anos mais tarde tenha surgido
as primeiras ideias para o Fun Palace, de Cedric Price e Joan
Littlewood (Londres, 1964). O projeto, apesar de nunca ter
saído do papel, surgiu como resposta aos resquícios da crise e
principalmente no que se refere a maneira como a tecnologia
estava alterando as distinções entre trabalho, educação e lazer.

Em linhas gerais, o Fun Palace tinha a pretensão de ser uma
grande escola, talvez um tanto quanto utópica para a época,
que desse oportunidades educacionais em forma de lazer e
entretenimento interativos.
O avanço tecnológico e as novas demandas sociais conduziam
cada vez mais os trabalhadores a buscar especializações
e capacidades técnicas e intelectuais mais apuradas para
tornarem-se competitivos no mercado de trabalho. Segundo
o escritor e crítico de arte Jonathan Crary, em seu livro “247: o capitalismo tardio e os fins do sono”, na medida em
que a economia e a política iam se reestruturando, “[...] os

administradores das fábricas se deram conta de que seria mais
lucrativo oferecer aos empregados módicas horas de descanso
a fim de torná-los produtores mais eficazes e sustentáveis no
longo prazo [...]” (2016, p. 23-24). Assim, tentou-se, por meio
das próprias lógicas de mercado e de propaganda, estimular
mudanças de hábitos que levassem a população a usufruir de
seu tempo livre para usos mais construtivos e produtivos, e era
justamente nesse período em que a proposta do Fun Palace se
encaixava.

Trecho retirado do material de divulgação do Fun Palace, 1964. Fonte: Canadian Centre for Architecture.
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Essas mudanças, contudo, não seguiram uma lógica linear
nem atingiram a todos da mesma maneira. O que se percebe
atualmente é que, na verdade, o avanço tecnológico e a
globalização traçaram um rumo quase que sombrio para a
humanidade. Em seu livro, Crary levanta uma reflexão bastante
inquietante sobre como o capitalismo e os sistemas de produção
e consumo à base do ciclo ininterrupto (24 horas por dia, 7 dias
por semana) estão alterando a maneira como se vive até mesmo
no que se refere às características mais inerentes ao homem,
como a necessidade de dormir.
Em questão de algumas décadas a dinâmica de trabalho
mudou novamente, e o tempo livre que antes era até visto como
vantajoso a longo prazo foi rapidamente engolido pelas novas
jornadas de trabalho excessivas e pelo sistema 24-7. “Hoje

são raros os momentos significativos na existência humana
(com a exceção do sono) que não tenham sido permeados
ou apropriados pelo tempo de trabalho, pelo consumo ou
pelo marketing.” (CRARY, 2016, p. 24). Para Crary, o atual
modelo de atividade não se trata de uma “[...] transformação do
paradigma anterior da ética do trabalho, mas um modelo de
normatividade completamente novo, cuja realização demanda
temporalidades do tipo 24 / 7.” (2016, p. 25)
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Atento à essa nova dinâmica e insatisfeito diante desse modelo
centrado na idolatria do trabalho e na competitividade, o
sociólogo Domenico de Masi chama a atenção desde os anos
2000, com a publicação de seu livro “O ócio criativo”, para a
importância de resgatarmos o tempo livre como parte integrante
indispensável do homem e de seus benefícios tanto para a vida
pessoal quanto para a vida profissional. Para o autor, devese aproveitar do tempo livre para o ócio criativo, isto é, unir
trabalho, estudo e lazer de forma a experimentar a riqueza
gerada pelo trabalho, o conhecimentos ocasionado pelo estudo
e a alegria proporcionada pelo lazer. Ele argumenta que a
falta de tempo tornou-se uma desculpa para se refletir menos, o
que é uma pena, já que é justamente das reflexões que nascem
boa parte das grandes ideias. Assim, se traçarmos um paralelo
com as ideias de Domenico de Masi, hoje percebemos que a
proposta do Fun Palace era bastante coerente, e no fundo, nada
mais era do que um espaço dedicado ao tão necessário ócio
criativo e incubador de novas ideias.
A inconstância do ócio na vida da classe subordinada nos faz
perceber como as relações humanas são facilmente moldáveis
dependendo de quem dita as regras. Sejam os antigos
administradores de fábricas com suas preocupações com a

produtividade a longo prazo ou os novos empreendedores e
CEOs de multinacionais que funcionam no sistema 24-7, os
empregados sempre precisam adequar-se ao que melhor convém
à seus empregadores e às dinâmicas de mercado, mesmo que
isso significa que eles tenham que abandonar algumas práticas
essenciais ao equilíbrio das atividades humanas.

O Rizoma do Ócio, apresentado por Domenico de Masi, nos faz refleter sobre como
encaramos o tempo livre em nossa sociedade, fruto da filosofia inculcada pela religião e pela
indústria. A imagem indica 15 sinônimos da palavra “ócio” - dos quais apenas três (lazer,
trabalho mental suave e repouso) têm significado positivo. Fonte: “O ócio criativo”, p. 317.

Assim, ao avaliarmos a atual situação global das relações
humanas podemos entender o por quê da importância de
criarmos espaços voltados para a cultura e o lazer. O sistema
24-7, as redes sociais e as constantes novidades tecnológicas
acabaram criando uma sociedade cibernética, em que as
relações humanas acontecem em grande parte no meio
digital. Lugares que promovem o prazer, o riso, o lazer e o
conhecimento surgem então como uma válvula de escape,
mesmo que temporária, dos meios de controle social e tornamse espaços de encontro fora do mundo digital, que possibilitam
experiências concretas e essencialmente insubstituíveis. São
espaços potencializadores, que incentivam e aguçam o senso
de comunidade e estimulam, nas mais variadas esferas, o
tão importante ócio criativo para que possamos encontrar o
equilíbrio nesse mundo cada vez mais ininterrupto e digital.
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Capítulo 1I
Aspectos arquitetônicos
dos espaços culturais

