
1/40Universidade Presbiteriana Mackenzie

Camila Dias dos Santos Forcellini

QUADRO DA ARQUITETURA ESPORTIVA DE SÃO PAULO: 

1950-1970

São Paulo

2014



 

Camila Dias dos Santos Forcellini 

 

 

QUADRO DA ARQUITETURA ESPORTIVA DE SÃO PAULO:  

1950-1970 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
como requisito parcial à obtenção do título 
de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. 

 

Orientadora: Prof.ª Drª. Ruth Verde Zein 

São Paulo 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

F697q  Forcellini, Camila Dias dos Santos  

Quadro da arquitetura esportiva de São Paulo: 1950-1970.  / 

Camila Dias dos Santos Forcellini – 2014. 

264 f. : il. ; 30cm. 

 

      Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. 

      Bibliografia: f. 222-226. 

 

      1. Arquitetura esportiva. 2. Arquitetura paulista. 3. Está-

dios. 4. Clubes. 5. Estudos de caso I. Título. 

                                                                                                       
          CDD  725.8 



Camila Dias dos Santos Forcellini 

 

QUADRO DA ARQUITETURA ESPORTIVA DE SÃO PAULO:  

1950-1970 

 

 

 

Aprovado em 29 de julho de 2014. 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

______________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Ruth Verde Zein 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
 

__________________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Eunice Helena Sguizzardi Abascal 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
 

__________________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Maria Alice Junqueira Bastos 

Professor Externo 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
como requisito parcial à obtenção do título 
de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha avó, Rosilda (in memorian), 

minha inspiração para vencer nas lutas 

do dia-a-dia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela 

oportunidade de estar participando deste programa. 

A todos os professores e funcionários da Pós-Graduação, 

pela qualidade do conteúdo ministrado e pelo apoio 

administrativo para o bom andamento da pesquisa. 

À Prof.ª Dr.ª Ruth Verde Zein, minha orientadora, pelo 

apoio e pela paciência em ensinar e conduzir aos resultados 

alcançados até o momento, e pelos inestimáveis 

ensinamentos, acadêmicos e profissionais, que levarei por 

toda a vida. 

Ao Fundo Mackpesquisa e à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo 

amparo financeiro cedido para a realização desta pesquisa. 

Às professoras Dr.ª Maria Alice Junqueira Bastos e Dr.ª 

Eunice Helena Sguizzardi Abascal, por terem aceitado 

participar da avaliação da defesa deste trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos professores Dr. Rafael Antônio da Cunha Perrone e 

Dr.ª Helena Aparecida Ayoub Silva, por terem lido este 

trabalho e por terem contribuído maravilhosamente para seu 

conteúdo. 

Aos professores Dr. Luiz Guilherme Rivera de Castro e 

Dr.ª Gilda Bruna Collet, grandes colegas, que despertaram, 

ainda na graduação, a inquietação pelo saber e a vontade de 

continuar meus estudos acadêmicos. 

A todos os colegas arquitetos, cujos nomes não citarei por 

receio de esquecer algum, que fazem e fizeram parte do 

Programa, com quem pude compartilhar inquietações, 

dúvidas, conhecimentos e reconhecimentos. 

Aos meus pais, Valter e Fátima, por todo o amor oferecido 

nos momentos de dificuldade, por compreenderem as minhas 

ausências, e por serem os grandes incentivadores para que 

eu adquirisse o gosto pelos estudos. 

E ao meu irmão, Alexandre, pela ajuda e pela companhia 

constantes, nos momentos mais importantes de minha vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Conhece-te a ti mesmo, e conhecerás 

o Universo e os deuses”. (Sócrates) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O enfoque do presente trabalho é estudar e divulgar, 

como contribuição ao conhecimento, os edifícios voltados para 

a arquitetura esportiva projetados e construídos entre os anos 

de 1950 e 1970 no Estado de São Paulo, identificando e 

apresentando algumas características arquitetônicas e 

construtivas dessas obras por meio de alguns estudos de caso, 

selecionados através de um levantamento das obras 

construídas, encontradas principalmente em periódicos da 

época escolhida para este estudo. A partir de tal levantamento, 

foram definidos critérios para escolher alguns projetos 

exemplares, os quais passaram por uma análise mais 

minuciosa, focada em suas características arquitetônicas, como 

o partido adotado, o sistema estrutural escolhido, materiais 

utilizados, relação com o entorno imediato, circulação e acesso. 

Num segundo momento, tais obras foram relacionadas e 

comparadas a outras de mesma tipologia e período, com o 

intuito de verificar a existência, ou não, de aproximações 

arquitetônicas e construtivas, que poderiam fazer parte da 

concepção de tais edifícios. O objetivo dessa dissertação é 

caracterizar, por meio de um quadro cronológico, essa tipologia 



de projeto dentro dos estudos sobre a arquitetura moderna 

paulista, abrindo a possibilidade de diálogo e discussão acerca 

deste tema, tanto no campo acadêmico quanto no campo da 

prática projetual. 

Palavras-chave: Arquitetura esportiva, análise, projeto, 

estudo de caso, ginásio, estádio, clube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The focus of this work is to study and promote, as a 

contribution to knowledge, the buildings of sport’s architecture 

designed and built between the years 1950 and 1970 in the State 

of São Paulo, identifying and showing some architectural and 

built features from these works using some case studies, 

selected through a survey of built projects, public and private, 

mainly found in journals of the time chosen for this study. From 

this survey, criteria was defined to select the main exemplars 

which came in first a more thorough analysis, focusing on their 

architectural features such as the approach adopted, the 

structural system chosen, materials used, the immediate 

surroundings, movement and access. Secondly, these works 

were related and compared to others of the same type and 

period, in order to verify the existence, or not, of architectural and 

constructive approaches, that could be part of the design of such 

buildings. The objective of this dissertation is to characterize, 

through a chronological framework, this type of design within the 

studies of modern architecture in São Paulo, opening up the 

possibility of dialogue and discussion on this subject, both in 

academic field and in the practice field. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado, “Quadro da Arquitetura 

Esportiva de São Paulo: 1950-1970”, iniciada com um quadro 

cronológico sobre a arquitetura esportiva no período entre 1950 

e 1970, no estado de São Paulo, objetiva identificar e apresentar 

as características principais do projeto e da construção das 

edificações destinadas à prática esportiva, a partir do qual serão 

selecionadas algumas obras sobre as quais será realizada uma 

mais ampla e aprofundada pesquisa e análise. Tais obras foram 

escolhidas por meio de um extenso levantamento bibliográfico, 

em especial nos periódicos da época, e que seguiram alguns 

parâmetros elencados para definir quais destas seriam 

estudadas minuciosamente, definidos na metodologia adotada 

para o estudo, constante no segundo capítulo da pesquisa.  

A estrutura do trabalho está dividia em 6 partes: o capítulo 1, 

Razões para estudar a arquitetura esportiva paulista; capítulo 2, 

Percursos: a busca por uma metodologia de análise para 

edifícios esportivos; capítulo 3, Estádios: estudo de caso; 

capítulo 4, Ginásios: estudo de caso; o capítulo 5, Clubes 

esportivos: edifícios-sede e ginásios multiusos: estudos de caso; 
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e, por fim, as conclusões e considerações finais. Os três últimos 

capítulos são os relativos às análises aprofundadas das obras, 

e apresentarão ao todo quatro estudos de caso. 

O capítulo 1 é um preâmbulo que apresentará alguns 

motivos pelos quais seria relevante estudar os edifícios 

esportivos, como a tentativa de preencher uma lacuna nos 

estudos sobre a arquitetura moderna, as experimentações 

formais e estruturais que esses objetos arquitetônicos carregam 

e as questões sobre a divulgação e o conhecimento o do 

patrimônio moderno. Além disso, este capítulo traz uma breve 

apresentação sobre a arquitetura de tais edifícios a partir de 

1950, que foram “redescobertos” após o levantamento das 

obras, e citará alguns exemplos de projetos, bem como alguns 

arquitetos, que contribuíram com projetos de edifícios voltados à 

prática esportiva. 

O capítulo 2 está dividido em duas partes: a primeira fala 

sobre os percursos pessoais e acadêmicos da pesquisadora, 

explicando de onde surgiu a ideia de dissertar sobre a 

arquitetura esportiva; a segunda, trata sobre a metodologia 

escolhida para conduzir a pesquisa, desde o levantamento das 

obras até a escolha dos parâmetros para a determinar os 

estudos de caso e os critérios para sua análise, bem como o 

caminho percorrido para a definição da estrutura para a 

dissertação. 

O capítulo 3 traz o primeiro estudo de caso: o estádio do 

Canindé, localizado na zona norte de São Paulo. Essa obra será 

analisada seguindo os seguintes parâmetros considerados 

básicos para análise de obras: implantação (circulação 

interna/externa e acessibilidade; relação com o entorno urbano), 

volumetria (relação dos elementos que resultam na forma do 

edifício), estrutura (sistema adotado; materiais utilizados), 

programa de necessidades e a setorização das atividades. Após 

a análise, será feita uma aproximação da obra com outros três 

projetos, de mesma categoria, previamente escolhidos dentre 

aqueles encontrados no levantamento de obras. O intuito deste 

capítulo é tentar comprovar se as relações destas obras são o 

suficiente para entender se existem, ou não, alguns padrões na 

construção desses tipos de projetos, dentro da época escolhida 

para o desenvolvimento da dissertação. 

O capítulo 4 apresenta o segundo estudo de caso: o 

ginásio Municipal de Araraquara. Esse projeto também passará 

por uma análise minuciosa, utilizando os mesmos parâmetros 
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elencados para o capítulo anterior. Após a análise da obra, será 

feita uma aproximação do projeto com outros quatro edifícios da 

mesma categoria, com o mesmo intuito descrito no capítulo 

supracitado. 

O capítulo 5 abordará sobre duas categorias de edifícios 

presentes em clubes esportivos, e apresentará um estudo de 

caso para cada uma: o ginásio do Sesc Bertioga, que está 

localizado na colônia de férias da instituição no município 

litorâneo, será estudado como exemplo de “ginásio multiuso”; e 

o edifício-sede do Anhembi Tênis Clube, localizado na cidade de 

São Paulo, será a obra que representará a categoria “edifícios-

sede” dentro dos clubes. Ambos projetos seguirão, cada um, os 

mesmos parâmetros elencados para a análise dos projetos 

pertencentes aos capítulos já citados.  Após a análise, cada um 

será comparado com outros edifícios de sua categoria, sendo 

quatro edifícios para os ginásios e três para as sedes, 

previamente escolhidos dentre aqueles encontrados no 

levantamento de obras. 

A última parte do trabalho, as conclusões e as 

considerações finais, abordarão sobre os resultados obtidos 

dentro das análises feitas em cada capítulo, bem como 

apontarão para a possibilidade de estabelecer algumas relações 

e aproximações entre as obras de categorias diferentes, 

ensejando a construção do quadro proposto. 

Por fim, destaca-se a análise das obras como uma 

tentativa de construir o quadro sobre a arquitetura esportiva em 

São Paulo, bem como averiguar sua existência, de maneira que 

não se trate de uma espécie de inventário, mas que tenha cunho 

crítico, que seja o mais objetivo possível e que contribua para 

futuros trabalhos que possam surgir sobre o tema, possibilitando 

correções, complementações e também questionamentos sobre 

a problemática apresentada nesta dissertação. 
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1 WAISMAN, Marina. O interior da história: historiografia arquitetônica para 

uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013 

 

1. Razões para investigar a arquitetura esportiva paulista 

 

“[...] a reflexão histórica é um dos meios mais 

completos para conhecer a própria realidade e, 

em consequência, projetar um futuro próprio, 

livre da limitação de modelos alheios.”1 

Nos próximos anos, o Brasil será o palco dos dois maiores 

eventos esportivos do mundo: a Copa do Mundo de Futebol, em 

2014, com jogos em várias cidades brasileiras, e os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro. É fato 

que a grandiosidade e importância desses eventos podem trazer 

melhorias, ou problemas, para toda a nação. 

Segundo Mascarenhas (2006), tais eventos possuem um 

grande poder transformador da paisagem urbana, pois alteram 

sua morfologia e funcionalidade territoriais, visto que os grandes 

equipamentos que irão abrigar esses espetáculos esportivos 

afetam diretamente a dinâmica territorial: 

“As instalações esportivas (ginásios, autódromos, 
estádios, etc.), além de se apresentarem frequentemente 
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como paisagem urbana durável (decorrente do grande 
investimento necessário para edificação) e ampla 
visibilidade (decorrente do porte físico), podem ainda 
constituir importante centralidade física e simbólica no 
interior do espaço urbano”. (MASCARENHAS, 2006, pág. 
2). 

Na referência supracitada, o autor fala sobre “instalações 

esportivas”, para definir estádios e outros tipos de edificações 

voltadas a tais práticas. Porém, é preciso fazer uma breve 

colocação sobre esse termo, para uma melhor compreensão 

a respeito do tema proposto para a pesquisa, como também 

para entender a metodologia aplicada ao estudo, por estar de 

acordo com as palavras-chave utilizadas no levantamento das 

obras, conforme explicações presentes nos próximos 

capítulos. 

Instalação esportiva X Arquitetura esportiva 

Afinal, o que se define por “instalação esportiva”? Trata-

se de um sinônimo para “arquitetura esportiva”? Uma quadra, 

implantada no meio de um grande parque, ou em uma praça, 

                                                           
2 LEMOS, Carlos A.C. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 

1979. 

ou isolada num quarteirão, é considerada como uma obra 

arquitetônica? Ou ela seria uma “instalação esportiva”?  

Certamente, não cabe aqui fazer uma discussão sobre a 

definição de o que seria Arquitetura. Faz-se, no entanto, uma 

tentativa de compreender que estes termos não têm o mesmo 

significado. Para tanto, utilizar-se-á uma definição sobre 

Arquitetura que Lemos (1979) apresenta na introdução de seu 

livro2, e que pareceu a mais apropriada neste caso, para tratar 

sobre o conflito dos termos citados: 

Arquitetura seria então, toda e qualquer intervenção no 
meio ambiente criando novos espaços, quase sempre com 
determinada intenção plástica, para atender a 
necessidades imediatas, ou a expectativas programadas e 
caracterizada por aquilo que chamamos de partido. Partido 
seria uma consequência formal derivada de uma série de 
condicionantes ou de determinantes; seria o resultado 
físico da intervenção sugerida. (LEMOS, 1979, pág. 9). 

 

 Se a referência de Lemos for considerada, a quadra 

descoberta anteriormente citada seria um exemplo de 

“arquitetura esportiva”, já que trata-se de uma intervenção em 

um ambiente, que cria um espaço para atender a uma 
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necessidade solicitada (a prática de determinada modalidade 

esportiva). Porém, tal quadra não atende a um dos “pilares” 

fundamentais da Arquitetura: a estética, ou a “intenção 

plástica”. O exemplo apresentado atende apenas às questões 

funcionais, pré-regulamentadas por órgãos que regem os 

diversos tipos de modalidades esportivas. 

 Assim, pode-se dizer que a quadra é uma “instalação 

esportiva”, termo técnico que define todos os aparelhos 

necessários para a prática de uma ou várias modalidades. Aí 

entram as quadras, as traves, as redes, as piscinas, enfim, 

qualquer equipamento que possui características 

normatizadas pelos órgãos representantes de cada 

modalidade esportiva3. 

 Já a “arquitetura esportiva” poderia ser definida como o 

conjunto destes equipamentos, implantados em um 

determinado espaço, coberto ou não, que sofre uma 

intervenção com o propósito de oferecer um valor plástico, 

como diz Lemos (1979), e que o torne um objeto de arte e/ou 

uma referência em termos construtivos, funcionais e 

estéticos, além de atender a um programa de necessidades e 

                                                           
3 Para mais informações sobre o assunto, ver RIBEIRO, 2011. 

seguir alguns parâmetros normativos (dimensões mínimas de 

circulação, altura de pé-direito, entre outras questões). 

Tão relevante quanto sua implantação no meio urbano e 

o cumprimento do conjunto de normativas técnicas, o projeto 

acertado das edificações esportivas necessita de um estudo 

preliminar coerente. Para isso, é importante que o profissional 

que vá projetar esses edifícios tenha um repertório técnico, 

teórico e crítico, já que as consequências da implantação 

desses grandes edifícios perduram por muito tempo, como 

acontece com grande parte das obras arquitetônicas, das 

mais diversas tipologias. Esse repertório pode vir de duas 

maneiras: da experiência da prática profissional e do 

conhecimento daquilo que já fora produzido e construído 

nesta área da arquitetura, por meio de estudos e análises de 

obras referenciais na área esportiva.  

Também pode-se afirmar que esses grandes 

equipamentos funcionam como uma espécie de “laboratório” 

para experimentação de novas técnicas construtivas 

(sistemas estruturais, novos materiais para vedações, etc.), já 

que acompanham muito de perto os avanços nas tecnologias 
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da construção, da comunicação e nas próprias mudanças 

antropológicas do esporte, que sempre vai redirecionando 

regras e normas técnicas, à medida que o ser humano evolui 

(quebrando recordes, fortalecendo corpo e mente graças aos 

avanços das ciências médicas, entre outros motivos). Tais 

resultados construtivos e formais obtidos nestes “laboratórios” 

podem, ocasionalmente, serem aplicados a outros tipos de 

edificações.  

A partir deste raciocínio, a ideia de estudar a arquitetura 

esportiva no estado de São Paulo pode ser analisada sob três 

aspectos principais: a percepção de uma “lacuna” nos estudos 

sobre a arquitetura moderna brasileira; as obras esportivas 

como laboratórios de experimentação; e a contribuição ao 

conhecimento e a divulgação do patrimônio moderno. 

a) A percepção de uma “lacuna” nos estudos da arquitetura 

moderna brasileira 

Um dos primeiros passos para a elaboração desta 

dissertação, que será melhor explicitado adiante, foi o 

levantamento das obras construídas no estado de São Paulo, no 

período que abrange as décadas de 50, 60 e 70, publicadas em 

canais de conteúdo confiável, como anais de eventos, 

periódicos, dissertações, teses, etc. A pesquisa inicialmente 

partiu do levantamento de publicações no Index da Arquitetura 

Brasileira, documento formatado pela Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) que 

reúne diversos índices de publicações de periódicos, 

organizados por assuntos e palavras-chave, tornando-se um 

instrumento de pesquisa muito importante para arquitetos que 

atuam e trabalham na área acadêmica ou com concepção de 

projetos. Por se tratar de um veículo institucional de informação, 

e por ser até o momento o que apresenta a maior variedade de 

publicações sobre diversas tipologias, foi adotado como base 

principal. Como era esperado, se fez necessário complementar 

este levantamento com outros tipos de publicações: teses, 

dissertações, artigos científicos, anais de eventos (em especial 

o DOCOMOMO), e sites. 

Houve uma certa surpresa em encontrar um material tão 

rico, e tão “esquecido” pela comunidade acadêmica. Quando o 

assunto é a arquitetura esportiva, geralmente fala-se muito 

sobre estádios de futebol (considerando seu status de esporte 

nacional), e constantemente remete-se: 1- construção, 
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principalmente nos dias atuais, aliados aos avanços das 

técnicas construtivas; 2- seu impacto no tecido urbano. 

Com relação aos periódicos levantados por meio do Index, 

foi constatado que em todas as publicações pesquisadas 

existem imagens externas e internas dos edifícios, peças 

gráficas básicas (como planta baixa, cortes, elevações), 

detalhes construtivos mais relevantes em alguns casos, e uma 

breve descrição sobre o edifício, geralmente voltada ao 

programa de necessidades ou à solução estrutural adotada. Já 

nos outros pouquíssimos documentos encontrados, 

principalmente nas teses e dissertações, as informações são 

basicamente as mesmas; limitavam-se às descrições 

construtivas das obras. Faltava um pensamento ou argumento 

crítico sobre esses projetos, algo que uma pesquisa acadêmica 

deve possuir.  

Neste caso, nota-se que ainda há espaço para analisar e 

estudar obras interessantes, que foram projetadas há algum 

tempo e que continuam sendo marcos na cidade, como o 

Ginásio do Ibirapuera (1952-1957) ou o Estádio do Morumbi 

(1952-1960), como também existe a possibilidade de conhecer 

(ou reconhecer) obras de arquitetos que se destacaram neste 

tipo de construção, e que ainda possuem poucos estudos 

referenciais, como é o caso de Ícaro de Castro Mello (1913-

1986), arquiteto cujo repertório arquitetônico possui muitos 

projetos na área da arquitetura esportiva. 

b) Obras como laboratórios de experimentação  

De acordo com Montaner (2001), é sabido que as décadas 

de 50 e 60 foram marcadas pela busca por novas formas, por 

meio da utilização de novas técnicas e materiais. O autor chama 

tal manifestação de “expressionismo estrutural”: 

Trata-se de uma busca na qual predominam mais os 
objetivos experimentais e expressivos do que os 
produtivistas. Uma arquitetura que surge em países em 
vias de desenvolvimento, que afrontam esta poética do 
expressionismo tecnológico desde a modéstia de meios ou 
desde situações de transição. (MONTANER, 2001, pág. 
53). 

 

O arquiteto paulista Ícaro de Castro Mello utilizava seus 

projetos para ginásios como principais “campos” para 

experimentar novos sistemas estruturais (MELLO, 2006). Essa 

suposição é bastante visível quando observados seus diversos 

projetos deste tipo: são ginásios com plantas retangulares, 

quadradas e circulares, cujas estruturas são feitas em concreto, 



30 
 

treliças metálicas e madeira, revestidas ou não, brutas ou mais 

orgânicas, como ocorre no ginásio do Sesc Bertioga (Fig. 1), 

objeto de estudo minucioso que será apresentado mais adiante.  

Figura 1: Vista do ginásio do Sesc Bertioga. Fonte: MELLO, 2005. 

 

Outros grandes nomes da arquitetura paulista, como Paulo 

Mendes da Rocha, Vilanova Artigas e Fábio Penteado, também 

projetaram edifícios e áreas esportivas que eventualmente 

podem ter corroborado com suas bases projetuais, 

considerando que pertenceram a esta geração de arquitetos 

partidários dos experimentos na forma e na tectônica. Tal 

raciocínio reforça as diversas possibilidades que o estudo sobre 

a arquitetura esportiva pode apresentar, a começar pelo 

aumento do repertório teórico, prático e crítico dos profissionais 

da área. 

c) Contribuição ao conhecimento e à divulgação do 

patrimônio moderno 

Pode-se afirmar que o primeiro passo para averiguar o valor 

histórico e arquitetônico que uma obra possui é obter mais 

informações sobre ela, por meio de discussões, estudos e 

análises. Como dito anteriormente, as obras da arquitetura 

esportiva paulista que aqui serão apresentadas (e algumas 

analisadas mais detalhadamente), foram “redescobertas” após 

um extenso e trabalhoso levantamento que, inclusive, foi 

auxiliado por outros pesquisadores da área, indicando fontes e 

caminhos que pudessem facilitar o trabalho. Isso reforça a tese 

de que existem determinados tipos de projetos e obras que ainda 

estão “à margem” dos estudos acadêmicos na área da 

Arquitetura, configurando uma lacuna que precisa ser começar 

a ser preenchida. O estudo sobre essas obras também se faz 

necessário para averiguar se tais edifícios continuam sendo 

utilizados, e como são utilizados; se sofreram grandes 

intervenções que modificaram seus projetos originais, ou se tais 

mudanças foram apropriadas; e também se ainda existem ou 

desapareceram, e o porquê desse desaparecimento 

(demolições e/ou mudanças drásticas em sua forma e programa 

originais, por exemplo).  
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Trazer esses projetos arquitetônicos ao conhecimento 

público, e identificar suas principais características 

arquitetônicas e construtivas, contribuirá para futuros estudos 

sobre a arquitetura paulista, ampliando as discussões em torno 

do tema e possibilitando que outros pesquisadores busquem, no 

trabalho, uma nova referência sobre esse tipo de projeto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 (Re)descobrindo boas obras esportivas: a arquitetura 

paulista entre 1950 e 1970 

Definir precisamente o ambiente arquitetônico decorrente 

no Brasil entre as décadas de 50 e 70 demandaria um extenso 

estudo, do qual esta pesquisa não pretende (tampouco pode) 

iniciar. O que de fato pode-se afirmar é que, em meados da 

década de 40, inicia-se uma espécie de questionamento sobre o 

tipo de arquitetura que vinha sendo produzida, liderada pela 

chamada “escola carioca”, representada especialmente por 

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Essa crítica se fortalece ainda 

mais nos idos da década de 50, momento em que São Paulo 

assume uma espécie de protagonismo, apoiado em especial 

pelo trabalho de Lina Bo Bardi e sua revista “Habitat” e pelas 

ideias de João Batista Vilanova Artigas, ambos defensores da 

busca por uma nova vertente arquitetônica, que acompanhasse 

as evoluções vigentes e fosse mais condizente com o espírito da 

época.  

De certa forma, São Paulo torna-se o epicentro de um 

novo paradigma formal e construtivo, de caráter mais próximo 

daquela conhecida como “brutalista” que torna-se ainda mais 

predominante e consistente a partir de 1960, coincidindo com a 
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inauguração de Brasília, data que marca tanto um ápice para a 

arquitetura nacional quanto um ponto importante de inflexão na 

maneira de projetar e construir (BASTOS, 2003). 

Segundo Zein (2001), as obras decorrentes neste tipo de 

arquitetura, predominante principalmente em São Paulo a partir 

de meados de 1950, possuíam algumas características 

recorrentes, com destaque especial para a tecnologia 

construtiva: 

[...] procura de horizontalidade, jogos de níveis quase 
sempre reunidos num bloco único, destacado do chão, 
tratamento cuidadoso de estrutura de concreto armado 
aparente. Elementos de circulação têm função destacada; 
se internos, definem zoneamento e usos, se externos, sua 
presença plástica é marcante. A tecnologia empregada é 
a do concreto armado ou protendido, fundido in loco, 
utilizando lajes nervuradas, pórticos, pilares com desenho 
diferenciado, sempre com vãos livres e balanços amplos. 
Uso de sheds, grandes empenas de concreto utilizadas 
como quebra-sol ou plano de reflexão de luz, jogo de 
iluminação zenital/lateral, volumes anexos com estrutura 
independente. Nos memoriais, os autores mostram-se 
preocupados com a flexibilidade de uso dos espaços e 
possível renovação na sua destinação; segundo eles, isso 
comparece no projeto através da modulação, previsão de 
amplos espaços cobertos, concentração de funções de 
serviço. Sua relação com o entorno é claramente de 
contraste visual, apesar de ser proporem integrados com 
o sítio, pela facilidade de acessos. (ZEIN, 2001, pág. 36). 