O

lazer, o prazer e o conhecimento não necessariamente
precisam de uma arquitetura para abrigá-los e tornálos possível. Uma grupo de amigos pode jogar futebol
em um quadra devidamente projetada, mas podem
também fazê-lo no meio da rua com uma bola improvisada
feita de meias e usar chinelos para demarcar o gol. O que faz
com que espaços projetados para abrigar e promover o lazer e
a cultura sejam tão interessantes e visitados é justamente como
eles o fazem. Existem certas discussões que apenas uma quadra
de futubel, com linhas exatas delimitando os campos, pode
solucionar. Se o objetivo é jogar um jogo competitivo e justo, o
grupo de amigos certamente optaria por jogar em uma quadra.
O mesmo se aplica na arquitetura. Existem alguns aspectos que
só ela pode proporcionar, seja para a experiência do usuário
ou para a própria função para a qual foi projetada e, por isso,
essas arquiteturas são tão fascinantes: por construirem vivências
e estimularem o desenvolvimento social do indivíduo.
20

A demarcação territorial e as
possibilidades de acesso

Podemos compreender muito sobre a popularidade – ou
não – de alguns dos espaços culturais ao redor do mundo
ao analisarmos alguns aspectos básicos de sua arquitetura.
Isso porque as arquiteturas do conhecimento são, de maneira
geral, espaços públicos, no sentido de que são áreas acessíveis
a todos a qualquer momento. No entanto, elas só se tornam
espaços públicos a partir do momento em que há, de fato,
interesse coletivo em conhecer e utilizar aquele espaço. E,
para que isso seja possível, essas arquiteturas precisam ser
convidativas e despertar o interesse de quem passa e de quem
visita. Isso é essencial para que a experiência de quem utiliza
essa arquitetura seja positiva e para que a própria arquitetura se
afirme.
Para Herman Hertzberger (2015), arquiteto e professor
holandes, os conceitos de “público” e “privado” podem ser
ser interpretados, em termos espaciais, como “coletivo” e
“individual”, respectivamente. Dito isso, vale lembrar

que esses espaços possuem diferentes tipos e níveis de acesso,
justamente por exercerem diferentes funções. Assim, segundo o
arquiteto, ter consciência do grau de relevância da demarcação
territorial, isto é, se diz respeito à um espaço público ou privado
e, consequentemente, das formas de acesso, é o que garante o
bom funcionamento de todo o projeto.
A demarcação territorial e as possibilidades de acesso podem
ser feitas pela articulação da forma, do material, da luz e da
cor, e introduzem certo ordenamento no projeto. No caso do
Museu do Louvre (Paris), por exemplo, o conjunto de pirâmides
do arquiteto Ieoh Ming Pei e as demais renovações do pátio
principal que fizeram parte de seu projeto (1989), são um ótimo
exemplo de como essas articulações são possíveis e capazes
de ordenar o acesso. A maior pirâmide é a porta de entrada
para os visitantes: sua forma, sólida e ao mesmo tempo leve, é
atraente e instigante e o vidro, que permite ver o que acontece
no pavimento imediatamente abaixo, desperta a curiosidade
21

Acima: Vista das obras de construção do novo acesso ao
Louvre em 1987. Fonte: El País Fotografia.
Ao lado: Galeria principal de acesso ao museu. Fonte:
Clássio da Arquitetura Archdaily | Pirâmides do Louvre.
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Cour Napoleon, pátio principal do Louvre. Fonte: Pixabay.

coletiva. O projeto, além de servir para organizar e controlar
o intenso fluxo de pessoas que acessam o museu diariamente,
apresentou um novo sistema de galerias subterrâneas que se
conectam e atuam como um espaço de transição entre a rua e
as salas de exposição e direcionam o fluxo dentro do museu.
A nova icônica entrada não só reorganizou o acesso, ela
fortaleceu a arquitetura do museu como um todo e reafirmou sua
qualidade espacial coletiva.
Assim, o grau de acesso exigido por um espaço é que irá
determinar as articulações arquitetônicas e fornecer padrões

para o projeto. No caso de arquiteturas privadas, como
no caso de moradias, ou até mesmo nas salas de acesso
restrito de museus, em que se guardam importantes peças do
acervo ou que fazem parte da administração do edifício, as
características formais, os materiais e as cores utilizadas serão
certamente diferentes das articulações elaboradas por Pei para
a reformulação do pátio principal do Louvre. A maior parte das
soluções de demarcação territorial e acesso aparecerem se a
resposta dada à questão primordial do projetar for precisa: para
quem estou projetando e qual o meu objetivo?
23

A flexibilidade dos espaços
Compreender corretamente quem é o público para o qual se está
projetando e quais são os seus objetivos é, certamente, uma das
questões mais importantes durante o processo de trabalho de
um arquiteto. No caso das arquiteturas objeto de estudo deste
trabalho, o público alvo, apesar de poder, por exemplo, focar
em um grupo com preferências artísticas específicas, é um tanto
quanto eclético e indeterminado. Isso porque nada impede que
uma pessoa que está andando pela rua, e que a princípio não
se interessa pelo tipo de exposição que está sendo exibida em
um determinado museu, seja atraída pela arquitetura e acabe,
despretensiosamente, visitando aquele espaço.
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As arquiteturas do conhecimento estão sujeitas a esse tipo
de flutuação de público, ainda mais trantando-se de espaços
que tem a possibilidade de abrigar acervos diversos e sediar
diferentes atividades. Essa característica reflete o aspecto flexível
e adaptável dessas arquiteturas. A questão da flexibilidade,
por sua vez, é também abordada por Hertzberger em seu livro
“Lições de arquitetura” (2015), e segundo ele, merece bastante
atenção:
Flexibilidade se tornou a palavra mágica, tinha de ser a panaceia
para curar todos os males da arquitetura. Contanto que o projeto
dos edifícios fosse neutro, pensava-se, eles poderiam servir a
vários usos e poderiam, portanto, pelo menos em teoria, absorver
e abrigar a influência de épocas e situações de mudança. Isso seria
pelo menos um passo à frente, mas, na verdade, a neutralidade
consiste apenas na ausência de identidade, em outras palavras, na
falta de traços característicos. (p.146)

Podemos ver que a flexibilidade por si só não é uma
característica favorável para o edifício e não deve ser adotada
de maneira leviana. Inclusive, o que faz de muitas arquiteturas
do conhecimento obras excepcionais e marcantes é, justamente,
sua identidade. Mas então como essa condição é alcançada? O
próprio professor nos trás uma solução: “A única abordagem

construtiva para uma situação que está sujeita à mudança é uma
forma que parta da própria mudança como fator permanente
[...] uma forma que seja polivalente.” (HERTZBERGER, 2015,
p. 147). Por polivalente o autor entende uma forma com
“maior eficácia”, isto é, a de servir ao objetivo para a qual
foi construída e de possuir um valor adicional e potencial. O
que torna essas arquiteturas marcantes é, justamente, sua

capacidade de induzir cada uma das funções e alterações
desejadas com base na interpretação pessoal ao mesmo tempo
em que conserva sua identidade.
Essa condição polivalente dos espaços projetados
para o lazer e para a cultura é, inclusive, um dos principais
objetivos dessa arquitetura, já que sua intenção de promover
atividades e exposições lúdicas e educativas exige certo grau de
mudança, que está, coincidentemente, sujeita às interpretações
de seus usuários. Ao incentivar essa mudanças e interpretações,
a arquitetura não apenas reforça sua própria identidade, mas
também realça e afirma a identidade de seus usuários.
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Capítulo 1II
Estudos de caso:
arquiteturas do conhecimento

SESC Pompéia
Ficha Técnica:
Arquitetura: Lina Bo Bardi (André Vainer e
Marcelo Ferraz como colaboradores)
Estrutura: Figueiredo Ferraz (concreto) e
MAG Engenheiros Associados (fundação)
Área do terreno: 16.573m2
Ano de Inauguração: 1982
Localização: São Paulo, Brasil
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O SESC adquiriu, no final da década de
60, os galpões de uma antiga fábrica
de tambores construída em 1938 na
zona oeste a cidade de São Paulo, com
a intenção transformá-la em uma nova
unidade de lazer. Acabaram optanto pela
requalificação da fábrica, e convidaram
Lina Bo Bardi para o desafio. Quando
Lina chegou ao local para dar início aos
trabalhos, o SESC já estava utilizando os
galpões para abrigar atividades culturais e
esportivas de maneira precária e provisória.
O programa para a nova unidade, no
entanto, segundo a própria Lina Bo Bardi,
já estava pronto, dado o imenso sucesso e
satisfação dos usuários com as atividades
que já aconteciam pelos galpões. A nova
proposta então dividiu o complexo em dois
setores, e o cultural e o esportivo. O SESC
Pompéia foi executado simultaneamente ao
desenvolvimento do projeto, entre 1977 e
1986, sob intenso e cuidadoso olhar de Lina
e seus colaboradores e é a mais admirada
unidade do serviço.

Acervo pessoal.
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Grande parte do prestígio do SESC pode-se atribuir à
sensibilidade de Lina Bo Bardi e de sua arquitetura, que segundo
Marcelo Ferraz em depoimento à revista Monolito, tinha a

“capacidade de entender as demandas e anseios das pessoas;
dos mais evidentes àqueles quase invisíveis; das técnicas às
poéticas.” (FERRAZ, 2016). Ao compreender a atmosfera e

a alegria que circulavam pelos antigos galpões, mesmo sob
condições precárias, de crianças correndo, de jovens esportistas,
de artistas em anscensão e de idosos ativos, Lina optou por
preservar o espírito aconchegante e cheio de energia do lugar,
com intervenções cuidadosamente definidas.

Galpões que abrigam o setor cultural. Acervo pessoal.

Via interna de circulação do complexo. Acervo pessoal.
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Planta do térreo.
Fonte: Clássicos da Arquitetura Archdaily | Sesc Pompéia, Lina Bo Bardi.

Manteve a antiga via interna e tranformou-a no acesso e na
circulação principal de todo o complexo, dividindo o setor
cultural em dois blocos ao ocupar os antigos galpões. Seus
espaços de convivência, o teatro, as oficinas e o restaurante se
distribuem ao longo da via, que desemboca num grande deck de
madeira que antecede o setor esportivo. O setor cultural possui
uma enorme capacidade de adaptação dos espaços, graças às

plantas livres viabilizadas pelos grandes vãos da antiga fábrica.
O teatro, um dos principais espaços culturais da cidade de São
Paulo até hoje, possui uma característica incomum: o palco
localiza-se centralizado no espaço, criando duas platéias. Suas
cadeiras, feitas de madeira maciça e sem estofamentos, foram
desenhadas pela arquiteta, assim como todo o mobiliário da
unidade.
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A parte de esportes, por sua vez, conta com quadras, piscinas e
vestiários, distribuidos em duas torres de concreto acrescentadas
por Lina Bo Bardi ao sul do lote. A maior delas possuí planta
de 30m por 40m e altura de 45m, e abriga os ambientes com
maior necessidade de espaço, como as piscinas e quadras,
que são sustentadas por lajes nervuradas e vigas protendidas.
Aberturas irregulares nas fachadas leste e oeste permitem a
ventilação cruzada e são um dos elementos mais marcantes
de todo o bloco. A torre menor, que segue o alinhamento da
Avenida Pompéia, abriga os vestiários e atividades indoor. É
por ela que se dá o acesso às quadras do outro bloco, que estão
conectados por expressivas passarelas de concreto.

Acima: piscina principal.
Ao lado: blocos de concreto que abrigam o setor de esportes.
Acervo pessoal.
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Espaço de convivência. Fonte: https://arquiteturascontemporaneas.wordpress.com/tag/sescpompeia/
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Um dos espaços mais importantes do projeto, distintamente
concebidos por Lina, é o de convivência, que soma quase 2
mil m2. O espaço do “nada fazer” é comovente e um dos mais
utilizados por conta por sua beleza e simplicidade, dadas pelas
linhas estruturais do concreto armado, da lareira, do mezanino
e do espelho d’água sinuoso e marcante. (MONOLITO, edição
nº33)

Espaço de leitura. Acervo pessoal.