                                                           
4 Sobre esse assunto, ver MEHRTENS (2001) e CAMPOS (2002). 

Esta nova proposta arquitetônica, em conformidade com 

as características citadas, tornou-se mais evidente nas grandes 

edificações, em especial as esportivas. Segundo Zein (2005), os 

edifícios e espaços esportivos seriam, a priori, as primeiras 

obras que adotariam tais premissas construtivas, graças ao 

extensivo uso do concreto armado para sustentar seu porte, 

atendendo às diversas solicitações estruturais limites e que, ao 

mesmo tempo, deveriam proporcionar certa flexibilidade de 

espaço e aumento da capacidade de atendimento populacional, 

que estaria usufruindo de tais edifícios e que se faziam cada vez 

mais frequentes, graças também às políticas sociais iniciadas na 

década de 1940 para incentivar a população a praticar atividades 

físicas.4  

Tomando tal raciocínio, é de fato possível que a mudança 

dos paradigmas arquitetônicos mencionados, tanto em termos 

formais quanto construtivos, tenha corroborado para a 

quantidade de projetos na área esportiva encontrados a partir da 

década de 50, com um aumento considerável entre as décadas 

de 60 e 70, como pode se observar com levantamento das obras 

que foram publicadas. 
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Foram levantadas 99 publicações referentes a projetos 

para edifícios e áreas esportivas no Index da Arquitetura 

Brasileira (IAB) entre 1950 e 1970. Os projetos mais antigos 

encontrados neste documento datam de 1948, mas suas 

construções foram concluídas na década seguinte, entre 50 e 56 

(por isso eles entraram no volume referente a este período); o 

edifício novo tem data de projeto em 1968 e foi concluído em 

1971. Com relação a data de conclusão de obra, a obra mais 

contemporânea é de 1976, e seu projeto data de 1961. É 

importante salientar esse tipo de dado para averiguar que essa 

tipologia de edificação possui uma variação inconstante de 

tempo entre seu projeto e sua construção, que pode ser 

consequência de diversos fatores (administrativos, políticos, 

construtivos, etc.).  

Um dado interessante, ainda com relação ao quantitativo 

sobre as 99 publicações, é que cerca de 71 falavam sobre 

edifícios-sede e ginásios multiuso para clubes esportivos (dados 

de projetos e obras construídas); 9 falavam sobre estádios; 

outros 9 sobre ginásios poliesportivos; 6 abordavam sobre 

piscinas públicas e particulares e 3 apresentavam centros de 

                                                           
5 Sobre esse assunto, ver DEL PRIORE; MELO, 2009. 

treinamento esportivo. Essa quantidade considerável de obras 

existentes no clubes e agremiações particulares pode ser 

analisada sob um viés histórico, já que esses espaços sempre 

tiveram papel fundamental na disseminação do esporte 

brasileiro, desde que o esporte moderno (aquele que 

conhecemos hoje) desembarcou no Brasil no final do século 

XIX5, e continuam contribuindo até hoje com essa finalidade. 

Zein (2005) afirma que houve um considerável crescimento no 

número de associações desportivas na década de 1960, e que 

os clubes mais tradicionais, frequentados pela elite paulistana, 

providenciaram novos edifícios para atender à crescente 

demanda de interessados em se associar. Já alguns edifícios de 

grande porte, como é o caso dos estádios e dos ginásios 

poliesportivos, demoram mais tempo para serem concebidos, o 

que justificaria a quantidade encontrada no levantamento. 

Maiores informações sobre o levantamento das publicações no 

IAB serão melhor explicadas no capítulo seguinte. 

Outra informação interessante nesta primeira busca é 

sobre os arquitetos que contribuíram na área da arquitetura 

esportiva. Sem dúvida, Ícaro de Castro Mello é o nome que mais 
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se destaca nesta área, sendo autor de diversos ginásios, 

estádios, piscinas públicas e clubes sociais durante sua atuação 

profissional, e que neste levantamento possui 23 referências 

projetuais, entre elas algumas obras bastante icônicas e 

conhecidas pelo grande público, como a piscina do DEFE (Fig. 

30) e o ginásio do Ibirapuera (Fig. 31). 

 
Figura 2: Vista aérea da piscina no bairro da Água Branca, projeto do arquiteto 
Ícaro de Castro Mello. Fonte: MELLO, 2006. 
 

Para Bruand (2010), a piscina coberta do DEFE, que 

construiu no bairro da Água Branca (1948-1950) é uma “obra-

prima de funcionalidade”, utilizando grande conhecimento das 

técnicas construtivas, porém sem deixar de lado a beleza da 

plasticidade que o concreto oferece, algo que estava enraizado 

na arquitetura paulista da época: 

[...] a construção em arcos parabólicos de concreto 
armado, ligados por elementos pré-moldados de tijolos 
vazados, forma uma grande abóbada contínua que se 
presta muito bem ao programa estabelecido e à expressão 
procurada [...]. (BRUAND, 2010, pág. 265). 

 
 Mesmo apresentando algumas características referentes 

à arquitetura “brutalista”, o edifício não poderia ser classificado 

como tal, já que não destaca seu sistema construtivo, ou a 

“verdade construtiva” (BASTOS, 2007), no qual o partido 

estrutural está encravado no partido arquitetônico, ou na forma 

do edifício: a obra fomenta a plasticidade, escondendo o 

conjunto de arcos em concreto que resultam na volumetria 

parabólica que sua cobertura proporciona. Retornar-se-á a este 

edifício no capítulo 5, onde ele será abordado com mais 

detalhes. 

Outra obra exemplar do arquiteto localizada na capital 

paulista é o Ginásio do Ibirapuera (1952-1957). Projetado por 

ocasião das celebrações do IV Centenário da fundação de São 

Paulo, o edifício mostra um “outro aspecto do racionalismo claro 

de Ícaro de Castro Mello” (Bruand, 2010). Nele, a solução 
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estrutural adotada remete às razões funcionais, incluindo a 

escolha de uma planta circular, o que facilitaria a circulação de 

pessoas ao longo do espaço, permitiria uma melhor 

acomodação do público nas arquibancadas quanto à visibilidade 

para a quadra, e possibilitaria a utilização de um sistema 

estrutural que permitisse a distribuição mais simétrica dos 

esforços recebidos pela cobertura, que vence um grande vão. 

Tudo isso resulta numa composição formal mais simples e 

uniforme, porém com alto grau de tecnologia construtiva. 

Diferentemente da piscina na Água Branca, a concepção 

arquitetônica do ginásio dá ênfase ao sistema estrutural 

adotado, sendo possível identificar claramente onde estão os 

apoios principais e quais foram os materiais utilizados (Figs. 31 

e 32). Este edifício também será apresentado com mais detalhes 

no capítulo 4, já que faz parte do conjunto das principais obras 

que serão analisadas nesta pesquisa. 

 
Figura 3: Vista externa do Ginásio do Ibirapuera, de Ícaro de Castro Mello. 
Fonte: MELLO, 2006. 
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Figura 4: Corte longitudinal do Ginásio do Ibirapuera, de Ícaro de Castro 
Mello. Fonte: MELLO, 2006. 

 

Outro nome relevante da arquitetura paulista que 

contribuiu para os projetos esportivos foi Paulo Mendes da 

Rocha. Em parceria com o arquiteto João Eduardo de Gennaro, 

projetou o Ginásio do Clube Atlético Paulistano (Fig. 33), em 

1958, cuja majestosa cobertura em concreto pode ser 

considerada uma das marcas do brutalismo paulista: 

A pureza das formas e a leveza escultórica da composição 
situam-na na mesma linha da tradição racionalista 
brasileira, que o emprego do cimento bruto não bastou 
para alterar, como já foi constatado em relação à Reidy. 
Mas a influência do meio paulista é sensível na 
preocupação de não negligenciar as possibilidades das 
estruturas industriais, no cuidado com a elaboração de um 
sistema original e na vontade de reduzir ao mínimo a 
superfície de apoio dos suportes [...]. (BRUAND, 2010, 
pag. 312). 
 

 O premiado projeto talvez traduza com propriedade a 

constante busca dos mestres da época pela originalidade, tanto 

da concepção da forma quanto da solução estrutural, sendo 

estas indissociáveis uma da outra. E muito provavelmente por 

este motivo, este ginásio tenha se tornado uma obra tão 

emblemática nos estudos sobre a arquitetura moderna paulista. 

Como as obras citadas anteriormente, tal edifício será 

apresentado com mais detalhes no capítulo 5.    

 
Figura 5: Vista aérea do Ginásio do Clube Atlético Paulistano, autoria de 
Paulo Mendes da Rocha e João Eduardo de Gennaro.  
Fonte: ARTIGAS, 2002. 

 

João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), considerado por 

alguns estudiosos representante desta nova vertente da 
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arquitetura paulista (SEGAWA, 1999), também destacou-se na 

concepção de projetos para áreas esportivas: sua obra mais 

popular, neste campo da arquitetura, é o Estádio Cícero Pompeu 

de Toledo (1952-1960, Fig. 34), ou Estádio do Morumbi, 

propriedade do São Paulo Futebol Clube. Com sua planta 

elíptica, é um dos edifícios esportivos que continuam sendo 

muito utilizados nos dias atuais. Pode-se afirmar que este 

estádio e o Ginásio do Ibirapuera se caracterizam como as duas 

obras da arquitetura esportiva paulista mais populares da 

cidade, sendo plenamente utilizadas atualmente e que, mesmo 

passando por algumas reformas necessárias visando 

adaptações exigidas pelos novos tempos e para sua 

manutenção, não sofreram alterações em sua composição 

formal. Artigas projetou outras obras esportivas, como o plano 

diretor para a Associação Portuguesa de Desportos, juntamente 

com a proposta para o Estádio do Canindé, que será 

apresentada mais adiante, e o edifício-sede do Anhembi Tênis 

Clube (Fig. 35), que também faz parte dos estudos de caso desta 

dissertação. 

 

 
Figura 6: Vista aérea do Estádio do Morumbi. Fonte: XAVIER, 1983. 
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Figura 7: Vista externa do edifício sede do Anhembi Tênis Clube.  
Fonte: www.arquiteturabrutalista.com.br, acessado em agosto/2013. 

 

 Percebe-se que os projetos mencionados aqui são 

consideravelmente conhecidos pelos pesquisadores da 

arquitetura moderna em São Paulo, em verdade por grande 

parte da comunidade de arquitetos. Curiosamente, esses 

edifícios mais conhecidos inclusive pelos cidadãos paulistas, 

pertencem a um mesmo período de tempo, em um momento que 

espaços e edifícios voltados ao esporte foram beneficiados 

pelos avanços na tecnologia construtiva, e também pela busca 

por uma nova maneira de pensar a arquitetura, em nível 

nacional. Outro fator que pode ser considerado, para efeito de 

justificativa para se estudar esse tipo de edifício é que esses 

projetos podem ser analisados por um outro viés mais técnico, e 

não como ícones da arquitetura moderna: ou seja, podem ser 

submetidos às análises mais específicas e condizentes com o 

momento presente, como se está adequada a iluminação interna 

para a prática de determinada modalidade, se a circulação 

interna atende às normas internacionais, se as arquibancadas 

atendem aos preceitos de visibilidade do público, entre outros 

parâmetros. E tais projetos podem atender perfeitamente a 

alguns valores, mas serem deficientes em outros; infelizmente, 

nenhuma obra será 100% adequada. Sendo assim, é fato que 

há possibilidades de diversos tipos de análises nessas obras, 

mesmo que elas sejam conhecidas, debatidas e já possuam 

inúmeros estudos. 

 É importante salientar que recorrer a essas obras 

conhecidas favorece a busca por outras referências de projeto. 

Mahfuz (2007) afirma que 

Atuar sobre edifícios reconhecidamente importantes evita 
recair em discursos vazios sobre a essência da 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
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arquitetura, dispõe de um referencial coerente – o próprio 
edifício – em que qualquer episódio revela um critério 
formal e, ao mesmo tempo, adquire sentido estético. 
(MAHFUZ in DUARTE et al., 2007, pág. 433). 

 

Sendo assim, trabalhar com obras reconhecidas e 

icônicas pode ser um caminho para buscar outros projetos 

importantes, pois o pesquisador sempre irá questionar sobre de 

onde surgiu tal ideia e por quê? Inclusive, foi pelo conhecimento 

pessoal da pesquisadora sobre a existência dessas obras que 

surgiu a ideia de explorar mais sobre a arquitetura esportiva na 

cidade de São Paulo. Seria possível que essa parte da 

arquitetura estivesse reduzida a alguns poucos exemplos? Não 

existiriam outros projetos que merecessem atenção? Essas 

obras não teriam servido de referência para outros edifícios 

esportivos, ou seriam resultantes do estudo de outros 

exemplos? Essa inquietação foi o fio condutor para uma busca 

por outros edifícios que foram construídos na época, como será 

melhor explicado no capítulo seguinte, sobre a metodologia e os 

percursos seguidos até a concepção final do trabalho. 

Levantar as obras referentes à arquitetura esportiva, 

identifica-las, analisá-las dentro de certos preceitos adotados 

para um estudo aprofundado sobre projetos arquitetônicos 

(como volumetria, implantação, concepção estrutural, entre 

outros), e divulgar para a comunidade acadêmica, a fim de gerar 

discussões que enriqueçam o conhecimento da área, é 

fundamental para recuperar a importância desse tipo de projeto, 

e auxiliar na melhoria do argumento crítico e no interesse por 

essa área tão nobre da Arquitetura. 
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6 WAISMAN, 2013, pág. 39. 

2.  Percursos: a busca por uma metodologia de análise para 

edifícios esportivos 

“A práxis fornece os objetos de reflexão; a reflexão, por 

sua vez, fornece os conceitos que orientarão a práxis. 

Explícita ou implicitamente, de modo coerente ou não, 

existe sempre um conjunto de conceitos – talvez 

expressos sob a forma de preferências ou convicções – 

subjacentes a toda ação.”6 

 

 O interesse pelo tema partiu de uma inquietação pessoal 

e crescente graças aos últimos estudos realizados pela 

pesquisadora, quando ainda estava na graduação. O esporte 

é um assunto complexo, que sempre esteve presente no 

cotidiano, das mais diversas formas. A experiência pessoal, 

que envolveu a prática esportiva - tanto de maneira lúdica 

quanto em treinamento de alta performance -, conduziu a 

alguns questionamentos sobre os equipamentos e espaços 

que abrigavam as mais diversas modalidades atléticas; 

questionamentos que foram se apoiando e amadurecendo 
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com o auxílio do conhecimento técnico adquirido ao longo dos 

anos da graduação. 

 A primeira tentativa de compreensão a respeito da 

arquitetura esportiva foi sobre a sua contextualização na 

cidade. Por meio de uma Iniciação Científica, apoiada pelo 

fundo Mackpesquisa, entre 2009 e 2010, nasceu o artigo “A 

cidade e o esporte: análise comparativa entre 3 Centros 

Desportivos Municipais e suas articulações com a cidade”7, 

cujo mote foi fazer uma breve análise comparativa entre três 

CDMs (Centros Desportivos Municipais, hoje conhecidos 

como “Clube-Escola”) da cidade de São Paulo, localizados 

em diferentes regiões: Sé (CDM Pacaembu), Lapa (CDM 

Pelezão) e Pirituba (CDM Pirituba). Tanto o objetivo da 

pesquisa quanto a escolha das áreas ocorreram por meio de 

uma determinada metodologia, que contemplou alguns 

objetivos: 

Por meio de análises comparativas de dados relacionados 
a indicadores socioeconômicos, parâmetros urbanísticos, 
dados arquitetônicos e operacionais, visitas e 
levantamentos em campo, entrevistas com usuários e 
administradores e bases literárias, o trabalho aborda sobre 
potencialidades e deficiências presentes nestes 3 Clubes-

                                                           
7 FORCELLINI, 2010. 

Escolas, e se os mesmos são utilizados de maneira correta 
ou se estão sem uso adequado, se estão obsoletos e 
abandonados ou se não atendem mais à demanda 
populacional, visto que foram baseados em protótipos 
criados há mais de 30 anos. Enfim, se estão enquadrados 
no planejamento urbano da cidade, ou se foram inseridos 
de maneira aleatória e sem preocupação alguma quanto à 
sua localização. (FORCELLINI, 2010, pág.1) 

 

 Cada etapa descrita acima sobre a metodologia adotada 

passou por uma análise comparativa dos dados coletados. A 

primeira parte consistiu em traçar um perfil populacional e 

físico de cada região que abrange o Clube-Escola para saber 

qual a dinâmica daquela área pública no contexto urbano. Os 

dados coletados sobre as características gerais da população 

envolvida no estudo foram transformados em gráficos 

individuais para cada indicador social considerado, afim de 

demonstrar a qualidade de vida existente, à época, em cada 

uma das regiões estudadas. Depois disso, foi feito o 

cruzamento dos dados compilados. 

 A segunda parte caracterizou-se pelo levantamento dos 

equipamentos e edifícios presentes nestes três centros 
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desportivos, por meio de análise das peças gráficas e a visita 

aos três espaços, onde foram observados sua implantação, 

circulação e acessibilidade, linguagem arquitetônica, estado 

de conservação e gestão administrativa. Após a compilação 

destes dados, também foi feita uma análise comparativa, 

focada nas questões do projeto arquitetônico, e como este 

auxiliaria no uso do espaço pela população. Em um breve 

resumo dos resultados obtidos, concluiu-se que o CDM 

Pirituba, clube com as piores condições, tanto de projeto 

quanto de conservação dos equipamentos, é o mais utilizado, 

sendo também aquele que fica na região mais periférica da 

cidade. Já o CDM Pacaembu, na região central, possui 

equipamentos em melhores condições, mas é o menos 

utilizado pela população dentre os três espaços estudados. 

Neste caso, concluiu-se que a inserção do equipamento 

público esportivo foi mais relevante do que seu projeto: na 

região mais carente de tais áreas, eles são mais aproveitados 

do que naquelas que possuem uma grande concentração de 

clubes, principalmente privados. 

                                                           
8 LA CORTE, Carlos de. As instalações públicas esportivas municipais da 

cidade de São Paulo: Arquitetura, Administração e Planejamento. 

 Mesmo tratando-se de um artigo voltado às questões 

urbanísticas (como implantação e relação do equipamento 

com entorno), foi necessário buscar por referências 

bibliográficas mais específicas sobre o assunto. Temas 

relacionados ao lazer e às políticas públicas para o esporte 

foram encontrados nos estudos de Marcellino (2008) e 

Medeiros (1975). Já em La Corte (1999) encontra-se o único 

estudo relacionado aos equipamentos esportivos públicos da 

cidade de São Paulo8. Houve muita dificuldade de descobrir 

outros autores, em especial na área de projetos de 

arquitetura, que abordassem sobre as edificações esportivas. 

Sendo que os resultados obtidos neste trabalho não foram 

totalmente satisfatórios.  

Após as experiências (e decepções) adquiridas com 

este primeiro projeto de pesquisa, tornou-se imperativa a 

necessidade de se continuar estudando e abordando, de 

alguma maneira, sobre a arquitetura esportiva: essa vontade 

gerou um segundo trabalho, desta vez como o tema do projeto 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), PGAU – FAUUSP – 
São Paulo, 1999. 
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obrigatório para a finalização do curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (2011-2012).  

A proposta consistiu em um centro de esportes e 

educação física, localizado no bairro Santa Mônica, em 

Pirituba, às margens da Estrada Turística do Jaraguá (Fig. 1), 

uma região que se apresenta em constante degradação, algo 

impactante por tratar-se de uma área rica em espaços verdes, 

como o Parque Estadual e o Pico do Jaraguá, pontos 

turísticos importantes da cidade. A ideia do projeto era 

oferecer um equipamento público para a prática esportiva, 

tanto profissional quanto amadora, para os habitantes de um 

bairro cuja população é bastante diversificada em termos de 

classe social e faixa etária. Neste caso, o programa de 

necessidades e a linguagem arquitetônica adotada seriam um 

diferencial e, portanto, um atrativo do projeto. 

                                                           
9 Sobre esse assunto, ver FORCELLINI, 2012. 

Figura 1: Projeto para um centro de esportes e educação física, fruto do 
TFG da pesquisadora. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

 

Uma vez mais, a maior dificuldade foi a de conseguir 

referências, tanto teóricas quanto projetuais, para 

contextualizar e justificar o edifício proposto. Recorreu-se 

outra vez ao trabalho de La Corte (1999), para referenciar 

sobre o projeto desses equipamentos públicos (CDMs, 

balneários, mini balneários e quadras públicas não vinculadas 

a algum clube) destacando, em verdade, seus pontos 

negativos.9 Ocorre que tal dissertação não possui um cunho 

crítico em relação a esse tipo projeto: trata-se mais de um 

inventário dos equipamentos públicos esportivos existentes 
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na cidade de São Paulo, desde a década de 60. Certamente, 

é um trabalho importantíssimo e bastante detalhado para 

aqueles que querem estudar sobre equipamentos e políticas 

públicas relacionados ao esporte e ao lazer, mas não é o 

suficiente como uma base para a crítica e a historiografia da 

arquitetura esportiva, bem como uma referência em termos 

de metodologia para a análise de tais projetos. No final, para 

a composição do partido arquitetônico, recorreu-se às 

referências de projetos contemporâneos europeus, como o 

Zamet Sports Centre, na Croácia (Fig. 2), entre outros 

exemplos, com programas de necessidade diversificados.10 

                                                           
10 Idem, 2012. 

 
Figura 2: Vista do Zamet Sports Centre, em Zijeka, Croácia, do escritório 
3lhDStudio. 
Fonte: http://www.architecturelab.net, acessado em setembro/2011. 

 

Para um trabalho de conclusão de curso, muito mais 

focado na prática do que na teoria (e, portanto, não sendo 

consideradas algumas questões acadêmicas, como uma 

argumentação mais precisa sobre o tema e o partido 

adotados), o referencial teórico e a metodologia apresentados 

foram suficientes, mas a “lacuna” ficou ainda mais evidente a 

http://www.architecturelab.net/
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medida que os estudos deste último trabalho evoluíam. Será 

que a arquitetura esportiva não faz parte de discussões mais 

aprofundadas dentro da história e da crítica sobre a 

arquitetura moderna? Seria possível que tais edifícios tiveram 

pouca, ou nenhuma, contribuição para o conhecimento 

técnico, construtivo, ou até para uma reflexão teórica, da 

arquitetura moderna brasileira (ou da paulista), ou mesmo no 

para o conjunto de obras de grandes mestres da arquitetura 

nacional? 

Essas questões se acumularam ao longo desses anos, 

e transformaram-se numa necessidade particular de 

compreensão: a dissertação pareceu a oportunidade ideal 

para o desenvolvimento adequado do tema, afim de se buscar 

algumas respostas. E, caso essas respostas não sejam 

satisfatórias, ao menos será aberta mais uma porta dentro 

das discussões acerca da pesquisa em projeto de arquitetura. 

 

 

 

                                                           
11 FOQUÉ, 2010, pág. 180. Tradução da pesquisadora. 

2.1 O estudo das obras: a escolha pela metodologia 

pragmática 

“O conhecimento de arquitetura é transformador. Isso 

significa que os elementos individuais do micro 

conhecimento, derivados de várias disciplinas – e, como 

tal, relevante em suas próprias disciplinas micro – 

quando reúnem-se transformam seu conteúdo em 

conjuntos, que se tornam relevantes em um macro nível, 

arquitetônico.” 11 

O maior desafio após a definição do tema apresentado 

neste trabalho foi o levantamento das obras destinadas à 

prática esportiva (confirmando a tese dita anteriormente sobre 

a dificuldade em encontrar referências a respeito do tema). 

Inicialmente, o estudo intentava fazer um quadro cronológico 

da arquitetura esportiva no estado de São Paulo, abrangendo 

um período extenso, que ia desde 1940 - iniciando-se com a 

inauguração do Estádio do Pacaembu – até 2010, 

contemplando os novos projetos para os estádios paulistas: a 

Arena Palestra (ou, como fora votada a pouco tempo, a Arena 

Allianz Parque), pertencente à Sociedade Esportiva 
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Palmeiras, e a Arena Corinthians, pertencente ao clube 

desportivo centenário, e usado recentemente na Copa do 

Mundo de futebol. O objetivo inicial era fazer uma linha do 

tempo, demonstrando a evolução desses equipamentos, 

contextualizando sua análise em cada momento vigente da 

arquitetura moderna e contemporânea paulista. Mas o recorte 

e a proposta eram muito extensos, e não seria sábio insistir 

em um estudo deste porte para uma dissertação de 24 meses. 

A busca sobre informações a respeito das obras 

esportivas foi iniciada com o levantamento de obras 

publicadas em periódicos. Esse percurso começou pelo Index 

de Arquitetura Brasileira (IAB) desenvolvido pela Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAUUSP), fonte bibliográfica confiável e que contempla 

diversas obras publicadas nos principais periódicos sobre 

arquitetura, urbanismo e construção civil. Também foram 

feitas buscas em alguns livros panorâmicos, como Bruand 

(2010), Segawa (1999) Bastos & Zein (2010), Frampton 

(1997) e Montaner (2001), afim de verificar se haviam 

exemplos de edifícios esportivos, mesmo que brevemente 

                                                           
12 BRUAND, 2010, pág. 265. 

citados. Apenas em Bruand e Bastos & Zein foram 

encontradas referências sobre essas obras: Bruand (2010) 

traz informações sobre o ginásio do Clube Atlético Paulistano, 

de Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro, destacando-

o como obra importante dentro do repertório do arquiteto, e 

afirma a importância de Ícaro de Castro Mello no projeto e 

construção de edifícios voltados ao esporte, exemplificando 

com a piscina coberta do DEFE (1948-1950), na Água 

Branca, e o Ginásio do Ibirapuera (1952-1957), fazendo uma 

breve análise sobre os sistemas estruturais adotados. Ainda 

cita os ginásios de Sesc Bertioga (1962-1964) e da 

Associação Atlética Banco do Brasil (1959), para ilustrar a 

variedade compositiva que Ícaro possui em seus projetos12. 