As unidades dos SESC são talvez o melhor exemplo brasileiro
de como as arquiteturas do conhecimento são capazes de atrair,
envolver e transformar aqueles que as frequentam: são voltadas
para todos os públicos, com preços acessíveis, com uma lista
extensa e diversa de cursos e atividades, que promovem todas
as artes e ainda incentivam a prática de esportes. São espaços
condensadores não só de lazer, educação e cultura, mas também
de vitalidade e civilidade.
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Fun Palace
Ficha Técnica:
Arquitetura: Cedric Price (arquiteto) e
Joan Littlewood (produtora de teatro)
Estrutura: Frank Newby
Ano: 1962-1975
Localização: Londres, Inglaterra
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Perspectiva interna do Fun Palace. Fonte: Canadian Centre of Architecture.

O Fun Palace surgiu como resposta à crise econômica enfrentada
na Inglaterra pós Segunda Guerra Mundial e principalmente
no que se refere a maneira como a tecnologia estava alterando
as distinções entre trabalho, educação e lazer. Concebido por
Joan Littlewood e desenvolvido em parceria com Cedric Price,
o projeto visava a criação de um espaço inteiramente flexível
em termos de programa e estrutura, com o intuito de permitir
usos múltiplos e a possibilidade de adaptação constante aos
desejos e necessidades de seus usários. Segundo o historiador
de arquitetura Mathews Stanley, em sua publicação “Cedric
Price’s experiment in architecture and technology” (2005), o

desenvolvimento do projeto durou cerca de dez anos mas em
1975, devido a constantes oposições burocráticas e alternâncias
no governo, Price e Littlewood desistiram das batalhas judiciais e
declararam que o projeto já havia se tornado obsoleto. Apesar
de não ter saído do papel, o Fun Palace serviu como inspiração
para muitas das obras do Archigram na década de 60, para
o Pompidou na década seguinte e serve, até hoje, como
referência para o desenvolvimento de projetos de cunho cultural
e educacional, como o The Shed, recentemente inaugurado em
Nova Iorque.
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Sketches desenhados por Cedric Price para o Fun Palace.
Fonte: Canadian Centre for Architecture.

O Fun Palace nunca teve a pretenção de ser um edifício
convencional. Littlewood e Price idealizavam uma máquina social
interativa capaz de adaptar-se as variações sociais e culturais
de sua época dando oportunidades educacionais em forma de
lazer e entretenimento, uma “universidade das ruas”. Apesar
de concebido por Littlewood e Price, o desenvolvimento do
projeto só foi possível graças ao intenso suporte e colaboração
de pessoas das mais diversas disciplinas que acreditavam
na proposta do Fun Palace. Isso porque, por não possuir um
programa definido, Price sabia que sua arquitetura precisaria ir
além das soluções e configurações convencionais para antecipar,
atender e responder aos prováveis padrões de uso. Assim, Price
convidou seu amigo Frank Newby, engenheiro estrutural, para
ajudá-lo na tarefa de desenvolver uma estrutura capaz de passar
pelo processo de desmontagem e remontagem quantas vezes
fossem necessárias para atender os usuários.
Price e Newby criaram uma sistema estrutural em grid constituido
por 14 torres de serviço parelelas, dispostas a 18m umas das
outras, no eixo longitudinal enquanto o eixo transversal contaria
com dois corredores laterais de 18m cada e dois corredores
centrais de 36m cada. O resultado da planta, segundo Newby,
seria uma “tartan grid” de sobreposição de quadrados que
proporcionaria estabilidade e flexibilidade programática. Os
únicos elemento fixos seriam as torres de serviços e as estruturas
suspensas de aço que travariam a carcaça estrutural do edifício.
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“Não há entrada principal,
as pessoas poderiam
entrar de qualquer lugar.
As torres de escadas e as
colunas estão posicionadas
ao longo das laterais,
enquanto o centro da
estrutura é deixada livre e
desobstruída. Nas baias
centrais, escadas pivotantes
e escadas rolantes
permitem o acesso aos
níveis superiores.” (tradução
livre)
Fonte: Mathews Stanley
“Cedric Price’s experiment
in architecture and
technology” (2005).

Acima: Planta típica do complexo do Fun Palace, que
ilustra o grid desenvolvido
por Price e Newby.
Ao lado: Vista axonométrica
do interior.
Fonte: Canadian Centre for
Architecture.

O comprimento total da estrutura seria de 234m de comprimento
e 108m de largura. Nas alas centrais operariam dois guindastes
suspensos capazes de transitar por toda a sua extensão,
permitindo os usuários de improvisar e mudar seus próprios
espaços usando os guindastes para montar paredes préfabricadas, plataformas, pisos e módulos de teto. Os elementos
internos seriam feitos de unidades modulares infláveis e
padronizadas de plástico e alumínio. Passarelas giratórias e
escadas pivotantes permitiriam a circulação interna enquanto
uma membrana de vidro suspensa por cabos com persianas
reguláveis cobririam toda a extensão dos corredores centrais.
Haveria também um sistema complexo de controles ambientais
gerando zonas de vapor estático carregadas, barreiras ópticas,
cortinas de ar quente e dispersão de neblina.
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Apesar de terem elaborado um sistema estrutural flexível para o
edifício, a questão programática ainda era um desafio para seus
criadores. Isso porque Price e Littlewood idealizavam um espaço
capaz de “aprender” padrões de comportamento e “planejar”
futuras atividades, o que só seria possível com intenso suporte
tecnológico. Foi assim que Gordon Pask, diretor da Fundação
Cibernética Britânica “Systems Reserach Ltd” se juntou ao time
de colaboradores do Fun Palace. A necessidade de aprender,
antecipar e adaptar-se a prováveis padrões de uso seria
solucionada por meio das teorias dos games, como um meio

de estabelecer estratégias performativas de longo prazo, e da
cibernética, que regularia o comportamento de curto prazo das
atividades diárias. Dentre as propostas matemáticas envolvidas
nos cálculos cibernéticos de Pask estava o que ele chamava de
“determinação daquilo que é suscetível a induzir a felicidade”.
Além disso, seriam estabelecidas zonas organizacionais com
máquinas que ensinariam a aprenderiam com seus usários.
O Pilar da Informação, proposto pelo colaborador cibernético
e artista Roy Ascott, era um tipo de Enciclopédia Britânica
automatizada, um “quiosque eletrônico”, que pudesse exibir

Corte típico mostrando as relações dos espaços no interior do complexo. Fonte: Canadian Centre for Architecture.
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Ilustração que sugere diferentes usos para o espaço do Fun Palace.
Fonte: Interactive Architecture Lab.

vários tipos de informação para seus usuários ao mesmo
tempo em que aprendia com suas pesquisas. As ideias
desenvolvidas para o Fun Palace no campo da ciência, mesmo
que muitas vezes ainda embrionárias e utópicas, definitivamente
fomentaram discussões entre acadêmicos e arquitetos e
contribuiram para o progresso de suas respectivas atividades.
As propostas para o Fun Palace, contudo, começaram a
tomar outro rumo após a chegada das ideias cibernéticas de
Pask. Talvez por ingenuidade ou pelo otimismo excessivo de
Price e Littlewood, e de muitos outros que acreditavam que as
possibilidades da ciência e da tecnologia poderiam melhorar
a humanidade, o Fun Palace deixava de lado sua concepção
inicial de que o usuário determinaria o espaço e aproximava-se
de um experimento científico de controle social.
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Perspectiva interna. Fonte: Canadian Centre for Architecture.

De qualquer forma, como aqui antes dito, pouco depois das
contribuições de Pask, o projeto, tão à frente de seu tempo,
foi abandonado por seus criadores. Resultantes da síntese
entre arquitetura, teatro, tecnologia e cibernética, os aspectos
interativos e sociais do Fun Palace, bem como seus aspectos
formais, ainda fascinam aqueles que o conhecem e estudam.
Certamente há muito o que se aprender com os erros e acertos
dessa máquina social interativa, mas as contruibuições de
Cedric Price e Joan Littlewood para o surgimento e o progresso
das arquiteturas do conhecimento como hoje conhecemos são
inegáveis.
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Perspectiva interna. Fonte: Acervo do MoMA, NY (https://www.moma.org/collection/works/842).

“Escolha o que você quer fazer - ou veja alguém fazendo. Aprenda a
lidar com ferramentas, pinturas, bebês, máquinas ou apenas escute
à sua música favorita. Dance, converse ou seja levado até onde você
possa ver como outras pessoas fazem as coisas funcionarem. Sentese com uma bebida e sintonize-se com o que está acontecendo em
outras partes da cidade. Tente começar um motim ou inicie uma
pintura - ou simplesmente deite e olhe para o céu.” (tradução livre)
Retirado do material de divulgação do Fun Palace, 1964.
Fonte: Canadian Centre for Architecture.
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Centro Pompidou
Ficha Técnica:
Arquitetura: Renzo Piano e Richard Rogers
Estrutura: Ove Arup & Partners
Ano de Inauguração: 1977
Localização: Paris, França
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Tudo começou com George Pompidou,
presidente da Fraça entre 1969 e 1974,
que desejava construir um centro cultural
capaz de atrair visitantes de todas as
partes do mundo e que se tornasse um
monumento para a cidade de Paris.
Dentre os 681 projetos que participaram
do concurso para o novo centro, alguns
de famosos arquitetos da época, foi
selecionada, para a surpresa de todos, a
proposta dos então desconhecidos Renzo
Piano e Richard Rogers. Com um projeto
ousado, eles imaginaram um edifício
construtivista e high-tech, com sistema
estruturais jamais vistos. Isso gerou certo
desconforto com o público, que reagiu
com críticas severas à “monstruosidade”
do museu. O presidente, no entanto,
defendeu com unhas e dentes a
construção do projeto e as obras
iniciaram em 1972. Infelizmente, George
Pompidou morreu em 1974 e não pode
ver a inauguração de seu tão sonhado
centro cultural, aberto ao público em 31
de janeiro de 1977.

Infraestrutura exposta.
Fonte: Site oficial do Centro Pompidou.

Elevação apresentada no concurso ilustrando o conceito do edifício como um outdoor interativo.
Fonte: Clássicos da Arquitetura Archdaily | Centro Georges Pompidou.

Imagens da construção do Centro Pompidou. Fonte: Site oficial do Centro Pompidou.
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O Centro Pompidou abriga o Museu Nacional de Arte Moderna,
que é o maior museu europeu do tipo, uma biblioteca pública
(Bibliothèque Publique d’Information) com 10.400m2 e mais
de 2000 postos de trabalho, salas de cinema e shows, um
instituto de pesquisa musical (o IRCAM), áreas de atividades
educativas, livrarias, um restaurante e um café. Além disso,
o mirante localizado no último pavimento, que está acima do
nível dos telhados da cidade, presenteia seus visitantes com uma
vista deslumbrante de toda cidade de Paris. Com um programa
extenso, o Pompidou atrai pessoas de todos os tipos e idades e
simboliza a multiplicidade das artes e culturas.
A proposta de Renzo Piano e Richard Rogers para o Centro
retratava o próprio edifício como movimento. Sua infraestrutura
exposta é sem dúvidas sua característica mais marcante, e
apesar de inquietante a primeira vista, faz todo o sentido
em meio a proposta dos arquitetos, que expuseram suas
entranhas mecânicas e estruturais para que estas pudessem
ser compreendidas e indicassem seu constante funcionamento.
Essa inverção, no entanto, tem também uma função espacial
imprescindível para o museu: a maximização do espaço interno,
já que não há interrupções estruturais.
As infraestruturas do exoesqueleto, baseado em sistemas de
conexões, tubos e cabos de aço, são diferenciadas por cores.