Em Bastos & Zein, o destaque fica por conta da garagem de 

barcos do Clube Santa Paula (1961), de Vilanova Artigas e 

Carlos Cascaldi, também destacando a estrutura da cobertura 

adotada, relacionando-a com outros projetos do arquiteto13, 

mas principalmente objetivando um panorama com algumas 

obras canônicas de cada período presente no livro, 

apresentando um “estado da arte” da arquitetura brasileira. 

13 BASTOS; ZEIN, 2010, pág. 110. 
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Nos autores internacionais, não foram encontradas 

referências a projetos brasileiros na área esportiva, e há 

pouquíssimos exemplos internacionais.  

Voltando para o Index, o levantamento teve como 

ponto de partida o catálogo impresso que contempla as 

publicações de 1950 a 1970. Para efetuar as buscas, 

recorreu-se às seguintes palavras-chave: “construções 

esportivas”, “balneários”, “clubes”, “piscinas” e “estádios”. 

Com isso, foram encontradas no total 99 publicações sobre 

projetos e obras esportivas no estado de São Paulo, que 

foram distribuídas em uma planilha geral (Tabela 1). Depois, 

cada publicação foi realocada em planilhas secundárias, 

nominadas pela tipologia e catalogadas com as seguintes 

informações: obra/título da publicação, arquiteto(s)/autor(es), 

data do projeto e da obra, periódico, ano da publicação e 

status da obra (se é projeto ou se foi construído - Tabela 2). 
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Tabela 1: Planilha (parcial) elaborada com as publicações encontradas. Autoria própria. 

  



49 
 

 

Tabela 2: Planilha secundária (parcial) com as publicações sobre os ginásios. Autoria própria. 
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O passo seguinte consistiu em aumentar a base teórica 

com outros autores clássicos e panorâmicos, teses, 

dissertações, anais de congressos (em especial, o 

DOCOMOMO), seminários, revistas e outras publicações da 

época e dos dias atuais, para confrontar com o material 

levantado referente às obras. Certamente foi surpreendente 

(e gratificante) encontrar um número razoável de publicações 

sobre construções esportivas, mesmo que em breves 

citações, e não somente na área da arquitetura, como é 

possível averiguar nas referências bibliográficas usadas para 

o trabalho. 

 A “descoberta” trouxe algumas questões: como abordar 

sobre a arquitetura esportiva, sem transformar o trabalho 

acadêmico em um “inventário” de obras ou em um “manual 

técnico”? Qual o caminho a seguir, visando a análise crítica 

desses projetos, que contribuiria para as reflexões da teoria e 

da prática arquitetônicas? 

Em diversas reuniões com a orientadora, bem como 

conversas com outros pesquisadores, surgiram três caminhos 

possíveis e igualmente relevantes para o estudo e a 

divulgação deste tipo de arquitetura: 

a) Elaborar um quadro cronológico, contemplando diversas 

tipologias de edifícios esportivos; 

b) Elaborar um estudo sobre determinado tipo de edificação 

(ginásios, estádios, etc.); 

c) Elaborar uma pesquisa sobre um arquiteto que se 

destacou no projeto de edifícios esportivos. Neste caso, 

se faria uma dissertação sobre as obras de Ícaro de 

Castro Mello; 

De fato, foi difícil decidir qual seria a melhor opção para se 

abordar o tema aproveitando ao máximo o material levantado. 

As dúvidas em relação à elaboração do quadro cronológico 

eram constantes. Por outro lado, também surgiram dúvidas 

em relação à quantidade de material disponível e acessível 

para discutir acerca de um tipo de construção esportiva, assim 

como sobre a obra de Ícaro. 

Numa tentativa de visualizar aquilo que já fora levantado, 

optou-se por transformar a planilha em um elemento mais 

abstrato: um desenho, ou um projeto de uma linha do tempo, 

contemplando imagens das obras presentes nas publicações 

levantadas (Fig. 3). 
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Figura 3: Linha do tempo esquemática, com algumas imagens das obras 
classificadas na planilha. Autoria própria. 

 

  

 

Este recurso gráfico, mostrou-se um instrumento muito 

útil para visualizar os rumos que a pesquisa tomava. Por meio 

dele, foi possível verificar as diversidades formais, 

compositivas e construtivas presentes nos edifícios 

esportivos, bem como em quais anos houve uma maior 

concentração de determinadas tipologias, e também quais 

arquitetos produziram mais obras nesta área. Este “croqui” 

serviu para comprovar que as três possibilidades de estudo 

eram válidas.  

 É evidente que Ícaro de Castro Mello destaca-se como o 

arquiteto que mais participou nesse seguimento da 

Arquitetura. Sua obra apresenta uma riqueza em termos 

construtivos e formais que certamente merece atenção, mas 

a variedade encontrada por meio do levantamento de 

publicações também é muito significativa. Ícaro merece um 

estudo mais minucioso, devendo-se considerar suas outras 

obras que não são da área da arquitetura esportiva, para 

tentar compreender seu método para a concepção de 

projetos, e dar-lhe o devido reconhecimento dentro da 
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historiografia da arquitetura moderna brasileira. Além disso, 

seguir por esse caminho alteraria o foco do trabalho acerca 

somente da arquitetura esportiva paulista. E essa nunca foi a 

intenção. 

Por outro lado, uma pesquisa que tratasse de apenas 

um tipo de edificação esportiva não era um atrativo particular, 

também considerando o extenso e diversificado levantamento 

elaborado: provavelmente, seria um desperdício não abordar 

sobre essa variedade. Portanto, ficou decidido que seria feito 

um quadro cronológico, contemplando os diversos tipos de 

edificações esportivas, presentes na cidade de São Paulo no 

período entre 1950 (iniciando com a piscina do DEFE, projeto 

de Ícaro que data de 1948) e terminando um pouco após 1970 

(com o estádio do Canindé, projeto do arquiteto Hoover 

Américo Sampaio, finalizado em 1973), conforme 

exemplificado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Linha do tempo com as obras levantadas. Autoria própria.
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Para justificar a elaboração e a relevância deste 

quadro, e considerando tratar-se de uma pesquisa na área de 

projeto e crítica da arquitetura moderna paulista, fez-se 

necessário eleger algumas obras para “estudo de caso”, que 

pudessem apresentar algumas questões de projeto presentes 

no período escolhido para a abordagem, e que fossem 

passíveis de conexões com os demais edifícios presentes 

nesta linha do tempo. 

 Para chegar nessas obras, fez-se necessário definir uma 

estrutura de capítulos que abrangesse os projetos presentes 

no levantamento de maneira que se respeitasse a diversidade 

encontrada. Assim, foram definidos capítulos sobre os 

seguintes assuntos: 

 Estádios; 

 Ginásios; 

 Clubes (sedes e ginásios multiuso); 

 

Como dito anteriormente, os clubes esportivos 

representam 69% das obras levantadas (Gráfico 1), 

representados principalmente por seus edifícios principais (as 

sedes) e seus ginásios, geralmente de característica multiuso. 

Esses dois tipos de edifícios funcionam como uma espécie de 

“cartões de visita”: são edifícios importantes em seus 

respectivos clubes e agremiações, e geralmente possuem um 

projeto mais complexo. Portanto, a divisão foi importante para 

que se possibilitasse a análise das obras e suas possíveis 

relações com os demais projetos levantados, respeitando a 

heterogeneidade existente.  

Gráfico 1: Publicações referentes aos tipos de edifícios esportivos, 
segundo levantamento feito no Index da Arquitetura Brasileira- IAB.  
Fonte: Autoria própria, 2013 
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Com as obras separadas por tipologia, era preciso 

filtrar, dentre as 99 publicações, quais seriam as mais 

adequadas para um estudo minucioso. Numa segunda etapa, 

alguns critérios foram definidos para a escolha: 

 Todas as obras devem possuir material disponível 

para análise (plantas, cortes, fotos de época, etc.); 

 Todas devem possuir relevância arquitetônica ou 

valor histórico; 

 Devem respeitar a diversidade de tipologias; 

 

Aqui, se faz necessário abrir um breve parêntese, e 

abordar sobre os termos “relevância arquitetônica” e “valor 

histórico”, e com que propósitos foram adotados nesta 

metodologia para a pré-seleção de obras. Afinal, o que seria uma 

obra arquitetônica “relevante”? Ou melhor: quais são os critérios 

que avaliariam uma “boa arquitetura”?  

Segundo Zein (in Guerra, 2010), não há qualidades pré-

definidas que caracterizem um edifício ou espaço arquitetônico 

como sendo “bom”, pois esse tipo de julgamento segue a 

variável tempo/espaço. É evidente que, para uma obra receber 

o substantivo “arquitetônica”, ela deve possuir um mínimo de 

“habitabilidade, segurança, flexibilidade e durabilidade” e, 

certamente, um apreço à estética, sendo esses requisitos 

condizentes com o período e o ambiente onde está inserida:  

[...] por boa arquitetura se entende não a que apenas 
atende aos requisitos técnicos-funcionais, mas a que seja 
esteticamente boa. Se a estética fosse apenas uma 
questão de juízo de gosto não haveria como estabelecer 
parâmetros de avaliação. Sem pretender definir aqui 
conceitos que necessitariam de longos tratados – mesmo 
porque nos falta capacidade para tanto -, pode-se afirmar 
que os critérios estéticos também variam no 
espaço/tempo, e que talvez se pudesse entender como 
esteticamente boa a arquitetura que seja apropriada. 
(ZEIN in GUERRA, 2010, pág. 148). 
 

 Seguindo essa linha de raciocínio, a pré-seleção das 

obras considerou que, pelo fato destes projetos terem sido 

publicados em periódicos reconhecidos pela comunidade de 

arquitetos à época, e por serem mantidos para que possam 

ser consultados pelas novas gerações de pesquisadores, as 

obras levantadas possuem, a priori, os pré-requisitos 

supracitados, podendo assim serem consideradas 

apropriadas para um estudo mais aprofundado. 

Acerca da questão do “valor histórico”, também não há 

uma regra universal que determine a importância de uma ou 

outra obra. Obviamente, existem os fatores sociais e culturais, 
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nos quais a questão do “apropriado” pode perfeitamente estar 

inclusa nesse tipo de análise. No caso deste trabalho, pode-

se dizer que os clubes paulistas, por exemplo, foram grandes 

contribuintes para o desenvolvimento e democratização do 

esporte no Brasil, em especial o de alto rendimento14. As 

instalações e edifícios presentes nesses lugares assumem 

uma posição de destaque por colaborarem, de alguma forma, 

com a memória de praticantes, estudiosos e amantes do 

esporte. No campo da arquitetura, em alguns casos podem 

ser retratados como “feitos arquitetônicos”; obras que 

rompem paradigmas, e que devem ser constantemente 

verificadas: 

São os fatos/feitos da arquitetura que estabelecem o que 
poderíamos denominar o plano da realidade próprio da 
arquitetura. [...] É sua verificação que nos permite 
descansar em uma certa certeza sobre a realidade da 
disciplina, tantas vezes ameaçada de dissolver-se na pura 
naturalidade da vida social ou nos domínios de outras 
disciplinas. É sua verificação a que nos permite movermo-
nos como arquitetos com esse grau simultâneo de cuidado 
e segurança que denominamos rigor. [...] Se a realidade 
se observa, os fatos/feitos arquitetônicos se formulam. 
(PEREZ OYARZUM et al. apud ZEIN, 2011, pág.11) 

 

                                                           
14 Cf. DEL PRIORE; MELO, 2009. 

Estabelecidos os critérios para a filtragem, foram 

elencadas inicialmente 21 obras que se encaixaram no 

perfil: 

1) Piscina coberta do DEFE, 1948-1950, São Paulo, 

Ícaro de Castro Mello; 

2) Jockey Clube de São Paulo, 1948-1956, São Paulo, 

H.P. Sajous; 

3) Conjunto aquático da Sociedade Esportiva 

Palmeiras, 1950, São Paulo, Carlos F. Ferreira;  

4) Ginásio Municipal de Sorocaba, 1950, São Paulo, 

Ícaro de Castro Mello; 

5) Ginásio do Ibirapuera, 1952-1957, São Paulo, Ícaro 

de Castro Mello; 

6) Estádio do Morumbi, 1952-1960, São Paulo, J.B. 

Vilanova Artigas; 

7) Estádio Brinco da Princesa, 1953, Campinas, Ícaro 

de Castro Mello e Oswaldo Correa; 

8) Ginásio do Clube Regatas Santista, 1953, Santos, 

Oswaldo Correa; 
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9) Ginásio do Clube Hebraica, 1955, São Paulo, 

Gregory Warchavchik; 

10) Botucatu Tênis Clube, 1956, Botucatu, Zenon 

Lotufo; 

11) Ginásio do Clube Atlético Paulistano, 1958, São 

Paulo, Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro; 

12) Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil, 

1959, Itapecerica da Serra, Ícaro de Castro Mello; 

13) Sede do Anhembi Tênis Clube, 1960-1961, São 

Paulo, J.B. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi; 

14) Estádio da USP, 1961-1976, São Paulo, Ícaro de 

Castro Mello; 

15) Ginásio do Sesc Bertioga, 1962-1964, Bertioga, 

Ícaro de Castro Mello e Alfredo Paesani; 

16) Clube XV de Santos, 1963, Santos, Pedro Paulo M. 

Saraiva e Francisco Petracco; 

17) Sede do Clube Harmonia de Tênis, 1964, São 

Paulo, Fábio M. Penteado; 

18) Sede do Esporte Clube Sírio, 1965-1970, São 

Paulo, Pedro Paulo M. Saraiva, Sami Bussab e 

Miguel Juliano; 

19) Ginásio Municipal Castelo Branco, 1967, 

Araraquara, Luis Gadelha; 

20) Ginásio Paulo Cheddi, 1968-1971, São Bernardo 

do Sul, Décio Tozzi; 

21) Estádio do Canindé, 1965-1973, São Paulo, Hoover 

A. Sampaio; 

Com este elevado número de obras existentes 

passíveis de um estudo mais aprofundado, e considerando o 

tempo hábil para a elaboração desta dissertação, pareceu ser 

apropriado escolher 1 obra representante de cada 

tipologia/capítulo, para que fossem analisadas com maior 

rigor (totalizando 4 obras para os “estudos de caso”), e 

permitindo estabelecer “diálogos” mais objetivos com as 

demais obras pré-selecionadas, já que a análise comparativa 

entre obras de mesma tipologia parece ser um caminho 

oportuno para avaliar diferentes posturas perante a resolução 

de projetos para edificações esportivas. Para a próxima 

etapa, elencaram-se outros critérios de seleção: 
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 1 obra para cada tipologia/capítulo; 

 Os estudos de caso arquitetos diferentes; 

 Todas as obras devem ser passíveis de visita (ou 

seja, devem estar construídas); 

 Deve haver, ao menos, 1 obra em cidade do 

interior, 1 obra em cidade do litoral e 1 obra na 

capital paulista; 

E assim, foram eleitas as 4 obras passíveis para análise: 

a) Ginásio do Sesc, 1962-1964, Bertioga, SP; 

Figura 4: Vista frontal do Ginásio do Sesc Bertioga. Fonte: Acervo pessoal, 
2013. 

 

b) Sede do Anhembi Tênis Clube, 1960-1961, São Paulo, 

SP; 

Figura 5: Vista parcial do edifício sede Anhembi Tênis Clube.  
Fonte: http://www.arquiteturabrutalista.com.br, acessado em junho/2013. 
 

 

 

 

 

 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
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c) Ginásio Municipal Castelo Branco, 1967, Araraquara, SP; 

Figura 6: Vista do Ginásio Municipal de Araraquara.  
Fonte: www.encontraararaquara.com.br, acessado em agosto/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Estádio do Canindé, 1965-1973, São Paulo, SP; 

Figura 7: Vista aérea do Estádio do Canindé.  
Fonte: www.angularaerofoto.com.br, acessado em agosto/2013. 

 

  

Para cada uma dessas obras, foi elaborado um 

pequeno roteiro para a análise (mais uma vez, apoiado em 

um rápido croqui – Fig. 10), que contempla algumas 

características básicas, como: 

 Implantação: circulação interna/externa e 

acessibilidade; relação com o entorno. 

http://www.encontraararaquara.com.br/
http://www.angularaerofoto.com.br/
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 Linguagem arquitetônica (volumetria/composição). 

 Programa de necessidades. 

 Setorização. 

 Estrutura: sistema adotado; materiais utilizados. 

 Vedação: materiais utilizados. 

 Cobertura: materiais utilizados; “partido” do corte; 

 Relações/ conexões com outras obras de mesma 

tipologia (presentes na pré-seleção) antecedentes, 

contemporâneas ao projeto e posteriores; 

Figura 8: Exemplo preliminar de roteiro para análise das obras.   
Autoria própria. 

 Certamente, deve-se considerar que a escolhe desses 4 

exemplos considerou alguns fatores mais particulares, que 

chamaram a atenção da pesquisadora. O ginásio do Sesc 

Bertioga, por exemplo, chama a atenção por sua composição 

formal, em especial se comparada às outras obras esportivas 

existentes no repertório de Ícaro, principalmente naquelas 

que são parte do grande levantamento efetuado no início dos 

estudos. O edifício-sede do Anhembi Tênis Clube, mesmo 

possuindo uma quantidade considerável de estudos e 

análises disponível, ainda possibilita uma exploração em seu 

partido arquitetônico e construtivo, considerando também o 

fato de que ele foi parcialmente construído, assim como o 

Estádio do Canindé, obra que possui pouquíssimas 

referências, mesmo com o arquiteto ainda vivo. Por fim, a 

escolha pelo ginásio em Araraquara foi devido a sua 

representação formal, pois visualmente se destaca dentre os 

outros ginásios levantados, graças à peculiaridade do sistema 

estrutural adotado para a cobertura e vedações, além do fato 

de que esta obra não constava nas publicações do IAB (foi 

encontrada nos anais do DOCOMOMO).  
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Definidos os estudos de caso e o processo de análise, 

retornou-se às 21 obras escolhidas para a análise 

comparativa. Esse retorno foi necessário para fazer uma nova 

verificação das informações levantadas sobre cada obra, 

como o ano do projeto, peças gráficas disponíveis para 

estudo, ou se o edifício que existe hoje é o mesmo que consta 

nas publicações encontradas. Infelizmente, foram 

encontradas divergências entre 2 obras e suas respectivas 

publicações e que, por conseguinte, poderiam prejudicar os 

resultados pretendidos no trabalho. Além disso, optou-se por 

descartar outros 2 edifícios que precisariam de um estudo 

mais aprofundado para que pudessem proporcionar um 

resultado relevante, ao serem comparadas com os estudos 

de caso. As obras descartadas foram: 

 Conjunto aquático da Sociedade Esportiva Palmeiras: o 

projeto encontrado nas publicações não corresponde com 

aquele que está no clube hoje (Figs. 9 e 10). Após uma 

nova busca, não foram encontradas informações precisas 

sobre a data e o autor de tal edifício. No próprio site do 

                                                           
15 Para mais, ver http://www.palmeiras.com.br, acessado em 
dezembro/2013). 

clube, onde há um relato da história da construção, 

através das gestões de todos os presidentes, há 

informações que o projeto do arquiteto Carlos Frederico 

Ferreira iniciou sua construção em 1950, inaugurando o 

conjunto aquático em 195515, mas não se tem dados 

concretos ou fontes confiáveis sobre qual projeto foi 

aprovado. Com esse conflito de informações, pareceu 

razoável descartar a obra dentro da análise comparativa. 

 
Figura 9: Projeto vencedor do concurso para a piscina coberta da 
Sociedade Esportiva Palmeiras. Fonte: MINDLIN, 2000. 

http://www.palmeiras.com.br/
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Figura 10: Vista interna da piscina coberta da Sociedade Esportiva 
Palmeiras. Fonte: www.sep.com.br, acessado em agosto/2013. 

 

 Ginásio do Clube de Regatas Santista (Fig. 11): as 

dificuldades deste projeto estão no fato de que ele foi 

demolição, juntamente com a sede social. A demolição 

em si não seria um impeditivo se existissem mais 

imagens, desenhos e croquis sobre a obra, como é o caso 

do Clube XV de Santos (que foi demolido há alguns anos, 

mas possui uma gama considerável de material 

disponível, além de seus arquitetos se encontrarem vivos 

e dispostos a compartilharem suas riquíssimas 

experiências). Seria possível fazer uma reconstrução do 

edifício, mas o cronograma desta dissertação não seria o 

suficiente para tal ação. Portanto, optou-se por retirá-lo da 

seleção; 

 
Figura 11: Vista do ginásio do Clube de Regatas Santista. Fonte: 
www.clubesderegatassantista.com.br, acessado em dezembro/2013. 

 

 Jockey Clube de São Paulo: Esse projeto possui muitas 

informações e, sem dúvida, é muito representativo na 

história tanto da arquitetura quanto do esporte paulista.  

Apesar de pertencer ao período em estudo, linguagem 

arquitetônica de seus edifícios é mais próxima daquela 

que existia nas décadas de 30 e 40, com uma leve 

tendência ao “art déco” (Fig. 12), contrapondo-se ao 

http://www.sep.com.br/
http://www.clubesderegatassantista.com.br/
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construtivismo e a racionalidade predominante nos 

edifícios paulistas a partir de 1950. Esse detalhe poderia 

prejudicar as propostas de estudo do trabalho. Por isso, a 

análise dessa obra será deixada para uma outra 

oportunidade. 

Figura 12: Vista da fachada da entrada do Jockey Clube de São Paulo. 
Fonte: www.sanjous-henri.com, acessado em agosto/2013. 

  

 Botucatu Tênis Clube (Fig. 13): O edifício com linguagem 

racional de autoria do arquiteto Zenon Lotufo (1911-1986) 

já não abriga mais o clube da cidade (hoje é um centro 

universitário). Além disso, o material disponível para 

análise não é o suficiente para compreender o projeto. 

Portanto, optou-se por descarta-lo das análises 

comparativas. 

 
Figura 13: Vista da fachada da antiga sede do Botucatu Tênis Clube. 
Fonte: MODENESE FILHO, 2008. 

 

O estudo de caso, nesta pesquisa voltada ao projeto e 

à crítica da arquitetura moderna paulista, será um ponto 

fundamental para atingir os objetivos propostos para o 

trabalho. Esse tipo de análise é importante pois permite uma 

“reconstrução” dos objetos de estudo (no caso, as quatro 

obras), por meio principalmente do desenho (a mão livre ou 

utilizando a computação gráfica) visando, como afirma 

Mahfuz (in DUARTE et al., 2007), “revelar procedimentos 

projetuais abrangentes, modos de enfrentar situações 

específicas e soluções para determinados problemas de 

http://www.sanjous-henri.com/
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projeto”. Além disso, contribui valorosamente para responder 

às questões que foram postas anteriormente: cobrir, mesmo 

que parcialmente, a “lacuna” nos estudos sobre a arquitetura; 

comprovar que tais obras são laboratórios de 

experimentação; e contribuir para a divulgação do 

conhecimento sobre o patrimônio arquitetônico moderno. 

Analisar as obras também é um ótimo instrumento para o 

aumento do repertório teórico, crítico e prático do arquiteto: 

Nada proporciona maior conhecimento de uma atividade 
criativa que a manipulação de suas obras exemplares: na 
realidade, não há possibilidade de criação autêntica sem 
conhecimento e uso sábio das convenções que estabilizam o 
desenvolvimento de uma atividade artística. Aprender pelo 
contato direto com obras exemplares não constitui nenhuma 
novidade, pois o ensino artístico clássico se baseava 
exatamente nisso. (MAHFUZ in DUARTE et al., 2007, pág. 
433) 

 

 Uma das condicionantes para a escolha dos estudos de 

caso, como fora citado, é a possibilidade de visitar as obras. 

Tanto Zein (in PEIXOTO et al., 2011) quanto Mahfuz 

defendem que as obras são o “ponto de partida” para 

quaisquer estudos acerca da teoria e crítica em arquitetura, 

pois condensam os diversos parâmetros que a moldam – 

sociais, econômicos, culturais, entre outros -, tornando-as 

complexas e interessantes, incitando sua “desconstrução” em 

busca de resultados que, na maioria das vezes, não são tão 

simples de se compreender: 

[...] a arquitetura nasce, cresce e se manifesta no mundo 
por um esforço criativo humano que, ao concretizar-se, 
toma como parâmetros para sua definição e confirmação 
existencial principalmente os ditames de sua lógica 
disciplina, que por assim dizer, ‘coordena e sintetiza’ o que 
se necessita e o que se impõe. Como tal, a arquitetura se 
afirma como campo disciplinar próprio e não redutível a 
mera consequência (e tampouco a causa) das injunções 
pré-existentes no entorno físico, social, econômico, 
político, etc.; embora necessariamente estabeleça laços e 
conexões com todos esses, e outros, campos 
transdisciplinares. Ou seja, nos termos em que aqui se 
propõe, essa leitura nasce das obras e cresce em outras 
direções, quando e se necessário for; e não vice-versa. 
(ZEIN in PEIXOTO et al., 2011, pág. 8)     

Esse argumento casa com a questão do projeto para 

edificações esportivas, no qual só cumprir com diretrizes 

técnicas (a “injunção pré-existente”, neste caso) não é o 

suficiente para que estes edifícios sejam “obras 

arquitetônicas”. Sendo assim, os parâmetros supracitados – 

econômicos, políticos e sociais – são inerentes a todas as 

obras, e as questões técnicas previamente estabelecidos por 

meio de normas e cadernos de encargos são iguais a todos 

os projetos, principalmente nos edifícios esportivos. O que os 
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diferencia é exatamente o “esforço criativo”: é exatamente 

este “montante do pacote” que deve ser examinado, por meio 

do reconhecimento crítico e referenciado. Um bom método 

para compreender esse raciocínio, como já foi citado 

anteriormente, é a análise comparativa entre obras de mesma 

tipologia. Trata-se de um esforço mais condizente com a 

disciplina da arquitetura, pois envolve instrumentos básicos 

do conhecimento da profissão (desenhos, croquis, esquemas) 

e que inicia-se, a priori, com uma ação inerente aos 

arquitetos, quase impossível de se negar: o “pré-julgamento” 

visual, que inclusive foi destacado como fator relevante para 

a seleção dos 4 estudos de caso; e desta forma se conformará 

a parte prática e experimental que conduzirá aos resultados 

pretendidos, presentes no escopo desta dissertação. 
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3. Estádios: um estudo de caso 

O presente capítulo traz o estudo sobre as obras 

esportivas presentes na categoria de “estádios”, construídos 

isoladamente ou que fazem parte de clubes e agremiações 

esportivas, localizadas no estado de São Paulo. Para que isso 

ocorra, conforme proposto no início deste trabalho, será 

analisado o projeto do Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte (Fig. 

1), popularmente conhecido como Estádio do Canindé, seguindo 

o roteiro de análise previamente estabelecido, e estabelecendo 

algumas possíveis relações com outras obras levantadas no 

período, pertencentes a esta categoria tipológica: o Estádio do 

Morumbi (Fig. 2), o Estádio Brinco de Ouro da Princesa (Fig. 3) 

e o Velódromo da USP (Fig. 4). 
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Figura 1: Vista aérea do Estádio do Canindé, em 1991. Fonte: Museu da 
Associação Portuguesa de Desportos (Imagem do acervo pessoal, 2014). 

 
Figura 2: Vista aérea do Estádio do Morumbi. Fonte: XAVIER, 1986. 

Figura 3: Vista aérea do Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. 
Fonte: http://www.templosdofutebol.com.br, acessado em dezembro/2013. 
 

 
Figura 4: Vista aérea do Velódromo da USP (ou Estádio da USP).  
Fonte: http://www.usp.br, acessado em junho/2013.  

 

http://www.templosdofutebol.com.br/
http://www.usp.br/
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Figura 5: Foto aérea da Associação Portuguesa de Desportos, com a 
marcação do Estádio do Canindé. Fonte: Google Earth, 2014. 

 Localizado às margens da Marginal do Rio Tietê (Fig. 5), 

o Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, conhecido como “Estádio 

do Canindé”, pertence a centenária Associação Portuguesa de 

Desportos, tradicional clube da comunidade lusitana que vive me 

                                                           
1 Fonte: http://www.portuguesa.com.br, acessado em junho/2014. 

São Paulo. O local onde está a obra, cuja autoria e do arquiteto 

Hoover Américo Sampaio, pertencia ao São Paulo Futebol 

Clube, e foi comprado em 1956 para que o clube lusitano 

construísse sua sede. Para estabelecer uma demarcação do 

espaço, foi construído um campo de futebol com medidas oficiais 

e cercado por alambrados, além de uma arquibancada de 

madeira (Fig. 6), elemento que originou o primeiro nome do 

estádio da Portuguesa: “Ilha da Madeira”1.  

 O plano diretor para o projeto do clube foi elaborado por 

Vilanova Artigas por volta de 1960, logo após a conclusão do 

Estádio do Morumbi (1952-1960, obra que será vista ainda neste 

capítulo), fato que provavelmente motivou o conselho do clube a 

contratá-lo para a concepção das áreas sociais, piscinas e 

especialmente para o estádio. Da proposta original de Artigas, 

apenas as piscinas e suas respectivas torres de salto (Figs. 7 e 

8) foram construídas. No entanto, este trabalho se limitará a falar 

sobre a concepção do estádio.  

http://www.portuguesa.com.br/
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Figura 6: Vista do estádio Ilha da Madeira, às margens do Rio Tietê.  
Fonte: http://www.portuguesa.com.br, acessado em junho/2014. 

 
Figura 7: Vista da piscina, com a torre de saltos ao fundo. Projeto de Vilanova 
Artigas. Fonte: Revista Acrópole, nº348, maio/1968. 

Figura 8: Vista das piscinas, com a torre de saltos ao fundo, nos dias atuais. 
Fonte: Acervo pessoal, maio/2014. 

 O estádio proposto por Artigas nascia de uma planta 

assimétrica, com formato trapezoidal (quase triangular), que 

casava harmoniosamente com a porção do terreno onde ele 

seria implantado (Fig. 9). A volumetria do edifício apresentava 

composição linear e mantinha-se mais próxima do nível do 

térreo, deixando para as arquibancadas, conformadas em um 

enorme prisma estruturado em elementos em balanço, e a torre 

de iluminação serem os protagonistas verticais do projeto, 

fazendo o contrapondo com a grande laje horizontal do partido e 

oferecendo um equilíbrio assimétrico ao conjunto (Fig. 10). Essa 

laje avançava de maneira retilínia e conectava-se com as 

http://www.portuguesa.com.br/
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piscinas e com o ginásio poliesportivo, localizados na parte 

posterior da grande arquibancada, deixando a impressão de que 

o estádio estava inserido num imenso edifício-sede (Fig. 11). 

Figura 9: Maquete física da proposta original de Artigas para a Associação 
Portuguesa de Desportos. Fonte: Revista Acrópole, nº297, julho/1963. 

Figura 10: Vista da maquete física da proposta original de Artigas para a 
Associação Portuguesa de Desportos.  
Fonte: Revista Acrópole, nº297, julho/1963. 

 
Figura 11: Implantação do projeto proposto por Artigas para a Associação 
Portuguesa de Desportos. Fonte: Revista Acrópole, n°297, julho/1963. 
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 Por questões financeiras enfrentadas pelo clube, o projeto 

foi engavetado. Aproximadamente dois anos depois, uma nova 

gestão se inicia, e a necessidade de construir um estádio para o 

clube lusitano retornou à pauta. Para a nova proposta, os 

conselheiros chamaram o arquiteto Hoover Américo Sampaio 

para conceber um novo projeto.  

 O partido arquitetônico restringia-se a abrigar apenas as 

áreas de apoio ao estádio, diferentemente da proposta de 

integração existente no projeto de Vilanova Artigas. O novo 

edifício nasce de uma planta elíptica, para abrigar um campo de 

futebol (com medidas aproximadas de 106,00 m X 70,00 m), e 

seus devidos recuos (12,95 m do campo ao centro do arco, nas 

cabeceiras; e aproximados 9,62 m nas laterais). No projeto 

original, as arquibancadas se distribuíam em 3 anéis (inferior, 

intermediário e superior): os anéis inferior e intermediário já 

existiam quando o novo projeto foi elaborado2, e foram 

incorporados ao novo desenho das arquibancadas, mas teriam 

sua estrutura parcialmente modificada para receber o novo 

pavimento superior, cujo desenho em planta seguia sutilmente o 

                                                           
2 Não foram encontradas informações sobre quem teria construído esses dois 
anéis. Esse fato foi revelado em conversa com o arquiteto responsável pelo 

atual projeto. 

desenho do terreno (Fig. 12). Em elevação, o anel superior 

desenha uma leve curva descendente nas porções leste e oeste, 

justamente onde o terreno afunila, em direção à Marginal Tietê 

(Fig. 13). Quatro torres de iluminação, localizadas nas porções 

nordeste e sudeste, em eixos simétricos, faziam o contraponto 

vertical, servindo como pórticos de entrada para o edifício e 

auxiliando na circulação vertical, pois abrigavam escadas e 

elevadores. O singelo efeito na volumetria proporcionava 

dinamismo ao edifício, auxiliado pela clareza do sistema 

estrutural proposto: uma composição entre pilares e vigas, que 

formavam um trapézio assimétrico, com variação de alturas à 

medida que a arquibancada vai contornando o campo, tendo seu 

ápice no eixo longitudinal do terreno, por onde se daria o acesso 

principal ao estádio (Fig. 14). O miolo da peça configurava um 

vazio, onde poderiam ser apoiadas lajes para a setorização de 

ambientes de apoio ao edifício: a proposta original previa um 

restaurante neste nível intermediário, com vistas para a Marginal 

Tietê, numa tentativa visual de integração entre o grande estádio 

e a cidade. No térreo estariam localizados apenas os apoios das 
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peças de concreto, que aparentam pousar suavemente sobre o 

terreno, bem como as escadas que conduziriam para os anéis 

das arquibancadas. 

 No entanto, apenas uma parte da arquibancada proposta 

no projeto foi construída: o setor sudoeste, juntamente com as 

demais áreas localizadas no anel superior (tribunas de honra, 

camarotes, cabines de rádio e TV, área para a imprensa e 

sanitários – Fig. 15), além do sistema estrutural proposto para 

sustentar este novo setor e da marquise que cobre parcialmente 

os assentos deste novo espaço. Os baixios das arquibancadas 

superiores (na laje do anel intermediário) abrigam atividades 

destinadas aos sócios do clube (como a academia, o 

departamento de esportes, o centro médico, lanchonete, entre 

outros setores – Fig. 16).
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Figura 12: Planta das arquibancadas do projeto original (sem escala). Fonte: Arquivo Arquiteto Hoover A. Sampaio. 
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Figura 13: Corte longitudinal do projeto original (sem escala). Fonte: Arquivo Arquiteto Hoover A. Sampaio. 
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Figura 14: Fachadas do projeto original (sem escala) com breve análise gráfica da composição. Fonte: Arquivo Arquiteto Hoover A. Sampaio. 
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Figura 15: Planta atual do estádio. Desenho da autora. 
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Figura 16: Vista externa do estádio, onde estão concentrados ambientes do 
clube. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 Mesmo sendo parcialmente construído, a composição 

volumétrica atual do estádio tornou-se interessante: a parte da 

arquibancada superior que foi construída fez com que o edifício 

se “abrisse” para a cidade, já que a vista do público neste anel 

de arquibancadas é para o Rio Tietê, suas marginais, e para o 

skyline da zona norte da cidade (Fig. 17). 

 Robustas, as quatro torres de iluminação também foram 

construídas, abrigando as escadas e os elevadores (Fig. 18). As 

duas torres que estão localizadas ao lado da Marginal ficaram 

isoladas do estádio; mas da maneira que estão implantadas, 

esboçam um forte contraponto entre sua verticalidade com a 

horizontalidade da volumetria do estádio, que ainda é 

predominante, mesmo com as arquibancadas superiores (Fig. 

19), gerando um equilíbrio assimétrico, muito próximo da 

proposta primordial elaborada por Artigas. 
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Figura 17: Vista das arquibancadas do anel superior, com a cidade ao fundo. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

   

 
Figura 18: Vista das torres de iluminação, com os patamares das escadas. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 19: Vista das torres "isoladas", desde o nível da cota do campo.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

 O acesso aos anéis das arquibancadas ocorre por meio 

de escadas externas e de uma rampa circular, localizada na 

parte sudoeste do projeto, cuja estrutura circular do passeio é 

suportada por três elementos de concreto que parecem “brotar” 

do solo, de um mesmo ponto radial, e ascender em direções 

diferentes para sustenta-la (Fig. 20). Tanto as escadas quanto a 

rampa desembocam diretamente na laje do anel intermediário. 

Deste nível, o fluxo de pessoas é distribuído para os outros 

setores através de escadas simetricamente distribuídas. As 

escadas e os elevadores localizados nas torres de iluminação 

são utilizados para se acessar as áreas restritas do anel superior 

(cabines de rádio e TV, tribunas, camarotes, área da imprensa e 

área para deficientes). Os vestiários para os atletas e a área de 

concentração dos times localizam-se na cota do térreo, bem 

como a entrada para o campo de futebol (Fig. 21).  

 O estádio foi totalmente construído em concreto armado, 

e suas vedações são em alvenaria convencional; os pilares que 

sustentam a arquibancada superior configuram-se em peças 

quase laminares, espaçadas a cada 12,00 (aproximadamente). 

Esses elementos se apresentam em forma trapezoidal, tendo 

um lado das seções com dimensões mínimas (como dito), 

gerando uma superfície ampla do outro lado, onde surge um 

“vazio” na peça, que esboça a acomodação para lajes 

intermediárias (Fig. 22), que criam ambientes com possibilidade 

de abrigar atividades do clube social.  
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Figura 20: Vista da rampa em curva, que desemboca no pavimento 
intermediário. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

Figura 21: Vista do acesso ao campo. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

Figura 22: Detalhe do pilar e da localização das lajes. Desenho da autora. 
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Figura 23: Corte A-A, com análise gráfica da volumetria do projeto. Desenho da autora. 

Após uma breve análise gráfica em cima do desenho do 

corte longitudinal do edifício (Fig. 23), é possível afirmar que o 

projeto proposto por Artigas e a obra atual têm algumas 

características em comum. A composição dos elementos resulta 

em dois volumes: o primeiro, composto pelas arquibancadas dos 

anéis inferior e intermediário (e que predomina boa parte das 

dimensões da obra), propõe uma linha contínua e horizontal, 

sendo transgredida pelo volume das arquibancadas superiores 

de um lado, e pelas quatro torres de iluminação, dispostas de 

em eixos assimétricos, mas que geram um certo equilíbrio, pois 

o edifício não passa a impressão de estar mais “pesado” de um 

lado do que de outro. A constituição formal dos pilares das 

arquibancadas superiores também favorece tal impressão, e 

seria ainda mais evidente se tais elementos exercessem a 

função que lhes foi designada no projeto original: acomodassem 

algumas lajes que abrigassem atividades que não 

necessitassem que fechamentos laterais e garantindo, assim, 
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uma melhor integração do estádio com o entorno, tanto do clube 

quanto da cidade, no nível do térreo e do observador.  

 

3.1. Relações com outros projetos levantados: 

 O estádio Brinco de Ouro da Princesa (1948-1953), obra 

dos arquitetos Ícaro de Castro Mello e Oswaldo Corrêa 

Gonçalves, pertence ao Guarani Futebol Clube e está localizado 

em uma extensa quadra na Vila Paraíso, em Campinas. O 

estádio é circundado por grandes equipamentos que integram o 

clube esportivo: o complexo aquático, que abriga 6 piscinas 

(sendo 1 olímpica e 1 semiolímpica), faz fronteira ao objeto de 

estudo a noroeste; no lado nordeste, está o ginásio poliesportivo; 

a leste e a sudeste, estão dispostas quadras cobertas e 

descobertas; ao norte, encontram-se quiosques, churrasqueiras 

e um bosque, com uma lagoa e um playground; e por fim, ao sul, 

está a entrada principal, tanto para o estádio quanto para o 

clube, com um estacionamento e o edifício da administração 

(Fig. 24). 

                                                           
3 Considerando a projeção da arquibancada “Tobogã”. 

Figura 24: Foto aérea do estádio e seu entorno. Fonte: Google Earth, 2014. 

 A volumetria do edifício nasce de uma planta elíptica, com 

181,00 m de largura3 por 225,00 m de comprimento (Fig. 25). 

Segundo dados fornecidos pelo Guarani Futebol Clube4, o 

projeto foi sendo adaptado e ampliado dentro de um período de 

quase 30 anos, a contar a partir de sua proposta original 

apresentada ao conselho do clube em 1948: o projeto previa que 

as arquibancadas do setor Oeste, que possuíam um número 

4 http://www.guaranifc.com.br, acessado em abril/2014. 

http://www.guaranifc.com.br/
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maior de degraus (portanto, sendo mais altas), se prolongassem 

até o outro lado do campo, e diminuindo gradativamente até 

chegar à altura das arquibancadas do setor Leste conformando, 

assim, as cabeceiras do estádio (Fig. 26). Essa proposta foi 

modificada na década de 60, com o início da construção do setor 

Norte, onde as arquibancadas seguiram o alinhamento do setor 

coberto Oeste, porém sem modificar a altura; no final desta 

mesma década, foi iniciada a construção do setor Sul, seguindo 

os mesmos padrões e, assim, a volumetria avançava para o 

sentido horizontal. Embaixo das arquibancadas, o pé-direito 

resultante foi divido, resultando em dois pavimentos para abrigar 

os ambientes de apoio ao clube e ao estádio. As vedações 

externas do pavimento superior são alinhadas aos pilares que 

suportam os últimos degraus das arquibancadas. Já no térreo, 

essas vedações são um pouco mais recuadas, o que gera uma 

espécie de peristilo, que conforma boa parte do edifício, neste 

pavimento. 

Figura 25: Croquis da planta das arquibancadas do estádio (sem escala).  
Fonte: Arquivo Castro Mello Arquitetos. 
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Figura 26: Maquete do projeto original, de 1948.  
Fonte: http://www.guaranifc.com.br, acessado em maio/2014. 

 

 A linearidade horizontal que predomina no edifício é 

quebrada com a construção da gigantesca arquibancada 

“Tobogã”, em 1978. Com propósito de abrigar mais 15 mil 

pessoas, a nova arquibancada foi projetada para estabelecer-se 

acima do setor Leste, pois sua altura era menor do que a dos 

outros setores. Por motivos desconhecidos, optou-se por 

restringir suas dimensões àquelas do dito setor, ao invés de 

distribuir esses novos lugares em outros novos anéis, ao longo 

do estádio.  

 O volume desta imensa peça de concreto avança quase 

que totalmente sobre as arquibancadas construídas do setor 

Leste, com inclinação maior do que as dos demais setores do 

estádio, respeitando a curva de visibilidade. E, sem dúvida, é um 

destaque na paisagem local (Fig. 27). Quando vista da cota da 

rua, essa arquibancada assume protagonismo, como uma 

lâmina que ascende diagonalmente aos céus, mas não denota 

agressividade, bem diferente da impressão que passa quando 

vista de frente (Fig. 28). O posicionamento deste “Tobogã” é bem 

interessante: além da vista do público estar voltada para a 

cidade, como ocorre com a arquibancada superior do Estádio do 

Canindé, também faz vista com o outro estádio da cidade, o 

Moisés Lucarelli, que está há cerca de 650 metros de distância, 

e pertence ao clube rival, a Associação Atlética Ponte Preta (Fig. 

29). 

 

http://www.guaranifc.com.br/
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Figura 27: Vista do estádio pela Av. Imp. Mª Tereza Cristina. 
Fonte: Google Street View. 

 

 
Figura 28: Vista aérea do estádio, na época da construção do "Tobogã". 
Fonte: http://www.guaranifc.com.br, acessado em maio/2014. 

 

Figura 29: Vista aérea contemplando os dois estádios de Campinas: o Brinco 
de Ouro (à esq.) e o Moisés Lucarelli (ao fundo).  
Fonte: http://www.correio.rac.com.br, acessado em junho/2014. 

 

 O edifício foi totalmente construído em concreto armado. 

Os anéis das arquibancadas são sustentados por pilares, cuja 

seção é retangular. A arquibancada “Tobogã”, com dimensões 

aproximadas de 33,00 m de largura por 150,00 m de 

comprimento, é sustentada por grandes vigas em concreto, que 

se apoiam em 20 colunas de concreto (Fig. 30). O acesso a 

todas as arquibancadas é feito exclusivamente por escadas 

dispostas no nível do térreo, que levam ao primeiro pavimento, 

http://www.guaranifc.com.br/
http://www.correio.rac.com.br/
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onde estão as entradas para o público. Não há subsolo neste 

projeto. 

Figura 30: Vista da parte posterior da arquibancada "Tobogã".  
Fonte: Google Street View. 

 

 Numa breve análise comparativa com o estudo de caso, 

pode-se afirmar que ambos são estádios localizados nas 

proximidades de grandes e movimentadas vias urbanas. 

Considerando seus projetos primordiais, o desenho e a 

volumetria de suas arquibancadas têm propostas semelhantes: 

a de esboçar uma tentativa de integração, ao menos visual, do 

edifício com o entorno urbano, por meio do grande elemento 

formal da arquibancada, que quebra a horizontalidade e a 

linearidade do edifício Além disso, ambos aproveitam os baixios 

desses setores para abrigar atividades dos clubes dos quais 

fazem parte, e não somente as áreas de apoio às atividades dos 

estádios. Com essa atitude, ambos cortam qualquer 

possibilidade de integração do estádio com a cidade no nível da 

rua. Já as diferenças começam pela planta: enquanto o estádio 

em Campinas possui formato elíptico, mais próximo do stadium 

grego, o projeto do Canindé possui formato mais oval, tendendo 

a uma arena (quase um anfiteatro), graças também ao 

posicionamento e à volumetria das arquibancadas superiores 

(Fig. 31).  
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Figura 31: Croquis do corte longitudinal (acima) e da planta baixa. Autoria 
própria. 

 
Figura 32: Foto aérea do Estádio do Morumbi, e o clube na parte sul.  
Fonte: Google Earth, 2014. 

 

 O estádio Cícero Pompeu de Toledo (1952-1960), 

conhecido como Estádio do Morumbi, é fruto de um concurso 

fechado vencido por João Batista Vilanova Artigas, em parceria 

com Carlos Cascaldi. Localizado numa área predominantemente 

residencial do bairro que o apelida, o edifício está alinhado ao 
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eixo da Av. Jorge João Saad, que desemboca na Pça. Roberto 

Gomes, em frente ao estádio. Este ainda é circundado por outras 

duas vias relevantes para a região: a Av. Giovanni Gronchi, à 

esquerda, e a Av. Jules Rimet, à direita. A topografia desta área 

é levemente acidentada, marcada por um pequeno aclive da 

praça até a parte sul do edifício (Fig. 32). 

 Na porção sul do estádio, está a área recreativa e social 

do São Paulo Futebol Clube, entidade dona do dito projeto. Logo 

atrás do edifício, encontram-se o complexo aquático, o famoso 

edifício para os vestiários (também projetado por Artigas) e as 

quadras poliesportivas. Mais adiante, estão as quadras de tênis, 

campos de futebol “society”, dois ginásios de esporte, canchas 

de bocha, quadras de squash e um heliporto, junto ao 

estacionamento. Todo o complexo ocupa uma quadra com área 

total aproximada de 154.520,00 m²5. 

 O Estádio do Morumbi possui três níveis de 

arquibancadas, para poder abrigar cerca de 67 mil pessoas6: o 

anel inferior, onde estão as popularmente conhecidas 

arquibancadas “gerais”, cujo patamar mais baixo encontra-se na 

                                                           
5 Fonte: http://www.saopaulofc.net, acessado em abril/2014.  

mesma cota do campo, e são acessadas por galerias que 

abrigam sanitários e lanchonetes; o anel intermediário, que 

concentra as chamadas “cadeiras superiores”, a área para a 

imprensa, camarotes, tribunas, sanitários e lanchonetes; e o 

anel superior, cujas arquibancadas também são acessadas por 

meio de uma galeria, onde estão localizados os sanitários e 

lanchonetes. Neste nível também se concentram as cabines de 

rádio e TV, localizadas no setor oeste e centralizadas com o 

campo. Entre os anéis inferior e intermediário, há um pavimento 

destinado aos setores administrativos (dividindo parcialmente a 

setorização das atividades com o pavimento inferior), como o 

memorial do São Paulo Futebol Clube, o Salão Nobre, 1 

auditório, a concentração de atletas, 1 refeitório com cozinha, o 

departamento médico, a administração do clube, a sede da 

escola de futebol, 1 sauna, 1 salão de festas, salas multiuso para 

a prática de diversas modalidades esportivas (como lutas e 

ginástica), a loja com produtos oficiais e o bar, com vista para o 

campo (Fig. 33). 

6 Quando inaugurado, tinha capacidade para receber até 149 mil pessoas. 
Em razão das atuais normas de segurança, dos bombeiros principalmente, 
este número não é mais viável. 

http://www.saopaulofc.net/
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Figura 33: Corte esquemático das arquibancadas e respectivos níveis: 1- Anel 
Superior; 2-Galeria de acesso ao anel superior; 3-Galeria de acesso ao anel 
intermediário; 8- Pavimento administrativo; 4- Galeria de acesso ao anel 
inferior. Fonte: XAVIER, 83. 
 

 
Figura 34: Planta esquemática das arquibancadas. Fonte: XAVIER, 1983. 
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 O acesso às galerias e arquibancadas do estádio é um 

pouco mais complexo, se comparado com o que ocorre no 

Estádio do Canindé: cada nível dos anéis da arquibancada é 

acessado por meio de rampas externas independentes, que 

circundam o edifício: para chegar até as galerias que levam para 

as “gerais”, deve-se utilizara rampa localizada na praça Roberto 

Gomes, na fachada frontal do edifício; para acesso ao setor 

intermediário, o público se divide entre 2 rampas, localizadas nas 

Avenidas Giovanni Gronchi (lado oeste) e Jules Rimet (lado 

leste); por fim, para acessar ao setor superior das 

arquibancadas, deve-se seguir para uma das duas rampas 

localizadas nas avenidas supracitadas, ao lado das rampas que 

levam ao setor intermediário (Fig. 34). A circulação interna 

acompanha a volumetria das galerias; as lanchonetes e 

sanitários estão concentradas no eixo dos grandes pilares que 

sustentam o edifício, fazendo com que a circulação se 

estabeleça nas periferias do estádio. 

 A volumetria do edifício nasce a partir de uma planta 

elíptica, com eixos externos de 270,00 m e 220,00 m, já que 

além do campo com medidas oficiais de 72,20 m X 108,25 m, o 

projeto contempla uma pista de atletismo de 450 m. O edifício é 

totalmente vedado nos dois primeiros pavimentos, onde estão 

os anéis inferior e intermediário das arquibancadas. A partir da 

laje do nível intermediário, a vedação externa resume-se a um 

parapeito em concreto, permitindo visualizar a estrutura que 

sustenta os anéis superiores das arquibancadas (Fig. 35). 

 Pode-se afirmar que a volumetria do Estádio do Morumbi 

vai na contramão das propostas apresentadas (Estádio do 

Canindé e Estádio Brinco de Ouro da Princesa): o projeto tende 

à verticalidade, ensejando algo quase monumental. Os dois 

primeiros pavimentos, quase totalmente vedados, sugerem um 

imenso prisma sólido, base para a nascimento da estrutura que 

suporta as arquibancadas superiores, cuja sensação, quando 

visto do lado de fora, é que as vigas destes anéis brotam 

diretamente desta base, buscando o céu. Um edifício pesado, 

fincado fortemente no solo urbano; um objeto para ser visto e 

admirado à distância, principalmente quando percorre-se a Av. 