Desenho apresentado no concurso, por Richard Rogers e Renzo Piano.
Fonte: Site oficial do Centro Pompidou.
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O vermelho representa todas as estruturas responsáveis pela
circulação de pessoas pelo edifício; o azul e o branco, os
elementos de ventilação; o prateado, a estrutura de escadas e
elevadores; o verde representa as instalações hidráulicas e de
incêndio; amarelo e laranja, por fim, representam o sistema
elétrico. Foram utilizadas cerca de 15 mil toneladas de aço e 11
mil m2 de vidro em sua construção.
Apesar dos seus 42m de altura, 166m de comprimento e 60m
de largura, o edifício ocupa apenas metade do lote para o
qual foi destinado. Isso porque os arquitetos também estavam
preocupados com espaços de respiro na cidade, e planejaram
uma grande praça que pudesse abrigar as mais diversas
atividades, complementares ou não àquelas propostas pelo
museu, graças às possibilidades de configuração de sua área
livre. A praça é um dos espaços públicos mais vivos da cidade,
em que a cultura e a arte contemporânea prevalecem.
O Centro Pompidou, com seus 42 anos, atrai cerca de 6 milhões
de visitantes por ano. Com sua proposta ousada e inovadora, é
uma das mais importantes obras arquitetônicas do século XX e
que desperta admiração de todos até hoje, seja por seu icônico
design ou pela multiplicidade de suas obras e exposições.
48

Vista lateral do Centro Pompidou com suas infraestruturas expostas, pouco depois de sua
inauguração. Fonte: Dezeen - “Renzo Piano and Richard Rogers share Centre Pompidou
photographs on 40th anniversary”.

Fachada com vista para a praça de acesso principal. Fonte: Lonely Planet Travel Guide.
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The Shed
Ficha Técnica:
Arquitetura: Diller Scofidio + Renfro em
parceria com o Rockwell Group
Estrutura: Thornton Tomasetti
Ano: 2019
Localização: Nova Iorque, EUA
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Com a intenção de transformar o distrito
de West Side Railyard, em Nova Iorque,
em um bairo de uso misto, a Hudson
Yards Development Corporation escolheu,
em 2008, o escritório Diller Scofidio +
Renfro em parceria com o Rockwell Group
para desenvolver um projeto inovador que
pudesse abrigar as artes e as indústrias
criativas em um edifício expansível e
flexível. A proposta para o The Shed foi
apresentada em 2011 e sua construção
teve início em 2015 com a pré-fabricação
de suas estruturas metálicas. O edifício foi
entregue ao público em abril de 2019.
“Um centro cultural que minimiza as
barreiras à entrada e assume riscos
artísticos. Um lugar para a experiência
criativa que é enriquecedora, mas não
rarefeita. Uma instituição cívica que é
calorosa, acolhedora e generosa para
com todos.” (tradução livre)
Site oficial do The Shed

The Shed, Hudson Yards, NY. Fonte: ”Diller
Scofidio+Renfro designs telescopic ‘Culture
Shed’ for New York”, Archdaily.

O The Shed, com seus 18.500m2, é um dos projetos mais
inovadores dentre as arquiteturas do conhecimento da
atualidade. Apesar de ainda pouco explorado dada a recente
inauguração, as propostas e soluções encontradas pelos
arquitetos da Diller Scofidio + Renfro são realmente fascinantes.
Com a intenção de abrigar as ideias mais ambiciosas do meio
artístico, o edifício foi projetado para que pudesse transformarse fisicamente para atender as mais diversas necessidades.
Sua flexibilidade espacial é possível graças a uma enorme
concha metálica retrátil que, quando aberta, cria uma praça de
1.600 m2 e 36m de altura capaz de abrigar desde um teatro que
acomoda 1250 pessoas sentadas ou até 3 mil pessoas de pé,
e conta ainda com um sistema de controle de iluminação, som
e temperatura integrados em seu fechamento. A armação de
aço é revestida por um polímero leve e durável chamado Texlon

Imagens da construção. Fonte: Site oficial Diller Scofidio+Renfro.
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Ilustração da concha metálica recolhida e aberta. Fonte: Site oficial Diller Scofidio+Renfro.

(etileno tetrafluoroetileno – ETFE), que possui as propriedades
térmicas de um vidro isolante em apenas uma fração do peso
e resiste a ventos com força de furação. Toda a parte retrátil
possui ainda uma sobre-laje técnica com capacidade estrutural
para suportar equipamentos de produções teatrais, pesando 4
mil toneladas quando totalmente carregada. A concha, quando
recolhida, cobre toda a parte fixa do edifício de oito andares e
demora cerca de 5 minutos para reposicionar-se completamente,
vencendo uma distância de 35m. O sistema de rolamento sobre
trilhos, inspirado no passado industrial do High Line, é acionado
por um sistema de pinhão e cremalheria, que desloca a estrutura
para frente e para trás com quatro rodas de eixo único e duas
rodas de eixo duplo, medindo 1.80m de diâmetro cada.
Todo o conceito por trás do Shed, principalmente
no que se refere à qualidade espacial, se inspira no projeto
do Fun Palace de Cedrid Price e Joan Littlewood, visto que

suas soluções espaciais e estruturais promoviam a constante
adaptação do espaço e estimulavam a experimentação e
apropriação do usuário, questões igualmente essenciais para
o Shed. Essas questões tornaram-se primordiais neste projeto
justamente por responderem às necessidades de muitos grupos
culturais em Nova Iorque. Por não possuírem locais para
abrigar grandes audiências nem terem meios para expandir
qualquer local existente, esses grupos acabam prejudicados pela
impossibilidade de ampliar suas produções artísticas e a cidade
torna-se propensa a perder shows itinerantes devido à falta
de espaço de exposição disponível. Assim, a proposta é que o
Shed seja um local cultural sem exposições permanentes. Em
vez disso, irá fornecer uma casa para shows temporários, feiras
e apresentações, abrigando desde eventos como a Semana
de Moda anual de Nova York até apresentações de pequenos
artístas.
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Para tanto, fazem parte do programa do edifício
um teatro versátil, dois níveis destinados a espaços de
exposições, espaço para ensaios para as artes performáticas,
um laboratório de experimentações e um espaço para eventos
ao ar livre. Escritórios, áreas técnicas, vestiários e depósitos
foram concentrados nos subsolos a fim de maximizar o espaço
programável das artes no pavimentos superiores.

O átrio principal coberto pela concha retrátil pode sediar diversas atividades.
À esquerda, uma exposição; à direita, uma apresentação do Soundtrack of America.
Fonte: Site oficial Diller Scofidio+Renfro.
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O Shed acomoda atividades internas em larga escala mas
também possibilita a utilização da praça pública para atividades
ao ar livre conforme a demanda. Todo o conjunto do projeto
foi de fato pensado para criar as mais diversas configurações
espaciais com a intenção de dar total liberdade ao artista e
suas formas de expressão. As expectativas para o Shed são
proporcionais ao que ele representa para os artistas, para a
cultura e para a própria arquitetura, e ao que tudo indica,
poderemos contar com um novo e execepcional espaço cultural
para as próximas décadas.

The Shed, Hudson Yards, NY. Fonte: ”Diller Scofidio+Renfro designs telescopic ‘Culture Shed’ for New York”, Archdaily.

55

Discussão Sócio-Espacial

Os projetos aqui apresentados foram escolhidos por um
denominador comum: a capacidade de adaptar-se ao público,
de compreender suas necessidades e de transformar seus
usuários em protagonistas da própria edificação. Espaços
como esses são de extrema importância para as cidades por
transformarem as relações entre as partes, ou seja, as pessoas, a
cidade, a paisagem e o edifício.
Para Stan Allen, arquiteto e diretor da Faculdade de Arquitetura
da Universidade de Princeton, essa transformação é fruto de uma
análise crítica das condições de campo – tecnologias digitais,
redes e sistema de comunicação e informação, comportamento
do usuário – , que por sua vez determinam a concepção do
projeto. Ele defende em seu texto “Condições de campo” (1999)
a reinterpretação do conceito das partes e entende a condição
de campo como “qualquer matriz formal ou espacial capaz

de unificar diversos elementos, ao mesmo tempo respeitando
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a identidade de cada um deles” (p.93). O que Stan Allen está

discutindo, portanto, refere-se à capacidade de interpretar
aqueles para os quais se está projetando ao mesmo tempo em
que se considera as conexões locais intrincadas, “a forma entre
as coisas”. E o que fazem os projetos aqui apresentados se não
a profunda interpretação das partes as quais se destinam?
O Fun Palace por exemplo, apesar de nunca ter saído do papel,
foi o precursor de todos esses projetos, com propostas que se
fazem presentes até hoje e elucidam as ideias de Stan Allen na
medida em que, ao preocupar-se com a total apropriação do
espaço pelos usuários, Cedric Price pôde apropriar-se de suas
respostas comportamentais para investigar “novas metodologias
para modelar programas e espaços” (STANLEY, 2018).
Pensamentos baseados nas condições de campo resultam
em propostas projetuais mais concisas e que tendem ao

sucesso. Lina Bo Bardi, ao identificar a essência das pessoas
e atividades já instauradas na antiga fábrica, bem como
as condições técnicas e espaciais da época, fez do SESC
Pompéia um espaço execepcional, que permite a apropriação
e a improvisação dos usuários e emana a vivacidade de seus
frequentadores. O Pompidou, com seu exoesqueleto estrutural
e técnico, além de representar a reinterpretação da relação
entre as partes, simboliza a evolução e a coexistência entre
as artes ao proporcionar espaços capazes de sediar as mais
diversas exposições artísticas. No caso do Shed, apesar de
ainda precisarmos aguardar para saber as respostas de seus
futuros usuários, as propostas vêm associadas à necessidade
de resignificação da paisagem e ao reconhecimento da falta
de espaços capazes de abrigar as diferentes formas de artes e,
portanto, almejam a flexibilidade espacial para impulsionar a
total apropriação dos espaços por seus usuários.

Cada um a sua maneira, sejam os espaços de convivência do
SESC, a multiplicidade artística do Pompidou ou a flexibilidade
espacial do Shed e do Fun Palace, esses edifícios abrem um
grande leque de possibilidades para seus visitantes graças à
compreensão dada ao todo. De acordo com Stan Allen,
Mais do que uma configuração formal, a condição de campo implica
uma arquitetura que admite a mudança, o acaso e a improvisação. É
uma arquitetura que não investe na durabilidade, na estabilidade e
na certeza, mas deixa espaço para a incerteza do real. (2013, p.102)
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Capítulo IV
Objeto de projeto:
A pesquisa aplicada
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A Casa das Artes
Como parte do presente trabalho desenvolvi
um projeto arquitetônico que pudesse se
relacionar aos temas aqui abordados, com
a intenção de ressaltar o papel dos espaços
voltados para o lazer e a cultura. Assim
surgiu a Casa das Artes. Um equipamento
público que tem como proposta receber
cursos, palestras, performances, exposições
e quaisquer outras formas de expressão das
mais variadas manifestações de arte. Em
sua essência, a Casa das Artes se assemelha
muito à proposta dos SESCs, na medida em
que é um espaço condensador não só de
lazer, educação e cultura, mas também de
vitalidade e civilidade.
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O LOTE
Escolhi um terreno há muito tempo subutilizado na Av. Valdemar
Ferreira. A maior parte da quadra é, há pelo menos 15 anos,
um estacionamento e o restante do terreno abriga um espaço
para eventos, que foi recentemente embargado pela Prefeitura
por sonegação de impostos.
Um dos maiores impecilhos da quadra escolhida – e talvez a
razão pela qual ela manteve-se um estacionamento por tantos
anos – seja o fato de que, por baixo dela, passam os túneis que
conectam as estações Pinheiros e Butantã da Linha 4 Amarela
do Metrô. Isso impossibilita grandes fundações e a ocupação do
subsolo. A quadra possui também uma quantidade significativa
de árvores, e o desejo por preservá-las de alguma forma
tornou-se, junto à questão dos túneis do Metrô, a principal
condicionante para a ocupação do lote.

Acima: Foto aérea da quadra, 2004. Abaixo: Foto área da quadra, 2018. Fonte: Geosampa.

A linha do metrô passa bem no centro do terreno enquanto
as árvores criam uma espécie de percurso no sentido oposto.
Assim, em termos de ocupação do lote, optei por concentrar os
blocos nas extremidades – garantindo assim que as fundações
não interferissem no túnel do metrô – e por conectá-los por
meio de uma passarela, preservando a posição das árvores e
mantendo o percurso criado por elas. O espaço para eventos
situado em uma das esquinas da quadra foi desapropriado e
englobado ao restante do lote.