João Jorge Saad. E, mesmo nascendo de uma base oval, a 

volumetria da obra tende mais ao círculo, mais compactado, 

corroborando para a ideia da verticalidade. 
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Figura 35: Vista da estrutura dos anéis superiores. Fonte: PUNTONI, 1997. 

 

 
Figura 36: Corte das arquibancadas, contemplando a angulação da peça de 
concreto principal. Fonte: PUNTONI, 1997 (Alterado pela autora). 
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Figura 37: Vista da estrutura do estádio, à época de sua construção.  
Fonte: PUNTONI, 1997. 

 
Figura 38: Corte das arquibancadas, destacando a peça de concreto que 
suporta o anel superior. Fonte: PUNTONI, 1997 (Alterado pela autora). 

O sistema estrutural é basicamente todo em concreto 

armado, inclusive nas vedações externas, feitas em blocos de 

concreto e complementadas por caixilhos com vidro. A 

superestrutura resume-se a 72 grandes pilares, dispostos a cada 

10,00 m, que recebem os esforços de três níveis de lajes (além 

das grandes vigas dos anéis superiores) e que formam um 

ângulo com o piso de aproximadamente 30° (Fig. 35 e 36). Essas 

vigas principais recebem nas extremidades, cabos de aço para 

protender e estabilizar o sistema, já que tais peças são 

consideravelmente delgadas e estão em balanço (Figs. 37 e 38). 

Nas porções oeste e leste do estádio, estão localizadas as torres 

com o sistema de iluminação para o campo, com os holofotes 

distribuídos em duas grandes treliças espaciais. 

 Comparando este estádio com o do Canindé, verifica-se 

que ambos estão implantados em clubes sociais, inclusive 

abrigando atividades destinadas somente aos sócios. No 

entanto, enquanto o Morumbi possui acessos independentes 

para público geral e para associados (inclusive acessos 

diferentes para as arquibancadas), o Canindé não apresenta tal 

segregação, o que é de certo modo incômodo para os usuários 

do clube da Associação Portuguesa de Desportos. 
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 Em relação a composição volumétrica, ambos nascem de 

plantas em formato elíptico, tendendo mais à forma circular, se 

comparados aos estádios de Campinas e da USP. Nota-se que 

o projeto no Morumbi tende a demonstrar o quão “pesado” é um 

edifício de tais proporções; não parece haver uma estratégia 

arquitetônica que o torne menos bruto. Trata-se, de fato, de uma 

grandiosa arena, para receber grandes espetáculos, dignos de 

uma grande cidade como São Paulo. Diferente do estudo de 

caso e dos demais projetos relacionados, que buscam aliviar de 

alguma maneira o peso de suas dimensões e estruturas, por 

meio de leves alterações no desenho dos anéis das 

arquibancadas mais elevadas ou na criação de peristilo na cota 

do térreo, para eliminar um pouco do volume e esboçar uma 

tentativa de integração com o entorno urbano, algo que não é 

percebido no Estádio do Morumbi: o edifício está de fato 

encravado no sítio urbano, e a monumentalidade de sua forma 

só pode ser totalmente admirada a partir de uma certa distância 

do objeto. 

 
Figura 39: Foto aérea do CEPEUSP, com o estádio à esquerdo, no alto da 
imagem. Fonte: Google Earth, 2014. 

 

 O Estádio Universitário da USP, projeto resultante de 

mais uma parceria entre os arquitetos Ícaro de Castro Mello e 

Alfredo Paesani, é parte do Centro de Práticas Esportivas da 

Universidade de São Paulo (CEPEUSP), localizado na Cidade 

Universitária, nas proximidades da Raia Olímpica e da Marginal 

Pinheiros. A obra foi implantada na porção noroeste do 

complexo esportivo, circundado ao norte pela Av. Prof.º Mello 

Moraes (paralela à Raia Olímpica); a oeste, pela Travessa “C”; 

ao sul, por uma parte do complexo aquático; e a leste está 

delimitado por 2 campos de futebol, pela pista de atletismo e pelo 
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velódromo (Fig. 39). Da proposta original para o complexo 

esportivo (também de autoria dos arquitetos), somente o estádio 

foi construído. 

 O estádio foi projetado para abrigar uma pista de 

atletismo, arquibancadas com capacidade para 

aproximadamente 30 mil expectadores, distribuídas em dois 

níveis, vestiários, salas multiuso e depósitos para materiais da 

pista e do campo. Ao longo dos anos, ele perdeu algumas de 

suas características: no lugar da pista, foram construídos dois 

campos de treinamento para futebol, e os vestiários, sanitários e 

salas de apoio, localizadas embaixo das arquibancadas do arco 

inferior. Hoje servem como dormitório para estudantes que 

aguardam vagas no Conjunto Residencial (CRUSP). 

 A obra nasce de uma planta elíptica, e vai ganhando 

volume por meio do conjunto de arcos que configuram os anéis 

das arquibancadas, concentrados na parte oeste do edifício, e 

avançam pelo contorno da pista e campo até as cabeceiras, 

deixando a parte leste do campo vazia (Fig. 40). Os arcos das 

arquibancadas dividem-se em dois níveis: um arco inferior, cujo 

acesso é feito por meio de escadas, que sobem meio nível a 

partir da cota do térreo, apoiando-se na laje dos ambientes 

propostos para o baixio dessas arquibancadas; e o arco superior 

acessado por meio de escadas localizadas na laje supracitada, 

e sustentado por um conjunto de 24 semipórticos em balanço 

(Fig. 41). 

Figura 40: Planta e corte esquemático. Fonte: XAVIER, 1983. 

Figura 41: Vista dos semipórticos da arquibancada. 
Fonte: Acervo pessoal, 2013. 
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 O estádio foi todo construído em concreto armado 

aparente: os 24 semipórticos que sustentam os arcos superiores 

mais parecem lâminas, crescendo com uma leve reentrância 

para a parte interna do edifício, para depois ascender para o lado 

oposto, desenhando uma viga que forma um ângulo de 

aproximadamente 38° com o piso. A angulação das 

arquibancadas, com relação ao mesmo ponto, é de aproximados 

25° (Fig. 42). Tais lâminas estruturais possuem variação de 

altura, à medida que contornam o campo: o ponto mais alto das 

peças ocorre no centro do eixo longitudinal da obra, e vão 

perdendo altura à medida que avançam às cabeceiras, 

esboçando uma espécie de junção com o arco das 

arquibancadas inferiores (Fig. 43). 

 
Figura 42: Corte longitudinal da arquibancada, destacando as angulações e 
a forma da peça. Fonte: XAVIER, 1983 (Alterado pela autora). 
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Figura 43: Vista aérea do estádio.  
Fonte: www.usp.br, acessado em março/2013. 

 

 Esse partido arquitetônico favorece a integração do objeto 

com o entorno onde está instalado: o fato de explorar um ponto 

mais baixo, quase na cota do térreo, e um ponto mais alto, no 

centro do eixo longitudinal, provoca um dinamismo na 

volumetria, e conduz a um certo “alívio” no peso dessas 

estruturas, gerado por suas grandes dimensões. Tal questão é 

favorecida também pelo desenho proposto para os semipórticos, 

dispostos simetricamente ao longo do projeto (o espaçamento 

entre eles é de aproximados 9,00 m), e que claramente 

enveredam mais ao sentido vertical, como é possível averiguar 

nas relações entre altura e largura dessas peças: alongadas e 

delgadas (conforme Fig. 42). 

 Por ser uma obra mais “aberta” se comparada aos demais 

projetos apresentados, os pontos de acesso e circulação são 

mais evidentes: o acesso para as arquibancadas inferior e 

superior ocorre por meio de escadas, dispostas na parte 

posterior dos arcos; para acessar os ambientes localizados na 

parte de baixo das arquibancadas inferiores, deve-se seguir para 

o nível do campo; o acesso principal à obra se dá pelo interior 

do CEPEUSP, mas é possível acessá-lo também pela entrada 

existente na Travessa “C”, pouco utilizada.  

 Numa breve comparação desta obra com o Estádio do 

Canindé, é possível averiguar que ambos projetos nascem da 

planta elíptica, sendo a do estudo de caso mais próxima do 

círculo (assim como ocorre com o Estádio do Morumbi), 

enquanto que a do estádio da USP é mais alongada (assim 

como é a do estádio Brinco de Ouro). 

http://www.usp.br/
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 Também é possível verificar a semelhança quanto à 

plasticidade estrutural no desenho das arquibancadas para o 

Canindé e para o estádio universitário, sugerindo dinamismo aos 

edifícios, bem como uma compensação ao peso estrutural que 

o dimensionamento desses edifícios proporciona. Além disso, 

esse estádio universitário também propõe uma maior integração 

com o entorno (no caso, o complexo esportivo), deixando uma 

das laterais do campo sem arquibancadas, bem como por meio 

do desenho dinâmico apresentado por elas. Por outro lado, sua 

volumetria sugere uma verticalização do edifício, auxiliada pelo 

desenho e dimensionamento dos semipórticos das 

arquibancadas, aproximando esse estádio, ao menos neste 

quesito, daquele construído no Morumbi.  

 

3.2. Conclusões sobre o Capítulo 3 

 Conforme explicado no capítulo anterior, a escolha das 

obras para serem os “estudos de caso” levou em consideração 

a disponibilidade de dados suficientes para análises mais 

aprofundadas, nos quais inclui, naturalmente, estudos 

preliminares e anteprojetos. O estádio do Canindé acaba sendo 

incluído naquela categoria de projetos que possui uma “história 

arquitetônica” muito rica, e que merecia ser contada: as 

primeiras arquibancadas de madeira, o projeto assinado por um 

grande mestre da arquitetura brasileira, as arquibancadas 

elípticas de autoria desconhecida, e uma nova proposta de 

projeto, feita por um jovem profissional à época, que não fora 

completamente construída, mas que ainda sim resultou num 

edifício marcante na paisagem da cidade de São Paulo. 

 Através das análises comparativas entre o estudo de caso 

principal e os outros estádios, foi possível observar que algumas 

características sobre a implantação, a volumetria e a estrutura 

são compartilhadas. Com relação à implantação, a obra principal 

e os demais projetos fazem parte de clubes sociais e/ou centros 

esportivos (no caso do estádio da USP) e encontram-se 

estrategicamente localizados em setores que favorecem o 

acesso de um grande número de pessoas (próximos às grandes 

vias urbanas), onde a topografia tem muito pouca ou nenhuma 

variação (áreas planas).  

 Sobre o partido arquitetônico e a volumetria, nota-se que 

todos os projetos nascem de plantas elípticas, ora mais 

compactas e tendendo ao círculo (Canindé e Morumbi), ora mais 

longilíneas (Brinco de Ouro e USP). Além disso, observa-se uma 
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tentativa de integração com o entorno urbano, principalmente 

por meio do desenho das arquibancadas, com variações de 

altura (quando estas precisam se verticalizar, não o fazem na 

totalidade do projeto), mas que não é o suficiente. Trata-se mais 

de uma integração visual, e uma tentativa de evitar a 

verticalização, buscando dar mais dinamismo e leveza para 

essas grandes edificações. Essa estratégia de projeto é bem 

clara no Canindé e no estádio da USP. O Morumbi é o único que 

percorre o caminho oposto: ele pode ser caracterizado como um 

grande e pesado monumento urbano. 

  Por fim, com relação à estrutura, foi possível averiguar 

que existe, em certo grau, uma plasticidade nos elementos e nas 

composições dos sistemas adotados, especialmente 

representados pelas peças que suportam os maiores anéis de 

arquibancada: observa-se uma certa tendência em utilizar 

semipórticos em balanço para estruturar esses setores, sendo a  

exceção o projeto do Canindé, que possui um desenho peculiar, 

alinhando função estrutural com setorização de ambientes (já 

que o desenho dos pilares permite a acomodação de lajes em 

seu miolo). 

O estudo deste capítulo permitiu também perceber o 

quanto esta categoria de edifício esportivo é passiva de 

modificações em seu projeto original (ou do “não seguimento” do 

projeto original), resultando em sua construção parcial, ou em 

seu abandono: a configuração atual do estádio de Brinco de 

Ouro levou cerca de 30 anos, e já há propostas para reformas; 

o estádio do Canindé foi construído parcialmente, e necessita 

urgentemente de reparos; o estádio da USP perdeu suas 

funções originais há alguns anos, e também precisa de 

manutenção; e o estádio do Morumbi conserva seu formato 

original, mas já se pensa em algumas adaptações para suprir as 

novas demandas, trazidas pelos novos tempos. 
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4. Ginásios: um estudo de caso 

 Este capítulo visa introduzir o estudo às obras 

esportivas presentes nas categorias de “ginásios poliesportivos” 

projetados e construídos no estado de São Paulo, sendo estes 

isolados ou pertencentes à clubes e agremiações esportivas. 

Para que isso ocorra, conforme proposto no início deste 

trabalho, será estudado o projeto do Ginásio Municipal Castelo 

Branco (Fig. 1), em Araraquara, seguindo os parâmetros de 

análise previamente estabelecidos, e as suas possíveis relações 

com as outras obras levantadas no período, pertencentes a esta 

categoria tipológica: o Ginásio Municipal de Sorocaba (Fig. 2), o 

Ginásio do Ibirapuera (Fig. 3) e o Ginásio Paulo Cheddi, 

popularmente chamado de “Baetão” (Fig. 4). 
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Figura 1: Vista parcial do Ginásio Municipal de Araraquara.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 
Figura 2: Vista do Ginásio Municipal de Sorocaba.  
Fonte: http://www.wikimapia.org, acessado em julho/2013.  

Figura 3: Vista do Ginásio do Ibirapuera. Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

Figura 4: Vista do Ginásio Paulo Cheddi (a esquerda), no complexo esportivo 
Vila Baeta Neves.  
Fonte: http://www.deciotozzi.com.br, acessado em março/2014. 

http://www.wikimapia.org/
http://www.deciotozzi.com.br/


101 
 

Figura 5: Foto aérea do Complexo Esportivo Municipal de Araraquara, com o 
ginásio demarcado. Fonte: Google Earth, 2014. 

Figura 6: Vista parcial da fachada do ginásio, com parte do Estádio Fonte 
Luminosa ao fundo. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Projeto dos arquitetos Luís Eduardo Gadelha e Jonas 

Faria, o Ginásio Municipal Castelo Branco, em Araraquara, foi 

inaugurado em 1967 com o intuito de ser um espaço para a 

formação de atletas e para receber grandes eventos esportivos, 

como parte da política pública municipal vigente na época. O 

edifício está implantado em uma área mais alta da cidade, dentro 

do Complexo Esportivo Municipal (Fig. 5), juntamente com 

outros edifícios esportivos importantes para Araraquara, como o 

Estádio Fonte Luminosa, que faz a fronteira sul-sudeste com a 

obra (Fig. 6). A quadra onde o ginásio se localiza é conformada 

por ruas que basicamente o amparam como principal circulação 
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dos veículos e pessoas que o frequentam, contendo faixas 

demarcadas no asfalto para estacionamento e uma praça, em 

sua fachada noroeste, que auxilia na dispersão do público (Fig. 

7).  

Figura 7: Vista parcial do estacionamento e da praça, nas redondezas do 
ginásio. Fonte: Acervo pessoal, 2014.  

 

O edifício nasce de uma planta retangular, resultando em 

dimensões de 67,40 m de largura por 96,85 m de comprimento 

e altura de aproximadamente 9,74 m1, a partir da cota do térreo 

                                                           
1 As medidas apresentadas são com base em desenhos fornecidos pela 
administração do ginásio, tanto em papel quanto via arquivos digitais, que 
foram redesenhadas para a análise crítica. Como algumas medidas não 

até o limite da cobertura. Essas dimensões surgem para abrigar 

uma quadra poliesportiva de 42,00 m X 29,90 m (inclusos nessas 

dimensões todos os recuos), com arquibancadas que envolvem 

seu perímetro por completo, compostas por 11 degraus em cada 

um dos quatro cantos, gerando 3725 assentos, e ainda podendo 

receber cerca de 1105 pessoas em pé2, distribuídas pelas 

laterais e as cabeceiras atrás das arquibancadas, espaços por 

onde ocorre a circulação do público.  

O programa de necessidades proposto está dividido em 

dois pavimentos: o térreo (Fig. 8), por onde se dá o acesso do 

público e onde localizam-se as áreas de serviço e apoio, 

distribuídas em dois volumes retangulares, localizados nas 

fachadas frontal e posterior do edifício, e que abrigam os 

sanitários (dois de cada lado), bares (idem), a bilheteria, e 

depósitos (Fig. 9). No volume localizado na cabeceira posterior, 

de maiores proporções, estão concentrados alguns setores 

administrativos da Secretaria de Esportes de Araraquara, como 

a diretoria e a tesouraria (Fig. 10). No projeto primordial, este 

foram fornecidas, é possível que haja pequenas variações nas informações a 
respeito do dimensionamento.  
2 Conforme informações coletadas na visita ao edifício, fornecidas pelo Sr. 
Danilo, do FUNDESPORT-Araraquara. 
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espaço era destinado a um salão para eventos diversos, que 

contava ainda com um pequeno palco. Mesmo localizando-se no 

térreo, este setor administrativo é um espaço restrito, sendo que 

seu acesso é feito por uma escada interna, vinda do pavimento 

inferior. 

O subsolo (Fig. 11), que conforma-se em um volume 

retangular parcialmente enterrado, abriga outras áreas de 

circulação e entrada controladas. Este pavimento é acessado 

por meio de um amplo corredor (uma espécie de túnel) 

localizado na fachada posterior, após uma breve descida, 

resultante da escavação do terreno para implantar tal pavimento 

(Fig. 12). O corredor desemboca numa ampla área de 

circulação, que serve de estacionamento para os veículos dos 

funcionários do ginásio, centralizada no eixo longitudinal do 

projeto, e que também distribui o fluxo de pessoas para os 

ambientes ali existentes (Fig. 13): no lado esquerdo deste 

grande hall, encontram-se 3 vestiários (sendo 1 para 

funcionários), 2 escritórios, 1 sala para fisioterapia, 1 sala para a 

administração, 1 copa e 1 depósito; do lado oposto, estão mais 

2 vestiários, 2 depósitos e 2 salas para uso administrativo das 

modalidades que treinam no ginásio (setores de vôlei e 

basquete). Em ambos blocos um pequeno hall faz a distribuição 

para as salas administrativas e para uma parcela dos vestiários.  

Por este grande hall também acessa-se à quadra (Fig. 14) e à 

escada que leva ao setor administrativo do pavimento térreo, 

centralizada no eixo da entrada para a quadra. Ainda neste 

pavimento, percorrendo pela periferia e passando por debaixo 

das arquibancadas da lateral direita da quadra (Fig. 15), chega-

se a um outro bloco de atividades, que concentra salas para as 

práticas de karatê, judô e tênis de mesa (Fig. 16), além de um 

alojamento para atletas, que no momento não está em 

funcionamento. 
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Figura 8: Planta baixa do térreo. Desenho da autora. 
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Figura 9: Vista parcial da quadra e das arquibancadas, com o volume 
retangular onde estão as bilheterias, ao fundo. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 10: Vista interna do espaço destinado aos setores administrativos. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 11: Planta baixa do pavimento inferior. Desenho da autora. 
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Figura 12: Vista do acesso ao subsolo. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

Figura 13: Vista do grande hall do pavimento subsolo.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 14: Vista do acesso à quadra. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

 
Figura 15: Vista do baixio das arquibancadas, por onde se acessa às salas 
para atividades físicas. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 16: Vista de uma das salas, no subsolo. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

A peculiar volumetria do edifício é resultante do partido 

estrutural adotado para cobrir a quadra e o conjunto de 

arquibancadas. As fachadas laterais são conformadas numa 

espécie de “zigue-zague”, de maneira simétrica e com ritmo bem 

demarcado (Fig. 17). A cobertura segue a mesma configuração 

da composição das vedações laterais, sofrendo dobras 

assimétricas à medida que evolui horizontalmente (Fig. 18). Em 

uma analogia mais simples, tal estrutura lembra uma folha de 

papel sendo dobrada em sentidos opostos, não perpendiculares 

(Fig. 19). Este tipo de trabalho plasticamente interessante com 

as estruturas de concreto, em especial com as cascas, remete a 

alguns projetos do arquiteto Félix Candela, como na obra da 

Igreja em Navarte, Cidade do México, de 1954 (Fig. 20).  

Figura 17: Vista de uma das fachadas laterais, mostrando sua volumetria. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 18: Vista interna do ginásio, destacando a volumetria da cobertura. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 
Figura 19: Experimentação com uma folha de papel, afim de entender a 
volumetria da cobertura. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 
Figura 20: Igreja em Navarte, cidade do México, do arquiteto Félix Candela. 
Fonte: http://www.pinterest.com,  acessado em junho/2014. 

 

 É preciso decompor a volumetria do edifício para poder 

compreender como funciona a estrutura que lhe dá sustentação 

e resulta neste efeito formal tão interessante: a cobertura é 

composta basicamente por vigas com perfil “V”, que variam sua 

altura à medida que avançam perpendicularmente em direção 

às fachadas, encaixando umas nas outras (a seção menor da 

http://www.pinterest.com/
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viga apoia-se na seção maior da viga, que vem do lado oposto, 

e assim sucessivamente – Fig. 21), formando um efeito 

sanfonado. Essas peças são feitas em concreto armado, mas 

recebem tirantes em suas extremidades, que descem até as 

sapatas e formam uma espécie de tripé, claramente visto nas 

laterais do edifício (Figs. 22 e 23). Esses tripés com tirantes 

recebem uma camada de concreto, para assim vedar o edifício. 

O desenho sanfonado reproduzido na planta e conformado nas 

fachadas da obra é resultado da locação destes tirantes de 

maneira a estabilizar a estrutura da cobertura; ou seja, a 

plasticidade e a composição da forma do projeto se aproveita (e 

é resultante) das forças atuantes no sistema estrutural adotado. 

Esse tipo de partido estrutural não é comum em edifícios 

esportivos, devido aos grandes vãos que precisam vencer: 

geralmente, quando são utilizadas cascas de concreto para 

cobrir um espaço que precisa ser livre de barreiras, estas são 

em forma curvilínea, o que garante uma melhor estabilidade ao 

sistema. No entanto, a proposta arquitetônica do edifício parece 

buscar uma certa continuidade retilínea, que pode ser traduzida 

não somente na horizontalidade do edifício, mas também na 

opção por este partido estrutural.  

Figura 21: Vista interna do ginásio, onde é possível ver as "vigas" da 
cobertura. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 22: Detalhe dos tirantes no nível da rua. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 
Figura 23: Detalhe do encaixe da cobertura nos tirantes, visto pelo interior 
do edifício. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Apesar de ser muito expressiva, este tipo de solução 

estrutural já se mostrou ser frágil. Em 2010, parte da cobertura 

da porção posterior do edifício desabou (Fig. 24), em virtude de 

fissuras que foram encontradas3. Não se sabe o que exatamente 

causou tais fissuras, mas este tipo de partido estrutural, 

principalmente utilizado para vencer um vão de aproximados 

54,00 m, é naturalmente mais instável do que a dita casca de 

concreto curvilínea. Além disso, tal conformação da cobertura 

permite um grande acúmulo de água (Fig. 25), o que poderia ter 

contribuído para a ruptura da estrutura. Porém, o projeto foi 

recuperado e manteve seu formato original, inclusive contando 

com a ajuda do engenheiro Pietro Candreva, que fez os cálculos 

da estrutura na década de 1960 (Fig. 26). 

                                                           
3 Conforme informações obtidas in loco pela administração do ginásio e 
jornais da época. 

Figura 24: Imagem da foto tirada à época do desabamento de parte da 
cobertura, em 2010. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 25: Detalhe da lateral da cobertura do ginásio, mostrando espaços 
propícios ao acúmulo de água. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 26: Imagem da época da recuperação da estrutura. Fonte: Acervo 
pessoal, 2014. 
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Figura 27: Análise gráfica do pavto. Térreo. Desenho da autora. 
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Figura 28: Análise gráfica do pavto. Subsolo. Desenho da autora. 
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De acordo com a análise gráfica (Figs. 27 e 28), a 

setorização dos ambientes do ginásio se concentra nas 

cabeceiras do projeto, em ambos pavimentos, estabelecendo 

que as principais áreas para a circulação seriam nas laterais do 

edifício, como ocorre claramente no térreo, onde estão 

presentes dois eixos longitudinais bem definidos (alinhados aos 

acessos principais ao ginásio), e mais dois eixos transversais, 

todos circundando as arquibancadas. Há também os eixos 

transversais da circulação do lado externo, ocorrendo nas 

fachadas frontais e posterior (principalmente na frontal, pois lá 

se localiza a bilheteria). Nota-se também que a quadra não está 

totalmente centralizada na projeção da cobertura (no sentido 

longitudinal), o que pode ter sido resultado da setorização das 

atividades no subsolo, que concentra áreas mais restritas ao 

público geral (voltadas aos atletas), e que pedem um 

dimensionamento maior, bem como maior privacidade (como os 

vestiários e as salas de artes marciais). Sendo assim, o térreo é 

basicamente destinado ao uso do público em geral, com 

exceção da área administrativa, cuja entrada ocorre através da 

escada localizada no subsolo, como já fora citado. 

A relação entre a composição formal e a estrutura fica 

clara quando observa-se o corte transversal do ginásio (Fig. 29): 

percebe-se que volumetria do pavimento subsolo está restrita 

aos baixios das arquibancadas laterais, mas acabam se 

espraiando para as cabeceiras do edifício. Além disso, com o 

rebaixamento da quadra, a estrutura pode restringir sua altura 

na cota do térreo, proporcionando que a volumetria avance mais 

no sentido horizontal. Ao analisar este corte em específico, nota-

se o grau de complexidade que o desenho da estrutura 

apresenta, dando até uma certa impressão de se estar 

analisando um edifício com volumetria assimétrica, e que a 

mesma sensação não é transmitida no corte transversal e nas 

fachadas laterais (Figs. 30 e 31), que apresentam a parte mais 

simétrica do sistema estrutural. 