Foto panorâmica do estacionamento. Acervo pessoal.
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Visão sequenciada do eixo longitudinal criado pelas árvores do terreno, que coincide com o posicionamento da passarela de conexão entre os blocos. Acervo pessoal.

VOLUMETRIA E PROGRAMA
A lógica de ocupação do terreno, bem como sua localização
em relação ao restante do bairro, tiveram forte influência sobre
a volumetria adotada pelo projeto. Os dois blocos retangulares
tiram proveito das relações em três níveis diferentes: no térreo,
por meio de eixos e percusos, trazem permeabilidade ao projeto
no nível do pedestre; no primeiro pavimento, ao nível da copa
das árvores, a passarela remete a um túnel, semelhante à
sensação dada ao andar entre as árvores do terreno; e no nível
da cobertura, aproveitando-se da altura para criar um mirante
que conecta o Rio Pinheiros, o bairro do Butantã e o próprio
edifício.

No que se refere ao programa, a Casa das Artes também
está dividida em dois blocos. Um deles abriga no térreo um
grande salão aberto destinado às exposições enquanto os dois
pavimentos acima destinam-se aos ateliês e oficinas que serão
oferecidas ao público. No outro bloco, concentram-se usos mais
específicos, como a biblioteca, a comedoria, o teatro e o setor
administrativo e de serviços. A cobertura desse bloco conta
ainda com uma arquibancada-mirante, um café e uma loja.
A passarela que conecta os dois blocos serve não só para a
circulação entre eles mas também como um espaço de estar e
convivência.
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Croquis de estudo de ocupação do lote e volumetria.

condicionantes

ocupação

eixo longitudinal

eixo transversal

Perspectiva da Casa das Artes inserida no entorno. Autoria própria.
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acessos

volumetria

Perspectiva do térreo, que funciona com uma grande praça aberta que conecta todo o projeto.

QUESTÕES FORMAIS, MATERIALIDADE E ESTÉTICA
A Casa das Artes, ao reconhecer desde o princípio o papel de
um espaço voltado para a adaptação e para a mudança por
abraçar todas as formas de arte, reconhece a mudança como
parte de sua identidade. Assim, a questão da flexibilidade se
faz aqui presente como parte essencial da concepção de todo o
projeto.
Dentre as decisões projetuais adotadas que buscam atrair,
envolver e incentivar a influência dos usuários no espaço, temos:
a adoção de uma planta livre para o nível das exposições,
dando total liberdade aos artistas e curadores sobre sua
produções; a indicação de uma possibilidade de ocupação para
os níveis dos ateliês e oficinas, ao mesmo tempo em oferece ao
usuário total controle sobre a configuração dos espaços graças
à ausência de paredes fixas, aqui substituídas por divisórias e
estantes retráteis; a utilização do vidro como elemento principal,
para garantir a transparência das atividades ali praticadas,
garantindo que todos sintam-se convidados a entrar e a usufruir
das atividades e instalações do edifício; e espaços generosos
destinados ao estar e à convivência – e consequentemente à total
apropriação do usuário –, que estimulam experiências vívidas
e sociais, tão necessárias para lembrar-nos de quem realmente
somos em meio a essa era digital.
O essencial, portanto, é chegar a uma arquitetura que, quando os
usários decidirem dar-lhe um uso diferente do que foi originalmente
concebido pelo arquiteto, não seja perturbada a ponto de perder
sua identidade. Para dizê-lo de modo mais contundente: a
arquitetura deveria oferecer um incentivo para que os usuários a
influenciassem sempre que possível, não apenas para reforçar sua
identidade, mas especialmente para realçar e afirmar a identidade
de seus usuários. (HERTZBERGER, 2015, p. 148)
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Vista da fachada principal da Casa das Artes.

74

Colagem representando a vista para o Rio Pinheiros da arquibancada-mirante situada na cobertura.
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Perspectivas internas do bloco de ateliês. A ideia é que
o espaço seja aberto e transparente, com as divisórias e
estantes retráteis, assim todos acompanham e interagem com
as atividades em curso.
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Perspectiva externa no
nível da passarela.
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Perspectiva interna da passarela: um espaço de estar, estudo e passagem.
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Considerações finais

O

que torna a arquitetura tão admirável, assim como
todas as outras formas de arte, é a sua capacidade
de proporcionar vivências que vão além das mais
óbvias e imediatas. Certamente existem situações em
que ela não tem outro grande propósito a não ser abrigar os
usos ou atividades para as quais foi planejada. Mas a discussão
acerca das arquiteturas do conhecimento nos mostra como ela
também é capaz de criar possibilidades, despertar sensações,
estimular o pensamento, aguçar a curiosidade e incitar
apropriações se quer antes imaginadas.
Essas outras facetas da arquitetura estão intimamente ligadas
ao indivíduo, mas mais precisamente ao indivíduo vivendo
em sociedade. Isso porque ela é criada pelo homem e para o
homem e, portanto, terá sempre como objetivo final responder
a uma de suas inquietações, necessidades ou desejos.
Espaços como o Sesc Pompéia surgem justamente a partir da
compreensão das demandas e anseios das pessoas, em seu
respectivo tempo e espaço.
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Mas o que torna o Sesc Pompéia, assim como o Pompidou ou o
Shed, arquiteturas que merecem ser reconhecidas e valorizadas
é justamente sua capacidade não só de responder a uma
determinada questão, mas evoluir junto com a sociedade e
adequar-se às novas demandas. E isso só é possível graças
à sua característica polivalente, de possuir uma qualidade
adicional e potencial que permite a interação entre tudo e todos.
São muitas as arquiteturas que conquistam seu valor, seja ele
técnico-construtivo, estético ou funcional ao longo da história
das cidades, mas são poucas as que conseguem conquistar
espaço no coração de seus usuários, a ponto de tornarem-se tão
especiais e simbólicas quanto qualquer outra forma de arte.
Espero com este trabalho, e quem sabe com minhas propostas
para a Casa das Artes, ter instigado o leitor a se perguntar de
que maneira podemos nos apropriar da arquitetura, esta arte
essencialmente humana, para que a vida não se torne monótona
ou sem significado, para que possamos construir uma sociedade
com propósito e cidades vívidas.
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