Talvez o partido arquitetônico dessa obra seja um 

exemplo claro daquilo que Waisman (2013) define como uma 

linguagem arquitetônica com “referência técnico-construtiva”. De 

acordo com a renomada arquiteta argentina, esse tipo de 

referência pode ocorrer de duas maneiras: o edifício pode buscar 

uma imagem “tecnológica”, utilizando-se de recursos mais 
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simples e condizentes com mercado local, ou ser fruto 

invariavelmente das técnicas construtivas e dos materiais.4 É 

mais provável que o edifício estudado encaixe-se na primeira 

opção, já que recorreu à tecnologia local (o concreto, que vinha 

amplamente sendo difundido e utilizado na época da elaboração 

do projeto) e conseguiu utiliza-lo ao máximo aliando a uma nova 

proposta estrutural, bastante engenhosa, para envolver tanto a 

cobertura para a quadra quanto as vedações laterais. Isso só 

reforça o grau de experimentação constantes neste período da 

arquitetura moderna brasileira. 

                                                           
4 WAISMAN, Marina. O interior da história: historiografia arquitetônica para 
uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013, pág. 132. 
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Figura 29: Corte transversal com análise gráfica. Desenho da autora. 

 

 
Figura 30: Corte longitudinal do projeto original. Fonte: FUNDESPORT-Araraquara, 2014. 
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Figura 31: Elevação lateral esquerda. Desenho da autora. 

 

4.1. Relações com outras obras: 

 Por serem de uma mesma categoria de ginásios, os 

projetos que serão brevemente abordados a seguir podem 

apresentar algumas relações interessantes com o estudo de 

caso em Araraquara. Visualmente, essas relações não são 

muito claras a priori, mas algumas características foram sendo 

descobertas à medida que foram feitas as análises gráficas 

nestas obras secundárias. 

O ginásio municipal de Sorocaba (1950 – Fig. 32), está 

localizado numa região central da cidade do interior paulista, e 

ocupa quase a totalidade da quadra onde está implantado, local 

cuja topografia é levemente acidentada na porção sudoeste. O 

edifício ocupa um espaço quase retangular, dentro de uma 

quadra assimétrica, formada pelas ruas José Martins, Rui 

Barbosa, Duarte da Costa e Newton Prado. 

Figura 32: Vista do ginásio de Sorocoba.  
Fonte: Revista Acrópole, 273, março/1951. 
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 O programa do projeto contempla uma quadra 

poliesportiva, com arquibancadas dispostas nas laterais e nas 

cabeceiras, podendo receber cerca de 7500 expectadores. Sob 

essas arquibancadas, foram previstos sanitários para o público, 

lanchonetes e depósitos para materiais esportivos. O ginásio 

conta ainda com um edifício anexo, localizado na fachada da rua 

Newton Prado, que possui dois pavimentos: o primeiro abriga os 

vestiários, sanitários, alojamento para atletas, administração e 

enfermaria; o segundo concentra alguns setores administrativos, 

como uma sala de reuniões, almoxarifado, sala para a imprensa, 

sanitários, uma cozinha e um depósito. Há um túnel que liga este 

edifício com o ginásio, localizado no nível do primeiro pavimento, 

que passa por debaixo das arquibancadas do setor noroeste e 

desemboca na quadra poliesportiva, sendo necessário subir 

uma escada para chegar ao nível em que ela se encontra. 

 Com relação à setorização destes ambientes, é possível 

averiguar que toda a parte administrativa ficou concentrada no 

edifício anexo; outras áreas que também são restritas, como os 

vestiários e os alojamentos, foram setorizadas nesta construção. 

O ginásio abriga somente áreas que são necessárias ao público 

que acompanha os eventos (sanitários e lanchonetes). Com 

isso, a circulação dos transeuntes também é bem definida: as 

quatro fachadas do ginásio possuem 2 entradas cada, 

localizadas na cota das ruas; cada um dos lados abriga 2 

sanitários, afim de amenizar um maior fluxo constante dentro do 

ginásio, ao longo da quadra, o que pode atrapalhar durante os 

eventos (Fig. 33).  E, como dito anteriormente, o acesso para a 

quadra ocorre principalmente por meio do túnel entre o ginásio 

e o edifício-anexo. 
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Figura 33: Plantas com a setorização do programa de necessidades, eixos de circulação e eixos da estrutura principal.  

Fonte: Revista Acrópole, n.º 271, março/1951 (Modificado pela autora). 
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 O edifício nasce de uma planta retangular, e vai evoluindo 

para uma forma em cruz, graças ao desenho das arquibancadas 

localizadas nas laterais e cabeceiras da quadra, que não se 

complementam nas diagonais (Figs. 34 e 35). A medida que 

evolui, a volumetria do edifício vai apresentando seus 

componentes, claramente expondo o partido estrutural proposto: 

7 grandes arcos, locados no eixo transversal, vencem um vão 

de aproximadamente 58,00 m, atravessando a quadra 

poliesportiva pelo eixo longitudinal, terminando sua 

circunferência nas cotas das ruas. As arquibancadas laterais, 

que não são cobertas por tais arcos, foram estruturadas em 

colunas de concreto externas, o que faz parecer que estas 

arquibancadas foram “encaixadas” no grande volume que 

conforma a cobertura arqueada, e que dão certo equilíbrio ao 

edifício. A volumetria das arquibancadas laterais não é 

totalmente retilínea, pois apresenta leve variação na cobertura e 

na parede que faz fundo com o último degrau de assentos. Por 

fim, o edifício-anexo apresenta volumetria retilínea, quase 

laminar, tendendo mais ao sentido horizontal, contrapõe-se ao 

robusto ginásio, mas sem destacar-se em demasiado, 

quebrando levemente o equilíbrio do conjunto. 

 
Figura 34: Planta do térreo. Fonte: Revista Acrópole, n.º 271, março/1951. 

Figura 35: Planta das arquibancadas.  
Fonte: Revista Acrópole, n.º 271, março/1951. 
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 A obra não utilizou somente concreto para compor seu 

sistema estrutural: os 7 arcos da cobertura são de madeira 

contraplacada (compensada), com o centro oco e cheios nas 

juntas5. Eles se apoiam, na parte externa, em pórticos de 

concreto, que também sustentam a estrutura das 

arquibancadas. O pé-direito entre a quadra e o centro do arco é 

de aproximadamente 20,00 m. 

 As arquibancadas laterais foram estruturadas em 

concreto armado, e apoiam-se em pórticos de concreto, também 

visíveis na parte externa do edifício. A cobertura desses setores 

é apoiada nas colunas de concreto externas e atirantadas aos 

arcos de madeira periféricos (Fig. 36). O edifício-anexo é 

totalmente feito em concreto armado, cujas lajes estão 

amparadas em 24 pilares, conformando a volumetria do prisma 

retangular. 

                                                           
5 Revista Acrópole, n.º 271, março/1951, pág. 273. 

 
Figura 36: Corte e vista posterior. Fonte: Revista Acrópole, n.º271, 
março/1951. 
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Numa análise comparativa com a obra do estudo de caso, 

pode-se dizer que ambas estão localizadas em quadras 

independentes, que possibilitam os acessos ao edifício por todas 

as laterais. Ambos edifícios adotam a estratégia de separar 

acessos a setores públicos daqueles mais restritos: a obra em 

Araraquara o faz por meio de um pavimento semienterrado, 

enquanto que o ginásio em Sorocaba setoriza as áreas restritas 

em um edifício anexo, conectado ao espaço esportivo por meio 

de um túnel de acesso restrito.   

 A composição formal de ambos edifícios é expressada 

claramente pelo partido estrutural adotado para cobrir os vãos, 

que abrigam as quadras e arquibancadas, mesmo sendo tais 

soluções estruturais bem distintas. A obra em Araraquara 

propõe uma estrutura contínua (uma casca trabalhada a maneira 

de “dobraduras”), concentrando seus esforços no eixo 

longitudinal da quadra, e vencendo o vão menor. O ginásio de 

Sorocaba opta por um sistema estrutural dividido em partes: os 

arcos de madeira, dispostos no eixo transversal da quadra, e que 

vencem o vão maior, configuram uma parte da estrutura do 

ginásio; a segunda parte é caracterizada pelos pórticos de 

concreto e a cobertura semiatirantada das arquibancadas 

laterais: trata-se de um edifício cuja volumetria é resultante de 

uma associação de dois sistemas estruturais diferentes (os 

arcos para a cobertura e os pórticos atirantados para as 

arquibancadas laterais). Além disso, a volumetria do ginásio de 

Sorocaba apresenta relações de proporção mais equilibradas do 

que as do ginásio em Araraquara (Fig. 37). 

 
Figura 37: Corte com algumas relações gráficas quanto a proporção da 
volumetria.  
Fonte: Revista Acrópole, n.º 271, março/1951 (Modificada pela autora). 
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Figura 38: Vista do Ginásio do Ibirapuera. Fonte: MELLO, 2006. 

 

 O Ginásio Geraldo José de Almeida (1952/1957 – Fig. 

38), popularmente conhecido como Ginásio do Ibirapuera, faz 

parte do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, na 

região do Ibirapuera, em São Paulo. O ginásio está localizado 

na porção mais a noroeste do terreno do centro esportivo, onde 

a topografia é plana.  Em seu entorno, estão localizados: a norte, 

o complexo aquático; a leste, o estádio olímpico Ícaro de Castro 

Mello e o ginásio Mauro Pinheiro (alinhados, em eixo transversal 

com o edifício); ao sul, as quadras de tênis; e a oeste, a Av. 

Marechal Estênio de A. Lima e a Rua Manuel da Nóbrega, por 

onde ocorre o acesso principal ao ginásio. 

 Projetado pelo arquiteto Ícaro de Castro Mello por ocasião 

do 4º Centenário da cidade de São Paulo, o edifício foi idealizado 

para ser uma grande arena, com objetivo de receber grandes 

competições esportivas nacionais e internacionais, bem como 

eventos de diversos tipos e portes. Sendo assim, seu programa 

de necessidade é mais amplo e complexo, se comparado ao 

existente no estudo de caso de Araraquara. O ginásio abriga 

uma quadra poliesportiva, com suas dimensões e recuos dentro 

dos padrões internacionais para competições, com dois níveis 

de arquibancadas, que abrigam sob seus degraus uma série de 
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vestiários, sanitários, salas multiuso, lanchonetes, bares, um 

restaurante, um auditório, salas para ginástica e artes marciais, 

um salão para eventos, camarins, almoxarifados para materiais 

esportivos, depósitos diversos, departamento médico e áreas 

técnicas. Foram previstos no projeto, inclusive, uma área para 

serralheria e uma para pintura e marcenaria (provavelmente 

para dar manutenção aos equipamentos utilizados no ginásio). 

Contudo, não há informações se esses ambientes estão em 

funcionamento (Fig.39).  

Figura 39: Plantas dos pavimentos do ginásio.  
Fonte: Arquivo Castro Mello Arquitetos. 

 

 Para abrigar o extenso programa, o partido arquitetônico 

o distribuiu em quatro pavimentos. No térreo, predominam as 

áreas destinadas a apoio e serviços básicos para o ginásio, 

como os depósitos e almoxarifados para os materiais esportivos 
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e camarins, que precisam estar mais próximos da quadra, bem 

como alguns setores de serviços que necessitem de fácil 

acesso, como a sala para a Polícia Civil, a sala do Juizado de 

Menores e algumas áreas técnicas (como a casa de máquinas e 

casa de força elétrica). É possível verificar também que os 

principais sanitários estão próximos às entradas para a quadra.  

 No 1º pavimento, encontram-se os acessos para as 

arquibancadas dos anéis inferiores, chamadas “numeradas”, a 

administração do ginásio, 2 grandes salas destinadas à prática 

de ginástica e artes marciais, o salão para eventos, o restaurante 

(que funciona ocasionalmente) e 4 blocos de sanitários, 

distribuídos em eixos quase simétricos. 

O 2º pavimento, logo abaixo dos últimos lances das 

arquibancadas dos anéis superiores, chamadas de “gerais”, 

abriga basicamente diversas salas multiuso (anteriormente 

utilizadas para alojamento de atletas), com 4 vestiários, 

distribuídos de maneira mais ou menos uniforme. 

Por fim, o 3º e último pavimento, completa as 

arquibancadas superiores. É onde estão localizadas as cabines 

de rádio e TV, juntamente com a sala de som e uma tribuna para 

a imprensa em geral. Pode-se categorizar, de maneira geral, que 

o térreo abriga atividades mais ou menos restritas, com o 

predomínio de áreas de serviço e apoio, o 1º pavimento é de uso 

exclusivo do público, o 2º pavimento concentra as áreas mais 

restritas, e o último pavimento abriga áreas livres públicas, 

abstraindo apenas a área para a imprensa (Fig. 40). 

A circulação vertical ocorre quase exclusivamente por 

meio de escadas, a começar pelo acesso do público às 

arquibancadas: o edifício possui 10 escadarias, dispostas de 

maneira radial, que desembocam em um patamar intermediário 

entre o último degrau das arquibancadas inferiores e o primeiro 

das superiores. A distribuição do fluxo de pessoas para estes 

dois setores também é feita por escadas presentes nos anéis 

das arquibancadas. Já a circulação horizontal é realizada de 

maneira contínua, seguindo a forma circular da planta do projeto; 

o fluxo neste sentido ocorre basicamente de maneira rádio 

concêntrica. O sistema radial é representado por 5 entradas, 

simetricamente distribuídas no térreo do ginásio, por onde se 

tem acesso à quadra e a algumas atividades neste pavimento 

(sendo, portanto, uma circulação mais restrita ao público). Já o 

sistema concêntrico é representado pelos quatro pavimentos 

internos que distribuem o fluxo: o anel inferior, que circunda a 
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quadra; o anel intermediário, onde concentra-se o maior fluxo de 

circulação do público, já que é por ele que ocorre o acesso às 

arquibancadas, bem como aos demais ambientes de apoio aos 

expectadores; o anel existente no 2º pavimento, já na parte 

periférica do ginásio, que dá acesso aos setores restritos (as 

salas multiuso); e por fim, o anel superior, localizado após o 

último lance das arquibancadas superiores, e que auxilia 

parcialmente no fluxo de pessoas nestes últimos setores, mas 

sendo um espaço quase inutilizado (Fig. 40). 

 
Figura 40: Plantas do ginásio, com a análise gráfica quanto a setorização e a circulação. Fonte: Arquivo Castro Mello Arquitetos (Modificado pela autora). 
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Como observado, o edifício nasce de uma planta circular, 

cujo raio é de aproximadamente 52,00 m. A volumetria se 

desenvolve por meio de 40 elementos de concreto armado, que 

suportam tanto as escadarias das arquibancadas quanto os 

semiarcos em treliças planas que vencem os 104,00 m de vão 

na cobertura; estes resultam na volumetria de arco que tende a 

uma catenária. Tal desenho, alinhado ao conjunto de anéis que 

contornam a parte externa do edifício, na altura do 2º pavimento, 

reforçam a predominância da horizontalidade no partido 

arquitetônico. 

O sistema estrutural adotado é, definitivamente, o 

determinante da linguagem arquitetônica do edifício. As 40 

estruturas em concreto, dispostas radialmente, são compostas 

por: pilares periféricos (que recebem as cargas dos anéis das 

arquibancadas superiores, das lajes do 1º e 2º pavimentos e das 

treliças em aço da cobertura), pilares intermediários (que 

recebem parte das cargas das arquibancadas superiores e da 

laje do 1º pavimento), e por pilares centrais (que suportam os 

anéis das arquibancadas inferiores – Figs. 41 e 42). 

A estrutura da cobertura é composta por 40 treliças planas 

de aço, dispostas radialmente, com um anel de tração externo e 

um anel de compressão central (ambos também em aço), para 

estabilizar o sistema; o pé-direito entre a quadra e o centro da 

cobertura é de 36,00 m. A vedação externa é composta por 

alvenaria e vidro, este último predominante a partir do 2º 

pavimento (já que a circulação neste nível é periférica), e no 

último pavimento das arquibancadas superiores. As fachadas 

ainda recebem um conjunto de 6 anéis de concreto, que compõe 

uma espécie de brises, a partir do 2º pavimento. 

Figura 41: Corte transversal (sem escala). Fonte: Arquivo Castro Mello 
Arquitetos. 
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Figura 42: Corte longitudinal com análise gráfica, representando algumas relações de proporção.  

Fonte: Arquivo Castro Mello Arquitetos (Modificado pela autora). 

 

Assim como o objeto de estudo principal, o ginásio do 

Ibirapuera também encontra-se numa área que permite uma 

grande concentração e dispersão de pessoas, ideal para um 

edifício de grande porte, voltado para grandes eventos. Como 

dito, o programa de necessidades do ginásio no Ibirapuera é 

maior e mais complexo do que aquele em Araraquara, já que é 

voltado para atender a um público maior e para eventos maiores, 

condizente com suas dimensões e com a proposta para a qual 

foi desenhado. 

 

Em relação à distribuição funcional, pode-se dizer que 

ambos ginásios delimitam os setores públicos e os privados por 

meio de pavimentos: em ambos o pavimento térreo é destinado 

ao acesso do público ao interior do edifício (mesmo no Ibirapuera 

ainda ser necessário subir um lance de escadas, elas iniciam-se 

na cota da rua). Áreas mais restritas encontram-se ou no subsolo 

(Araraquara) ou nos pavimentos mais elevados (Ibirapuera) e 

nos baixios das arquibancadas, o que auxilia na configuração de 

eixos bem definidos para a circulação dos usuários. 
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Quanto à volumetria, ambos esboçam uma certa 

horizontalidade, sendo essa mais evidente no ginásio do 

Ibirapuera, resultante da composição dos elementos da fachada 

com o restante do sistema estrutural adotado. Os partidos 

estruturais em ambos edifícios são bastante claros, mas nota-se 

que a solução estrutural adotada para o ginásio de Araraquara é 

mais exibicionista do que aquela presente no projeto do 

Ibirapuera. Ao que tudo indica, o partido estrutural deste último 

edifício procura contrapor-se ao peso das dimensões exigidas, 

por meio de peças delgadas, simétricas e contínuas. 

Figura 43: Vista do ginásio Paulo Cheddi, o "Baetão".  
Fonte: www.deciotozzi.com.br , acessado em junho/2014. 

O Ginásio Esportivo Paulo Cheddi (1968/1971 – Fig. 43), 

projetado pelo arquiteto Décio Tozzi, localiza-se dentro de um 

complexo esportivo (projeto também do arquiteto) em São 

Bernardo do Campo, na Vila Baeta Neves (por isso é 

carinhosamente conhecido como “Baetão”). Este complexo foi 

construído em um terreno com leve declive, este servindo como 

partido para a setorização das atividades esportivas, por meio 

de patamares. O ginásio está localizado no patamar mais baixo, 

na parte oeste do complexo, na esquina formada pela Av. 

Armando Ítalo Seti e rua Dona Júlia César Ferreira; ainda faz 

fronteira com um conjunto residencial vertical, ao norte (onde, no 

projeto original, estava previsto um estacionamento para atender 

ao centro esportivo), e as quadras, a leste, que hoje são cobertas 

(Fig. 44 e 45). 

http://www.deciotozzi.com.br/
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Figura 44: Implantação do complexo, com o ginásio demarcado. 
Fonte: TOZZI, 2005. 
 

 

Figura 45: Elevação da fachada oeste, mostrando os patamares do complexo 
esportivo e a localização do ginásio. Fonte: TOZZI, 2005. 

 

O complexo esportivo possui um programa simples e 

específico para a prática de atividades físicas e educativas, e o 

ginásio também foi concebido com tal propósito: ele abriga uma 

quadra poliesportiva, com um conjunto de arquibancadas para 

receber cerca de 770 pessoas (após reforma realizada em 2010) 

e ainda conta com uma tribuna de honra para 17 convidados. 

Tanto as arquibancadas quanto a tribuna estão dispostas nas 

laterais da quadra, que recebe competições nacionais de vôlei, 

futsal e basquete, além de algumas modalidade paraolímpicas, 

como o futebol de 5, de 7, e o basquete em cadeiras de rodas. 

As áreas de apoio, como sanitários e vestiários, estão 

localizadas no volume retangular onde está apoiada a cobertura 

(essa em formato circular) da quadra e arquibancadas. Neste 

mesmo prisma, estão abrigados alguns setores administrativos 

do complexo esportivo. Como já dito anteriormente, este ginásio 

possui dimensões inferiores aos demais projetos apresentados, 
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mesmo estando apto a receber competições nacionais oficiais. 

Portanto, seu programa é restrito ao mínimo necessário para 

suprir tais exigências. 

 
Figura 46: Planta com a setorização do programa de necessidades e os eixos principais da estrutura da cobertura.  

Fonte: TOZZI, 2005 (Modificado pela autora). 
 

A setorização do programa (Fig. 46) caracteriza-se da 

seguinte maneira: a quadra poliesportiva, ao centro da projeção 

circular, com as arquibancadas dispostas nas laterais, cujo 

último lance emenda uma laje, que serve tanto para a circulação 

e permanência de pessoas quanto para ser utilizado pela 

imprensa, onde é possível colocar equipamentos para a 

transmissão e acompanhamento dos eventos esportivos. 

 

O acesso ao ginásio ocorre por escadas localizadas nas 

periferias do terreno do complexo esportivo. A quadra é 

acessada por meio de uma entrada, na cabeceira da parte norte 

do edifício, por onde também é possível alcançar as 

arquibancadas. Porém, o acesso mais utilizado pelo público 

ocorre pelas laterais do volume circular, por meio do espaço 

formado pela laje do prisma que faz o embasamento. O degrau 
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mais baixo da arquibancada está no nível da quadra (na cota da 

rua Dona Júlia C. Ferreira) e, neste mesmo, no lado sul do 

embasamento, estão os vestiários, sanitários e alguns setores 

administrativos do complexo esportivo6. 

O edifício nasce de uma planta retangular, configurando 

um vazio central em formato circular, sendo coberto por uma 

estrutura de mesmo formato, composta por lâminas de concreto 

armado, cujas seções iniciam-se com dimensão mínima e vão 

aumentando à medida que ascendem. Para cobrir o vão, de 

aproximadamente 50,00 m, foram estruturados um anel de 

concreto e uma cúpula abobadada, conformada em uma fina 

casca também em concreto, e cujos empuxos seguem para os 

pilares (espaçados de maneira radial a cada 17,50 m) por meio 

de elementos em concreto, chamados de “septos” 7. Tais 

elementos também têm a função de controlar a entrada de luz 

zenital e ventilação natural (Fig. 47).  

Na parte interna, a volumetria das arquibancadas 

acompanha a projeção da cobertura, mantendo o desenho dos 

semicírculos nos degraus e proporcionando uma certa 

                                                           
6 Tais setores não foram especificados no material levantado para a análise 
deste projeto. 

continuidade do espaço. O fato do edifício não possuir vedações 

entre os elementos que suportam a cobertura também 

favorecem a integração do edifício com o restante do complexo, 

garantindo uma linearidade visual. 

Figura 47: Vista interna do ginásio. Fonte: TOZZI, 2005. 

 

 

 
 

 

7 TOZZI, 2005. 
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Figura 48: Corte transversal do ginásio, com algumas análises gráficas quanto as proporções volumétricas. Fonte: TOZZI, 2005 (Modificado pela autora). 

 

Relacionando este ginásio com o estudo de caso de 

Araraquara, é possível verificar que em ambos a quadra 

encontra-se um nível abaixo da cota térrea (no caso do ginásio 

em São Bernardo, essa cota coincide com a cota da rua que o 

delimita na parte sul do complexo esportivo). Também 

apresentam seu programa de necessidades dividido em dois 

níveis, estruturados por elementos formalmente diferentes: o 

pavimento inferior abriga, nos dois casos, as áreas de apoio, 

vestiários e algumas áreas administrativas, além do acesso 

principal à quadra; o segundo nível abriga o acesso do público 

às arquibancadas, bem como é a base para o elemento 

estrutural da cobertura, e que conforma a volumetria do edifício. 

Apesar de possuírem partido arquitetônicos e técnicas 

construtivas distintas, ambos ginásios aproximam-se em relação 

ao partido estrutural utilizado para vencer o vão: os elementos 

construtivos estão apoiados no térreo, ou numa base retangular, 

e são estruturas independentes, já que não recebem esforços 

de lajes de outros pavimentos, ou de quaisquer outras peças 

estruturais. Sua função é de, exclusivamente, vencer o vão da 

quadra poliesportiva presente nos respectivos projetos. É 
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possível averiguar também que a composição dos elementos 

favorece o sentido horizontal na forma do ginásio em São 

Bernardo contrapondo-se, ao menos internamente, com a 

verticalidade proporcionada pela curvatura da cobertura, mais 

tendenciosa a um semicírculo que a uma catenária (Fig. 48). 

Dentre as diferenças, é possível verificar questões como 

dimensionamento do edifício (sendo a obra em Araraquara 

maior), capacidade de público (idem) e a composição formal do 

edifício, mesmo verificando-se uma tendência em destacar tal 

partido por meio do trabalho de valorização plástica em seus 

componentes estruturais (e que aparenta ser uma forte 

tendência deste período), aproveitando-se da maleabilidade que 

o concreto proporciona. 

 

4.2. Conclusões sobre o Capítulo 4: 

 O estudo sobre o projeto do ginásio de Araraquara foi de 

fato relevante, visto que tal obra não estava presente nos 

periódicos levantados no Index da FAUUSP. A análise de fato 

constatou a peculiaridade do edifício, principalmente no que 

tange à solução estrutural adotada, algo não encontrado nos 

demais ginásios paulistas. 

 Algumas características apresentam-se com mais força 

em todos os projetos: os edifícios apresentados compartilham da 

hierarquização clara dos acessos e da circulação dos usuários, 

separando as áreas de uso público das áreas restritas utilizando 

um outro espaço, que pode ter seu volume conformado ou por 

um pavimento subsolo (Araraquara e Paulo Cheddi), por um 

edifício-anexo (Sorocaba), ou ainda pela distribuição em 

pavimentos superiores (Ibirapuera). 

 Nota-se também que não há uma intenção clara de 

integrar esses edifícios à cidade. Talvez, o que mais se aproxima 

deste tipo de relação é o ginásio Paulo Cheddi, considerando 

que ele foi concebido em conjunto com o complexo esportivo do 

qual é parte integrante e sendo, portanto, natural que exerça 

entre os demais espaços do terreno com o entorno urbano. Os 

demais projetos foram elaborados isoladamente, mais próximos 

de serem caracterizados como “monumentos urbanos”, 

buscando um papel protagonista na cidade. Neste quesito, o 

ginásio do Ibirapuera destaca-se com propriedade perante os 

demais projetos.  

 Com relação à composição formal, verifica-se uma vez 

mais a forte tendência à horizontalidade, reforçada por um 
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partido estrutural mais retilíneo, resultante do conjunto de 

elementos utilizados para sustentar e cobrir os ginásios. Além 

disso, tais elementos reforçam a continuidade formal (o anel de 

concreto do Paulo Cheddi, a casca com dobraduras simétricas 

em Araraquara, os arcos contínuos em Sorocaba e os brises no 

Ibirapuera), evitando momentos de inflexão ao longo da 

volumetria, propondo um equilíbrio simétrico. 

 Outro fator que chama a atenção é a variedade de 

soluções estruturais presentes para cobrir o grande vão 

existente nesses projetos: tem-se os sistemas radiais, presentes 

nos ginásios do Ibirapuera e Paulo Cheddi, mas compostos por 

materiais e técnicas distintas (anéis em treliça X anel em 

concreto, por exemplo); a estrutura mista do ginásio de 

Sorocaba (arcos de madeira e pórticos de concreto); e a 

estrutura autoportante do ginásio em Araraquara. Essa 

diversidade ilustra surpreendentemente a pluralidade 

arquitetônica e construtiva que os ginásios poliesportivos 

construídos dentro do período estudado apresentaram, e que 

não é tão evidente em outras tipologias de edifícios esportivos 

construídos nesta época.  
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5. Clubes esportivos (Edifícios-sede e Ginásios multiuso): 

estudos de caso 

Este capítulo visa introduzir o estudo às obras esportivas 

presentes nas categorias de “edifícios sedes” e ginásios 

multiuso, construídos no estado de São Paulo. Para que isso 

ocorra, conforme proposto no início deste trabalho, serão 

estudados 2 projetos (estudos de caso) selecionados 

previamente, de acordo com a metodologia apresentada no 

Capítulo 2. Essas obras, o ginásio multiuso do Sesc Bertioga 

(1962/64) do arquiteto Ícaro de Castro Mello, e o edifício-sede 

do Anhembi Tênis Clube (1960/61), projeto do arquiteto João 

Batista Vilanova Artigas, serão analisadas individualmente, 

seguindo os parâmetros para estudo previamente estabelecidos, 

e relacionadas com as outras obras levantadas no período, 

pertencentes a cada uma das categorias tipológicas 

contempladas neste capítulo. 
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5.1.Ginásio do Sesc Bertioga 

A análise sobre o projeto deste ginásio se conformará por 

meio do estudo sobre os seguintes parâmetros: implantação 

(circulação interna/externa e acessibilidade; relação com o 

entorno), volumetria, estrutura (sistema adotado; materiais 

utilizados), vedação (materiais utilizados, linguagem adotada) e 

cobertura (materiais utilizados, partido em corte). Em um 

segundo momento, serão feitas aproximações com outros 6 

projetos de mesma tipologia do ginásio, e pertencentes ao 

mesmo recorte de tempo: a piscina coberta do DEFE (Fig. 01), 

o ginásio do Clube Hebraica (Fig. 02), o ginásio do Clube Atlético 

Paulistano (Fig. 03) e o ginásio da Associação Atlética Banco do 

Brasil (Fig. 04). Tais projetos foram selecionados para fazer 

parte deste capítulo e por possuírem visualmente características 

que sugerem uma relação arquitetônica com o ginásio em 

questão, como a implantação, a dimensão e o uso. O intuito 

deste capítulo é tentar comprovar se as relações destas obras 

são o suficiente para entender se existem, ou não, alguns 

padrões no projeto e construção desses tipos de edifícios, dentro 

da época escolhida para o desenvolvimento da dissertação. 

 

 
Figura 1: Vista da piscina coberta do DEFE, no complexo esportivo Baby 
Barioni, São Paulo. Fonte: MELLO, 2006. 

  
Figura 2: Vista do ginásio multiuso do Clube Hebraica, São Paulo.  

Fonte: http://www.arcoweb.com.br, acessado em julho/2013. 

 

http://www.arcoweb.com.br/
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Figura 3: Vista do Ginásio do Clube Atlético Paulistano, São Paulo.  
Fonte: BRUAND, 2010. 

 Figura 4: Vista do ginásio da AABB, ao fundo. Itapecerica da Serra, SP.  
Fonte: MELLO, 2006. 
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Figura 5: Foto aérea do Sesc Bertioga, com a demarcação do ginásio, ao centro. 
Fonte: Google Maps, acessado em novembro/2013. 
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Figura 6: Vista em perspectiva do ginásio. Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

 

Figura 7: Vista do ginásio, logo após sua construção.  
Fonte: Revista Acrópole n.º 355, 1968. 

 

 A concepção e construção do ginásio do Sesc Bertioga, 

projeto do arquiteto Ícaro de Castro Mello em parceria com o 

arquiteto Alfredo Paesani, ocorreu entre 1962 e 1964 (MELLO, 

2006). O ginásio, com capacidade para 500 pessoas, fora 

projetado atendendo a uma solicitação da administração e dos 

próprios usuários, que reivindicavam um espaço para a prática 

de atividades esportivas e outros grandes eventos. Locado 

praticamente no centro do empreendimento (Fig. 05), numa 

grande área coberta por uma vegetação rasteira e de pequeno 

porte, ergue-se em destaque, rodeado por palmeiras imperiais 

nas laterais maiores de sua planta retangular (Fig. 06). De 

acordo com imagens mais antigas (Fig. 07), a vegetação foi 

ganhando o espaço ao longo do tempo, fazendo um “pano de 

fundo” interessante para o edifício no presente, integrando-o à 

natureza do sítio, mas sem prejudicar sua presença elegante. 

 O acesso ao edifício ocorre por meio de trilhas 

demarcadas, feitas em placas de concreto (Fig. 8) que 

circundam o prédio, formando um passeio e interligando com os 

demais setores da colônia de férias. Também há um espaço 

destinado às vagas para veículos, geralmente utilizado para 

carga e descarga de equipamentos de eventos ou para pessoas 



143 
 

que participarão unicamente de atividades no ginásio, 

previamente autorizadas pela portaria principal (Fig. 9). 

Figura 8: Vista externa do ginásio, demonstrando as trilhas.  
Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

Figura 9: Vista externa do ginásio, demonstrando as vagas para veículos.  
Fonte: Acervo pessoal, 2013. 
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Figura 10: Planta do ginásio do Sesc Bertioga. Autoria própria. 
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O edifício foi projetado para abrigar uma quadra 

poliesportiva, com medidas de 18,00 m x 37,00 m1, mais uma 

circulação de 2,00 m de largura nas laterais e 2,40 m nas 

cabeceiras da quadra, além de arquibancadas nas laterais. Por 

isso, a volumetria nasce de sua planta retangular (Fig. 10). O 

espaço também prevê outros usos, além do esportivo, conforme 

solicitado ao arquiteto pela administração da entidade. O volume 

parte dos pilares que sustentam a cobertura, formando um jogo 

de pórticos locados no sentido longitudinal do edifício, com 9 

eixos de pilares e vigas de materiais distintos (Fig. 11), que 

configuram, visualmente, em uma estrutura contínua, vencendo 

um vão de 32 metros. É possível verificar que os pilares de 

concreto, revestidos com pedras da região2, além de possuírem 

a volumetria em formato de um trapézio quase triangular, 

possuem uma seção irregular, formando mais um leve trapézio 

(sendo sua largura maior na parte externa do ginásio, diminuindo 

gradativamente até a parte interna) contendo alguns “recortes” 

                                                           
1 Essas medidas são padrões para atender às dimensões das quadras 
destinadas à voleibol e basquete. Para a prática de handbol e futsal, é preciso 
utilizar uma parte da área destinada à circulação para atender às dimensões 
mínimas necessárias (ver NEUFERT, 2004, pág. 475). 
2 Segundo a planta do ginásio, obtida digitalmente pelo SESC, os pilares 
estão representados com hachura de pedra, o que levanta a suspeita de 

ao longo da peça (Det. 01). Na junção do pilar com a mureta de 

concreto, também revestida com a pedra regional, que delimita 

a área das jardineiras, há um chanfro, em cada lateral da peça 

trapezoidal, como que se este fosse um “encaixe” para 

acomodar esta junção perpendicular. O mesmo ocorre, mas não 

sendo um chanfro e, sim, um recorte a 90º na seção do pilar, 

para delimitar o final da área da jardineira, já no interior do 

ginásio. Há um guarda-corpo metálico que faz essa divisória 

(conforme Fig. 11). 

 
Figura 11: Vista dos pórticos feitos em concreto, pedra e madeira.  
Fonte: acervo pessoal, 2013. 

terem sido feitos com concreto ciclópico. Além das fontes de pesquisa 
encontradas e consultadas não abordarem sobre isso, o revestimento em 
pedras, observado in loco pela pesquisadora, possui traços e recortes muitos, 
o que seria difícil se a peça fosse em concreto ciclópico. Portanto, por falta 
de informações precisas, os pilares serão nomeados e representados como 
sendo apenas de concreto. 
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Detalhe 1: Desenho do pilar em planta, elevação frontal e elevação lateral. Autoria própria.
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No topo dos pilares, há um pequeno recorte na peça para 

fixar a viga em madeira contraplacada, sendo possível verificar 

a junção das placas nas peças (Fig. 12), que é chumbada na 

peça de concreto. Cada placa tem seu tamanho delimitado pelo 

distanciamento dos caibros da cobertura, cujos eixos estão 

espaçados a cada 1,70 metros, aproximadamente3. As vigas 

também acompanham a forma trapezoidal, iniciando na base 

com uma altura de aproximadamente 2,20 metros, diminuindo 

sua altura até chegar à cumeeira. No lado mais alto da viga, 

onde a peça se fixa ao pilar, há também um pequeno recorte 

para o encaixe correto com sua cabeceira (Fig. 13). Ao final da 

viga, há um prolongamento da peça, para sustentar a projeção 

do telhado: a cobertura é inclinada, em telhado de duas águas 

(Fig. 14). A flecha do corte do ginásio (altura interna de pé-direito 

livre de obstáculos) é de, aproximadamente, 12,50 metros, no 

ponto central da quadra, chegando a 7,90 m nas extremidades 

(Fig. 15). Tal medida atende aos padrões internacionais 

exigidos, cuja maior altura livre é destinada a espaços que 

                                                           
3 Tais medidas classificadas, neste estudo, como sendo “aproximadas”, têm 
como base o redesenho feito pela autora, em AutoCad, das plantas originais 

abriguem competições oficiais nacionais de voleibol (modalidade 

esportiva em que o pé-direito mínimo exigido é de 7,00 metros, 

conforme normas da FIVB4). Nas arquibancadas, a altura livre é 

de 2,55 metros, medida do piso do último patamar até a viga de 

madeira. 

 

Figura 12: Junção das placas de madeira, formando a terça, na fachada 
frontal. Fonte: Acervo pessoal. 

 

digitalizadas, e que não contemplam todas as dimensões. Portanto, algumas 
medidas estão sujeitas a pequenas variações. 
4 Ver mais em FIVB, 2013, pág.12. 



148 
 

 
Figura 13: Imagem com o detalhe do recorte na viga de madeira e na cabeceira do pilar. Foto: Acervo pessoal 
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Figura 14: Elevação frontal do ginásio. Autoria própria. 

 

Figura 15: Corte transversal do ginásio. Autoria própria.
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As arquibancadas são formadas por 3 lances de degraus 

nas laterais da quadra, feitos em concreto polido, com 80 cm de 

largura em seus patamares - sendo destes 35 cm destinados à 

circulação e 45 cm dimensionados para os assentos -, com 

altura do espelho de 42 cm. Essas medidas são um padrão 

considerado “ideal” para dimensionamento de arquibancadas5, 

aliadas aos estudos específicos relacionados à curva de 

visibilidade, que determinam a altura necessária do espelho de 

cada lance de arquibancada para que não haja interferência 

visual para o espectador. No último patamar das arquibancadas, 

encontram-se 4 bancos (2 em cada uma das laterais) com 

medidas de 13,30 m x 0,40 m x 0,35 m (Fig. 16). Feitos em 

concreto polido, cada um conta com 5 bases quadradas no 

mesmo material, de 0,30 m x 0,30 m, distribuídas ao longo da 

peça. É interessante observar que tanto a base central do banco, 

como as que estão em suas extremidades, estão alinhadas com 

os eixos dos pilares do ginásio, algo que foi notado após o 

redesenho da planta baixa do projeto. 

Nos lados frontal e posterior do ginásio, nota-se que há 

em cada uma de suas laterais, observando tanto a planta quanto 

                                                           
5 Mais informações, ver RIBEIRO, 2011, pág. 251. 

em vista, dois chanfros, que são resultado do prolongamento das 

arquibancadas (ver Fig. 10). Observa-se que as escadas 

também continuam neste prolongamento, sugerindo uma opção 

de acesso ao público diretamente às arquibancadas sem 

precisar adentrar pela circulação lateral à quadra, não 

atrapalhando a atividade que está ocorrendo do lado interno do 

edifício. Curiosamente este detalhe, que aparece nas peças 

gráficas do projeto executivo, que datam de 1964 (ano da 

construção do ginásio), não está contemplado em uma planta 

que fora publicada em um periódico de 1968 (Fig. 17)6. Aqui, há 

duas hipóteses: ou trata-se de um erro na publicação, ou a 

planta fez parte de algum estudo preliminar. Tal fato reforça a 

necessidade de, não apenas ir até as obras e estuda-las 

minuciosamente, mas buscar nos arquivos os estudos sobre 

esses edifícios, tentando compreender os percursos do projeto, 

e buscando algumas respostas sobre eventuais mudanças na 

concepção desses edifícios. E talvez a pesquisa acadêmica na 

área de projeto seja um instrumento importante neste tipo de 

tarefa, trazendo à luz do conhecimento da área temas e/ou obras 

6 Revista Acrópole, n.º 355, 1968, pág. 35. 
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que se “perderam” em algum lugar, como bem comenta Mahfuz 

(in DUARTE et al., 2007): 

Refiro-me às chamadas teses e dissertações projetuais, 
cujo propósito específico é revelar procedimentos de 
projeto em suas minúcias, e que têm resultados 
importantíssimos, pois fornecem material fundamental 
para a instrumentação de quem pratica. Nesse tipo de 
pesquisa, algum novo conhecimento é gerado ou revelado, 
mas em geral trata-se de sistematizar conhecimentos 
existentes que, pela sua dispersão, não estavam 
acessíveis e, por isso, eram pouco utilizados.”  (MAHFUZ 
in DUARTE et al., 2007, pág. 432). 

 

Figura 16: Vista interna do ginásio, mostrando as arquibancadas e o banco, 
no último patamar.  
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 17: Planta publicada, que não contem o desenho do "chanfro" no 
prolongamento das arquibancadas, na área externa.  
Fonte: Revista Acrópole, n.º 355, 1968. 

 

Nas partes frontal e posterior do edifício, existem duas 

paredes (os tímpanos), feitos em concreto e também revestidos 

por pedras, de 16,00m de comprimento por 30 cm de largura, 

que sustentam, no alto, venezianas feitas com ripas de madeira, 

pintadas na cor vermelha, que vedam o edifício. Esses tímpanos 

são centralizados pelo eixo da quadra (e do edifício), e afastados 
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2,00 metros das arquibancadas laterais, criando um fluxo de 

circulação retilíneo, livre de obstáculos (Fig. 18).  

Nas laterais, o projeto apresenta, no espaçamento dos 

pilares triangulares, canteiros para jardinagem, feitos em 

concreto e também revestidos com a pedra (a mesma dos 

pilares), onde encontra-se vegetação de pequeno e médio porte, 

propondo uma parede “natural”, integrando a paisagem natural 

com o edifício construído (Fig. 19).  

Figura 18: Vista do tímpano posterior, sustentando a veneziana de madeira.  
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 19: Vista externa do edifício, demonstrando, do lado direito, as 
jardineiras com vegetação de pequeno porte. Fonte: Acervo pessoal. 

 

A questão da vedação lateral chama a atenção neste 

projeto. Era certo que a ventilação deveria circular por meio 

dessas grandes “aberturas” nas laterais, entre os pórticos, mas 

essa suposta intenção de vedar com uma parede natural, que 

possui raízes fincadas na “terra”, reforça a tese da simplicidade 

e da integração da obra com o sítio que, a priori, o projeto instiga 

com esta análise. 

A cobertura conta ainda com calhas em alumínio e telhas 

de fibrocimento. Há cerca de três anos, foram inseridas telhas 

translúcidas próximas à cumeeira, introduzindo a luz natural, no 
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interior do ginásio (Fig. 20). Não há informações seguras de que 

isso já estava contemplado no projeto original mas, de acordo 

com o técnico responsável pelo Sesc Bertioga, Renato Zampilli, 

essas telhas não existiam nestes locais. Outra informação 

relevante é que não houve reformas significativas, que 

alterassem a conformação original do projeto. 

 

Figura 20: vista interna da cobertura do ginásio, mostrando as telhas 
translúcidas. Fonte: Acervo pessoal. 

 

A circulação ocorre no eixo longitudinal, onde existem 

entradas em ambos lados das arquibancadas. O fluxo de 

pessoas acontece tanto no nível da quadra quando no platô 

formado pelo último degrau das arquibancadas. Do lado direito 

(sentido norte-sul) estão os vestiários e sanitários, e é por meio 

deste último degrau que ocorre o acesso a eles (Fig. 21). Esses 

ambientes estão um pouco abaixo do nível da quadra 

(aproximadamente 1,44m), sendo necessário descer uma 

escada para acessá-los (Fig. 22).   

Figura 21: Diagrama sobre planta, com o fluxo da circulação de pessoas.  
Fonte: www.sescsp.org.br, acessado em 27/08/2013 (alterado pela autora). 

 

http://www.sescsp.org.br/
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Figura 22: Acesso ao vestiário, por meio do último patamar da arquibancada. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Ao analisar os desenhos das elevações frontal e 

posterior, do corte transversal e da planta-baixa, fica evidente 

que trata-se de um edifício simétrico. Também é possível 

verificar algumas composições geométricas interessantes do 

projeto. Por exemplo, a planta tende mais para o quadrado do 

que para um retângulo áureo, forma mais natural se se 

considerar que o edifício nasce do dimensionamento padrão da 

quadra poliesportiva. Outra característica evidente é o 

predomínio de formas retilíneas ascendentes, que aparecem e 

destacam-se nas elevações frontal, posterior e no corte 

transversal. 

Na busca por algum traço regulador que poderia ter sido 

utilizado na composição da volumetria do edifício, cujas vistas 

supracitadas apresentam-se em formato de dois triângulos 

retângulos espelhados, resultando, assim, em um triângulo 

isósceles, verifica-se a existência de outros triângulos retângulos 

que, curiosamente, fazem parte do desenho de pontos 

importantes da estrutura. Os ângulos retos destas figuras 

geométricas (num total de 2 para cada lado), coincidem com o 

ponto central da viga da cobertura e com o eixo do encaixe desta 

no pilar de concreto e pedra (Esquema 1). A relação entre a 

planta e a altura do edifício privilegia, evidentemente, a 

horizontalidade, mesmo com a volumetria investindo em uma 

forma retilínea contínua e ascendente, como são os pórticos que 

conformam “triângulos”.  
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Esquema 1: Análise das relações geométrica da elevação frontal. Autoria própria.

Apesar do aparente predomínio do “horizontal”, o projeto 

do ginásio do Sesc Bertioga aposta na cobertura retilínea, 

ascendente, privilegiando e tentando impor a verticalidade, 

contrapondo com as dimensões exigidas pela planta retangular, 

por meio do traço preciso do pórtico formado pelo pilar e pela 

terça triangular. Por também se tratar de um edifício de grande 

porte, esse ginásio transmite uma certa leveza em sua 

volumetria, provavelmente pela escolha dos materiais utilizados 

em sua estrutura e revestimentos, e também pelo jogo de 

“cheios x vazios” que os pórticos proporcionam, permitindo a 

ventilação cruzada e a iluminação naturais, sugerindo a 

amplitude de seu espaço interno, mas não tendendo a uma 

dispersão visual, e aliado a uma intervenção mínima no sítio 

onde está implantado.  
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5.1.1. Relações com outros projetos: 

O ginásio da Associação A Hebraica (1955), do arquiteto 

Gregory Warchavchik, parte de uma planta retangular, já que 

também abriga uma quadra poliesportiva e arquibancadas em 

ambas laterais. Diferentemente do ginásio de Bertioga, o edifício 

possui um programa de necessidades mais extenso, abrigando 

ambientes destinados à prática de ginástica e esgrima, além de 

um depósito, vestiários, um espaço para dormitório e um bar, 

todos localizados no térreo (Fig. 23). A quadra e as 

arquibancadas encontram-se no pavimento superior, juntamente 

com um depósito, sanitários e um espaço destinado a uma 

espécie de palco (Fig. 24). Pressupõe-se que a adoção da planta 

retangular tenha partido da necessidade de abrigar a quadra 

poliesportiva e suas dimensões exigidas, mas apresenta 

algumas quebras na simetria do prisma retangular para abrigar 

o acesso ao andar superior, como mostram as plantas. 

 
Figura 23: Planta baixa do térreo do ginásio da Hebraica. Fonte: LIRA, 2011. 
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Figura 24: Planta do pavimento superior do ginásio, onde está a quadra 
poliesportiva. Fonte: LIRA, 2011. 

 

 

 Por questões técnicas, a quadra foi localizada no 

pavimento superior, deixando o espaço no térreo livre para 

inserir os ambientes solicitados pelo clube, já que estes 

poderiam ser encaixados entre os pilares secundários, não 

necessitando de um vão livre mínimo para encaixar suas 

atividades, o que não pode ser feito numa quadra. Além disso, o 

projeto usufrui da iluminação natural para o pavimento superior, 

feita por meio dos sheds na cobertura, composta por uma 

espécie de “telhado de duas águas invertido” (Fig. 25), 

resultando num prisma triangular, o que também sugere uma 

busca à verticalidade, contrapondo o peso existente do prisma 

retangular nascido da planta, ocasionando uma certa leveza ao 

edifício, e aproximando-o daquilo que foi feito no projeto para o 

ginásio do Sesc. A obra desenvolve-se por meio de uma 

estrutura formada por pórticos, cujos pilares em concreto 

formam um trapézio, com a base menor apoiada no solo, e que 

sustentam as arquibancadas do piso superior, que estão em 

balanço. 
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Figura 25: Corte transversal do ginásio da Hebraica. Fonte: LIRA, 2011. 

 

Figura 26: Vista externa do ginásio da Hebraica. Fonte: LIRA, 2011. 

  

Por meio de uma breve análise do volume, é possível 

verificar a forte presença da forma retilínea e ascendente, tal 

qual o ginásio de Bertioga. As relações ocorrem em especial no 

pavimento superior, por meio dos chanfros na volumetria externa 

(Fig. 26), e a cobertura com os sheds (Esquema 2); algo muito 

próximo àquilo que ocorre no ginásio litorâneo (conforme 

Esquema 1, supracitado), estabelecendo uma relação 

importante com o estudo de caso deste capítulo.
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Esquema 2: Análise geométrica no corte do ginásio da Hebraica. Fonte: LIRA, 2011 (Modificado pela autora).
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A piscina coberta do DEFE, no bairro da Água Branca, 

cujo autor do projeto é o arquiteto Ícaro de Castro Mello, talvez 

seja a obra mais antagônica nesta análise comparativa, tanto em 

termos de programa como em volumetria e sistema estrutural, 

mas é possível verificar algumas semelhanças com o ginásio do 

Sesc. Para começar, o edifício foi projetado para abrigar uma 

piscina semiolímpica, cujas medidas são de 17,95m x 25,00m, 

mais uma área de circulação de 1,45m nas laterais e 4,93m nas 

cabeceiras da piscina; assim como nos projetos anteriores, o 

edifício desenvolve-se por meio de uma planta retangular. Nas 

laterais, no nível da piscina, estão localizados os vestiários, 

sanitários, guarda-pertences, depósitos, uma sala para acesso 

à internet, um salão e o acesso às arquibancadas, que ficam 

num segundo nível (Fig. 27).  

Este segundo nível, chamado de intermediário, abriga o 

acesso aos primeiros lances da arquibancada, além de 

sanitários, duas salas multiuso, o gabinete do diretor e um salão 

para musculação (Fig. 28). Já o último nível abriga o restante da 

arquibancada, cujas dimensões laterais vão diminuindo, devido 

à volumetria da estrutura da cobertura do edifício (Fig. 29). 

  
Figura 27: Planta baixa da piscina do DEFE.  
Fonte: Arquivo Castro Mello Arquitetos. 
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Figura 28: Planta do nível intermediário da piscina do DEFE.  
Fonte: Arquivo Castro Mello Arquitetos. 

 

 
Figura 29: Planta das arquibancadas da piscina do DEFE.  
Fonte: Arquivo Castro Mello Arquitetos. 
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 Assim como nos ginásios do Sesc e do clube Hebraica, a 

estrutura que cobre o edifício, e que configura seu volume, nasce 

de um jogo de pórticos, que vencem o menor vão, formados por 

15 arcos parabólicos em concreto armado, cujas dimensões 

variam entre 18,00m e 20,00m de altura e 37,00m e 55,00m de 

vão, conectados por meio de elementos pré-moldados em tijolo. 

Porém, a solução estrutural adotada, que resulta na volumetria 

do edifício com a forma de uma paraboloide hipérbole, só pode 

ser compreendida por meio das peças gráficas (como as plantas 

já apresentadas) e de imagens que registram sua construção, 

onde mostram a locação dos arcos em concreto (Fig. 30), já que 

o edifício é totalmente revestido também por concreto e por 

chapas de alumínio ondulado (Fig. 31) dispostas sobre a 

estrutura de madeira, escondendo, portanto, a superestrutura. 

Ou seja, em contrapartida com os outros dois edifícios aqui 

demonstrados, fica claro que neste projeto não há uma 

“preocupação” em mostrar o sistema estrutural que resulta na 

forma do edifício, mas dar ênfase nesta forma em si. 

Figura 30: Vista geral da construção da piscina do DEFE, mostrando a 
ancoragem dos arcos em concreto. Fonte: Revista Habitat, nº11, 1953. 

Figura 31: Imagem da colocação das chapas metálicas na piscina do DEFE. 
Fonte: Habitat, n.º11, 1953. 
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 Pode-se dizer que uso de uma estrutura parabólica para 

definir a volumetria do edifício é o que mais aproxima este 

projeto com os outros dois ginásios, pelas relações com a 

simetria e com a valorização da geometria pura no edifício. O 

partido da planta ainda brinca com as formas para esconder o 

retângulo de onde parte a forma volumétrica do edifício, onde há 

uma leve deflexão no sentido longitudinal do projeto, 

demarcando o centro do edifício, onde estão as cabeceiras da 

piscina, que são iluminadas pela luz natural através de caixilhos 

metálicos (que se iniciam no mesmo nível dela) e avançam até 

quase alcançar o último patamar das arquibancadas (Fig. 32). 

 Mesmo com a valorização formal do partido 

arquitetônico, em contraponto com sua “verdade construtiva”, 

mais clara nos projetos dos ginásios de Bertioga e da Hebraica, 

o pensamento racional também está lá, bem representado na 

proporcionalidade entre a altura e a largura internas da obra 

(Esquemas 4 e 5).  

Figura 32: Vista interna da piscina do DEFE, mostrando os caixilhos na 
cabeceira da piscina.  
Fonte: Revista Brasil Arquitetura Contemporânea, nº4, 1954. 
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Esquemas 3 e 4: Análise geométrica e suas relações no corte transversal da piscina do DEFE. Fonte: Revista Brasil Arquitetura Contemporânea, n.º4, 1954  

(Modificado pela autora). 
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Figura 33: Croquis do partido do ginásio do Clube Atlético Paulistano, projeto 
de Paulo Mendes da Rocha. Fonte: ARTIGAS, 2002. 

 

 Analisar o projeto do ginásio do Clube Atlético Paulistano 

(1958) sem antes observar seu emblemático croqui (Fig. 33), 

feito pelo arquiteto e autor do projeto, Paulo Mendes da Rocha 

(em parceria com João de Gennaro), faz com que tal estudo 

fique incompleto, já que o desenho traz a essência do partido 

arquitetônico do premiado edifício7. E por meio dele, também é 

possível verificar algumas semelhanças com o ginásio do Sesc 

Bertioga e com as demais obras já analisadas. 

 O programa de necessidades basicamente se desenvolve 

num pavimento parcialmente enterrado, onde encontram-se os 

                                                           
7 Na VI Bienal de São Paulo, realizada em 1961, o projeto ganhou o 1º prêmio 
da categoria “Recreação”. Fonte: XAVIER, 1983.  

vestiários, sanitários, bar, administração, enfermaria, espaços 

para a prática de ginástica e esgrima, e a quadra poliesportiva, 

bem no centro desta grande plataforma de 75,00m x 60,00m 

(Fig. 34), acessada por rampas. Essa grande forma possui um 

vazio central circular, com 45,00m de diâmetro, onde acolhe as 

arquibancadas, localizadas longitudinalmente à quadra (Fig. 35).  

Figura 34: Planta baixa, na cota 0,00, do ginásio do Paulistano.  
Fonte: ARTIGAS, 2002. 
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Figura 35: Planta baixa, nível 5,00, do ginásio do Paulistano. 

Fonte: ARTIGAS, 2002. 
 

 Contrapondo-se a este prisma puro, está o objeto que 

cobre o vão central circular. Composto por 6 pilares em concreto, 

distribuídos radialmente, que sustentam um grande anel de 

compressão, também em concreto, onde se apoiam as vigas 

metálicas que cobrem o grande vão (Fig. 36). Os pilares 

prolongam-se para um pouco acima do anel, recebendo cabos 

de aço que auxiliam na distribuição dos esforços do miolo central 

metálico (Fig. 37), que ainda recebe o revestimento em telhas 

translúcidas, para receber luz natural difusa.  

 
Figura 36: Vista interna do ginásio do Paulistano, destacando o anel em 
concreto e as vigas metálicas. Fonte: ARTIGAS, 2002. 
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Figura 37: Corte transversal do ginásio do Paulistano, mostrando os cabos 
metálicos, presos aos pilares.  
Fonte: www.arquiteturabrutalista.com, acessado em agosto/2013.   
 

 Há um claro predomínio da horizontalidade na volumetria 

do edifício, bem reforçada pelo grande anel de concreto que se 

apoia nos pilares, contrapondo-se à amplitude interna 

proporcionada pela solução para a cobertura da quadra, algo 

muito similar ao que acontece no ginásio do Sesc Bertioga. 

Outro fator a ser destacado é a composição formal dos pilares 

deste projeto. Basicamente em formato de trapézios invertidos, 

sua seção em planta lembra um losango (Esquema 5), e suas 

faces, em elevação, possuem o formato do trapézio, com a base 

maior para o chão (Fig. 38), compensando assim o esforço 

recebido para a superfície de apoio destes suportes. O princípio, 

neste caso, foi de criar um objeto que simplesmente “se 

apoiasse” no prisma retangular, dando um caráter de leveza, 

adotando-se esta superfície de apoio reduzida ao máximo 

possível. Pode-se perceber que o mesmo efeito foi buscado no 

partido para o ginásio da Hebraica, com seus pilares 

trapezoidais que se contrapõem ao peso do prisma elevado que 

sustenta a quadra coberta. Já os pilares do ginásio do Sesc, que 

também possuem praticamente as mesmas características 

formais (trapezoidal), são utilizados com a superfície de apoio 

maior, dando ênfase à questão da integração do edifício com o 

sítio. De certa forma, isso também ocorre no caso do ginásio do 

Paulistano, onde há harmonização do prisma retangular, pesado 

e encravado no piso, com a cobertura da quadra, tornando-a 

quase que uma escultura, passível de ser admirada, por meio do 

grande terraço que o retângulo parcialmente enterrado 

configurou em sua cobertura. 

Uma outra característica que aproxima é a clareza o 

sistema estrutural adotado, que “não se esconde” por traz de 

vedações, como ocorre com o sistema estrutural da piscina do 

DEFE. Assim como no ginásio em Bertioga, a cobertura do 

ginásio do clube Paulistano não apresenta vedações entre seus 

pilares, o que auxilia a ventilação cruzada no ambiente e a 

iluminação natural (que não é exatamente ideal pois, por vezes, 

chega a prejudicar um pouco aqueles que estão em atividades 

http://www.arquiteturabrutalista.com/
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na quadra). Além disso, dá ainda mais ênfase na composição 

estrutural que os pilares de concreto apresentam, tal qual em 

Bertioga. Ou seja, a composição geométrica pura também é 

muito presente e bem destacada nesta obra, assim como 

algumas questões de proporcionalidade internas (Esquema 6). 

 
Esquema 5: Detalhe do pilar em planta, cuja forma em seção se assemelha 
a um losango. Fonte: ARTIGAS, 2002 (Modificado pela autora). 

 

Figura 38: Vista parcial do ginásio do Paulistano, destacando a face externa 
do pilar, semelhante a um trapézio. Fonte: ARTIGAS, 2002. 
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Esquema 6: Análise geométrica e relações no corte do ginásio do Paulistano. Fonte: www.arquiteturabrutalista.com, acessado em agosto/2013 

(Modificado pela autora). 

 

 O ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (1959), 

assim como o ginásio em Bertioga, é de autoria do arquiteto 

Ícaro de Castro Mello. Tal edifício também se origina de uma 

planta retangular, quase quadrada: a quadra poliesportiva está 

localizada no centro do edifício, e o restante do programa de 

necessidades se desenvolve ao seu redor (Fig. 39), semelhante 

à configuração do espaço do ginásio do clube Paulistano. Tal 

programa engloba vestiários, sanitários, 3 depósitos, 2 

camarins, 2 salas multiuso, um bar, um salão e um palco, 

próximo à quadra. As arquibancadas estão localizadas no 

sentido longitudinal da quadra, acima dos espaços citados (Fig. 

40), cujo acesso dá-se pelo mesmo nível destes. 

 A volumetria do edifício segue as linhas retas da planta, 

configurando-se em um grande prisma retangular, cuja 

cobertura, que vence um vão de 40,00m, é suportada por treliças 

metálicas locadas no sentido transversal (Fig. 41), nas quais 

possuem desenhos em losangos, que podem ser vistos pela 

parte externa do edifício, e que reproduzem pequenas 

depressões, destacando-a do restante do edifício e quebrando a 

volumetria retilínea que naturalmente a cobertura apresentaria 

(Fig. 42). Para suportar essas treliças, existem duas grandes 
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empenas em concreto armado, com a superfície de apoio dos 

pilares no chão reduzida ao máximo possível para, tal qual os 

projetos anteriores, buscar a leveza neste edifício de grande 

porte (Fig. 43).  

 
Figura 39: Planta baixa do ginásio da AABB.  
Fonte: Revista Acrópole, nº 354, 1968. 

 

 
Figura 40: Planta das arquibancadas do ginásio da AABB.  
Fonte: Revista Acrópole, n.º 354, 1968. 
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Figura 41: Corte transversal do ginásio da AABB; destaque para a cobertura em treliça metálica. Fonte: MELLO, 2006. 

 

 
Figura 42: Vista externa do ginásio da AABB, com destaque para a cobertura treliçada. Fonte: Revista Acrópole, n.º 354, 1968.
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Figura 43: Vista interna do ginásio da AABB, com destaque para as treliças 
apoiadas na empena porticada em concreto.  
Fonte: Revista Acrópole, n.º 354, 1968. 
  

 Uma das características do partido arquitetônica que 

aproxima esta obra do ginásio do Sesc Bertioga é a mistura de 

materiais para compor a estrutura (concreto e aço), e que o 

projeto também não procura escondê-la. Ao contrário, a 

cobertura metálica e as empenas em concreto, sem quaisquer 

revestimentos, são parte inerente da plasticidade do edifício, 

contrapondo a simplicidade dos materiais com a complexidade 

técnica aplicada na solução estrutural. 

 É possível também verificar que, ao optar por uma 

cobertura linear, horizontal, o edifício também tende à este 

sentindo, talvez tanto quanto o ginásio do clube Paulistano. Para 

compensar o peso, utiliza-se o aço, material leve e que vence 

grandes vãos com treliças de alturas bem inferiores do que se 

fossem usadas as de concreto ou madeira, e a possibilidade da 

plasticidade e resistência do concreto, como ocorre com os 

chanfros criados nas empenas, reduzindo a superfície de 

contato com o chão, como se o edifício pousasse no terreno, 

assim como ocorre com o ginásio do Paulistano. 

 A geometria das formas construtivas está também muito 

presente, assim como uma certa proporcionalidade nos 

ambientes, tanto na planta (Esquema 7) quanto na relação da 

altura interna com a largura da quadra (Esquema 8), 

características bem perceptíveis nas demais obras já 

apresentadas neste capítulo. 
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Esquema 7: Análise geométrica e de proporções da planta do ginásio da AABB. Fonte: Revista Acrópole, n.º 354, 1968 (Modificado pela autora).

 
Esquema 8: Análise geométrica e de proporções do corte do ginásio da AABB. Fonte: MELLO, 2006 (Modificado pela autora). 
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5.2.Sede do Anhembi Tênis Clube 

 A análise sobre o projeto do edifício sede se conformará 

por meio do estudo sobre os mesmos parâmetros utilizados no 

estudo anterior: implantação (circulação interna/externa e 

acessibilidade; relação com o entorno), volumetria, estrutura 

(sistema adotado; materiais utilizados), vedação (materiais 

utilizados, linguagem adotada) e cobertura (materiais utilizados, 

partido em corte). Em um segundo momento, serão feitas 

aproximações com outros 3 projetos de mesma tipologia, 

pertencentes ao mesmo recorte de tempo: o edifício-sede do 

Clube XV de Santos (Fig. 44), a sede do Esporte Clube Sírio 

(Fig. 45) e a sede do Harmonia Tênis Clube (Fig. 46). Como no 

estudo de caso anterior, tais projetos foram selecionados para 

fazer parte deste capítulo por possuírem, visualmente, 

características que sugerem uma relação arquitetônica com a 

obra em questão, bem como entre elas mesmas; o presente 

subcapítulo também tem como objetivo averiguar se tal questão 

é verídica. 

 

 

 
Figura 44: Vista do edifício-sede do Clube XV de Santos.  
Fonte: www.ppms.com.br, acessado em agosto/2013. 

 
Figura 45: Vista do edifício-sede do Esporte Clube Sírio.  
Fonte: (confirmar fonte). 

 

http://www.ppms.com.br/
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Figura 46: Vista do edifício do clube, após sua inauguração. 
Fonte: PENTEADO, 1998. 

 

 
Figura 47: Foto aérea do Anhembi Tênis Clube, com a demarcação do 
edifício-sede. Fonte: Google Earth, 2014. 

 

Localizado em um bairro residencial na região de 

Pinheiros, o projeto para o Anhembi Tênis Clube foi concebido 

pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, 

entre 1960 e 1961. Do projeto original, apenas a área das 

piscinas descobertas foi construída. Já o edifício sede respeitou 

parcialmente a proposta primordial, sendo construído somente o 

setor sudoeste, conforme mostram os croquis do arquiteto (Fig. 

48). Os motivos para a não realização do projeto inicial podem 
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ser diversos, mas não foram encontradas fontes ou informações 

confiáveis sobre o assunto.  

 

 
Figura 48: Croquis do arquiteto para o projeto do Anhembi Tênis Clube. Fonte: PUNTONI, 1997.
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Comparando os desenhos encontrados nos livros sobre 

Artigas1 e nos desenhos obtidos na pesquisa sobre Arquitetura 

Brutalista, de Ruth Verde Zein2, e as fotos retiradas na visita à 

obra fica claro que, mesmo na metade construída do edifício 

sede, há disparidades entre o projeto original e projeto 

construído. E que efetivamente foram constatadas apenas na 

visita ao local, reforçando a tese sobre a importância de ser ir 

aos espaços e edifícios para melhor compreendê-los e analisa-

los, reduzindo assim algumas inevitáveis ciladas aos quais os 

pesquisadores na área de projeto de arquitetura acabam caindo 

(sem querer, em boa parte das ocasiões).  

O edifício-sede encontra-se na área sudoeste da quadra 

onde está implantado o clube, mais precisamente nos limites do 

terreno, demarcado pelas ruas Maria da Grã e Piacá (conforme 

Fig. 47), distante da entrada principal do clube, localizado na 

porção noroeste. Como é possível verificar nos croquis com a 

proposta original, o edifício ocupava toda a extensão longitudinal 

da quadra (conforme Fig. 48), e que muito provavelmente o 

transformava num grande “portal” de acesso ao clube. 

Atualmente, nesta porção onde o edifício avançaria, há um 

                                                           
1 PUNTONI, 1997. 

campo de futebol (em medidas não oficiais), um pequeno ginásio 

e um espaço infantil (Fig. 49).  

O acesso dos usuários ao edifício ocorre por meio do 

extenso caminho pavimentado, que vai desde a entrada principal 

do clube, percorrendo lateralmente as piscinas, e terminando no 

último pórtico do edifício. É possível adentrar o prédio por meio 

do vazio encontrado abaixo da projeção do volume resultante 

que abriga o terraço do pavimento superior (Fig. 50). Por este 

mesmo caminho, encontram-se mais adiante os acessos laterais 

à lanchonete, ao apoio do restaurante (Fig. 51), ao salão de 

festas e à quadra poliesportiva (Fig. 52). Ainda no pavimento 

térreo, estão localizados dois vestiários (na extremidade do 

edifício, desde sua fachada frontal), uma parte do setor 

administrativo, implantado logo atrás dos vestiários citados (Fig. 

53), uma cancha de bocha (com acesso por um pequeno 

corredor numa das cabeceiras da quadra poliesportiva), e a 

rampa de acesso ao pavimento superior, num espaço que conta 

também com um jardim, um segundo acesso ao salão de festas 

e um elevador, implantado para atender às normas de 

acessibilidade (Fig. 54). No segundo pavimento, encontram-se o 

2 Ver: http://www.arquiteturabrutalista.com.br. 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
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salão do restaurante com o dito terraço, três salas destinadas à 

prática de ginásticas corporais, mais dois vestiários e a 

academia, que dá fundos ao espaço da quadra poliesportiva, 

inclusive com um acesso exclusivo por meio de uma escada 

interna. 

Figura 49: Vista do campo de futebol e do edifício, ao fundo. Por esta imagem, 
é possível estimar a dimensão do edifício que fora proposto anteriormente.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 50: Vista do edifício, cujo acesso se dá abaixo da laje que serve como 
terraço para o pavimento superior. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 51: Vista com o acesso lateral à lanchonete e ao apoio do restaurante. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 52: Acesso lateral à quadra poliesportiva, ao fim do caminho 
pavimentado do clube. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 53: Vista parcial da área administrativa, dividida entre o pavimento 
térreo e o superior. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 54: Vista da rampa de acesso ao pavimento superior, com o elevador 
e o acesso principal ao salão de festas (ao lado do elevador).  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 55: Planta baixa do pavimento térreo do edifício construído. Autoria própria. 
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Figura 56: Planta baixa do pavimento superior do edifício construído. Autoria própria. 

 

Assim como o ginásio do Sesc Bertioga, o edifício nasce 

de uma planta retangular, de aproximadamente 32,00 metros de 

largura por 112,00 metros de comprimento3, sendo neste caso 

ainda mais longilínea que a do edifício no litoral paulista. A 

                                                           
3 Assim como ocorreu com o projeto anterior, a reconstituição do projeto 
analisado teve como base tanto publicações em livros e sites, quanto aquilo 

localização dos pilares, posicionados ao longo do eixo 

longitudinal da construção mostra, claramente, a simetria deste 

edifício, ditada por meio de um ritmo bem demarcado de tais 

peças, mantendo o espaçamento do intercolúnio em 10,00 

que foi observado na visita ao local. Considerando que nem todas as medidas 
estavam nestes dados, algumas áreas e dimensões podem sofrer variações. 
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metros; no sentido transversal, o vão vencido varia de 17,80 

metros (na base do pilar no pavimento térreo) até os 32,00 

metros das extremidades (Figs. 55 e 56). É possível notar 

algumas variações executadas para quebrar essa simetria: 

momentos proporcionados pelos fechamentos e/ou aberturas 

laterais necessários em alguns espaços devido ao programa de 

necessidades (Fig. 57), e o avanço da laje no pavimento 

superior, criando um terraço para o salão destinado ao 

restaurante, cuja projeção serve como uma espécie de 

demarcação para a entrada do edifício no pavimento térreo (Fig. 

58). Vale destacar a dificuldade encontrada em compreender 

alguns limites do edifício em si, em especial na fachada que faz 

divisa com a rua Maria da Grã, onde algumas atividades, como 

é o caso da cancha de bocha (conforme planta da Fig. 55, e não 

estava prevista nos croquis primordiais) que ultrapassa os limites 

da projeção da cobertura do edifício, estando sua área 

delimitada pela construção e pelo muro que a separa da calçada 

(Fig. 59). Seu entendimento só foi possível com a visita à obra 

construída. 

 
Figura 57: Vista da lateral do edifício, onde é possível ver alguns fechamentos 
laterais que avançam no alinhamento da viga, no pavimento superior.  
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Figura 58: Vista da laje que avança do edifício, formando um terraço para o 
restaurante, no pavimento superior. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 59: Vista da cancha de bocha, instalada entre o pilar do edifício e o 
muro que o separa da rua Maria da Grã. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

 Este mesmo mecanismo (o jogo entre “cheios e vazios”), 

ocorre também no espaço interno: há variações de pé-direito 

entre o mais baixo (com 2,52 metros de altura) e o mais elevado, 

reservado ao espaço da quadra poliesportiva, abrigada numa 

área delimitada por um conjunto de cinco pórticos (conforme 

planta da Fig. 55), com aproximadamente 6,10 metros de altura, 

onde é possível ter uma boa amostra do comportamento 

estrutural do edifício (Fig. 60). A área onde está localizada a 

grande rampa que dá acesso ao pavimento superior também 

recebe o mesmo tratamento em sua volumetria: com 4,50 metros 

de largura e 30,00 metros de comprimento, essa rampa inicia-se 

abaixo do alinhamento do segundo pórtico, a contar desde a 

fachada frontal, se estendendo continuamente até o pavimento 

acima, numa área delimitada por três intercolúnios, cuja 

cobertura esvazia-se parcialmente (Fig. 61), expondo e 

valorizando questões estruturais sobre a transição dos esforços. 
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Figura 60: Vista interna da quadra poliesportiva, com seu pé-direito elevado. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 61: Vista parcial da rampa, com destaque para a cobertura.             
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

                                                           
4 ZEIN, 2005, pág. 147. 

Todo o edifício é feito de concreto armado protendido: os 

pilares não recebem qualquer revestimento, que fica restrito às 

vedações externas e internas que não possuem qualquer função 

estrutural. A estrutura principal do edifício é estática, e conforma-

se por meio de pilares, que possuem um desenho extremamente 

elaborado, que inclui vazios, alargamentos, estreitamentos e 

inflexões propositais (Fig. 62 e Det. 02), além de exercerem 

também a função de captor das águas pluviais que alojam-se no 

tramo de vigas-calha, na cobertura. Tais vigas apoiam-se no eixo 

longitudinal em outras duas vigas-calha de seção triangular, 

posicionadas como “platibandas”4, com dimensionamento maior 

do que as demais, e que acabam servindo como um “beiral” para 

o edifício (Fig. 63). É possível verificar o detalhamento estrutural 

e funcional (conforme Det. 03) da junção do pilar com a viga-

calha nas extremidades do edifício (Fig. 64). Provavelmente, 

essa “amostra” fora intencional, indo de encontro com uma das 

mais tradicionais vertentes presentes nos projetos do período 

em que o edifício foi concebido: a clareza do partido estrutural 

adotado. 



185 
 

 
Figura 62: Vista do pilar, em elevação. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Detalhe 02: Detalhamento do pilar em planta e elevação.  
Autoria própria. 
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Figura 63: Corte transversal. Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Vista com o detalhe do funcionamento do pilar e da viga-calha. 
Fonte: Acervo pessoal, 2014. 
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Detalhe 03: Pilar em corte, mostrando a captação da água pluvial pela viga-
calha. Autoria própria. 

 

Certamente, a volumetria do edifício privilegia a 

horizontalidade, graças a simetria estrutural fortemente presente 

no partido arquitetônico, resultante da regra estabelecida pela 

localização precisa dos pórticos (Fig. 65). Também é possível 

afirmar que o partido arquitetônico adotado favorece a 

multifuncionalidade do espaço, não o limitando a um programa 

de necessidades específico. Mesmo que algumas variações de 

programa exijam adaptações para seu bom funcionamento, a 

liberdade espacial, resultante graças ao conjunto de áreas livres 

de barreiras estáticas, permite uma variedade considerável de 

pequenos ajustes e de ampliações para além do edifício, como 

a inserção de rampas para atender às normas de acessibilidade 

(Fig. 66), a montagem de salas para diversos tipos de ginásticas 

corporais, artes marciais (como ocorre no espaço destinado ao 

restaurante, no período matutino – Fig. 67), a instalação da 

cancha de bocha, ou a expansão do salão de festas para além 

das bases do pilar, no térreo. Não se trata de um programa de 

necessidades único e inflexível; e talvez este seja uma das 

maiores provas de que este edifício é uma obra atemporal.  
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Figura 65: Vista da lateral direita. Autoria própria. 

 

Figura 66: Vista da rampa, adaptada ao projeto para atender às normas de 
acessibilidades contemporâneas. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Figura 67: Imagem que mostra o restaurante sendo usado para aulas de artes 
marciais, durante o dia. Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

 

Com relação à circulação e fluxos de pessoas, verifica-se 

que o acesso às atividades que acontecem no pavimento térreo 

é feito por meio de um eixo de circulação horizontal, ao longo da 

lateral esquerda do edifício. O acesso ao pavimento superior 

ocorre de três maneiras: pela grande rampa, localizada nas 

proximidades do jardim interno; pelo elevador, ao lado da dita 
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rampa; ou pela escada localizada na cabeceira da quadra 

poliesportiva, no corredor que leva à cancha de bocha, e que 

desemboca diretamente na academia. Há uma outra escada, no 

setor das áreas administrativas, utilizada para o acesso aos 

ambientes acima delas, mas que não possuem passagem para 

os demais setores que as alternativas citadas levam. 

No pavimento superior, a setorização das atividades 

esportivas concentra-se entre os três intercolúnios centrais do 

edifício, juntamente com os vestiários. O restaurante ocupa, 

parcialmente, o espaço entre outros três intercolúnios, 

juntamente com o terraço que o integra. As demais áreas 

administrativas estão centradas entre os dois pórticos frontais, 

como ocorre no térreo, acessadas por uma escada 

independente do restante dos ambientes citados. 

Nota-se que a organização e setorização dos ambientes 

é bastante clara e objetiva quando analisada em planta (Figs. 68 

e 69): as atividades esportivas concentram-se nas porções 

posterior (no térreo) e central (no pavimento superior); as áreas 

de apoio e serviços, como a lanchonete no térreo e o restaurante 

no andar superior, concentram-se na parte mais central, na 

fachada da direita, próximas da entrada do edifício; as áreas 

administrativas estão localizadas entre os dois primeiros pórticos 

da parte frontal e próximas à entrada do prédio, já que exigem 

uma certa facilidade no acesso para os sócios; e a fachada 

direita do projeto transforma-se o eixo estruturador da circulação 

horizontal para o acesso ao interior do edifício, deixando os 

espaços livres concentrados na parte esquerda, onde estão os 

jardins, que também “destacam”, de certa forma, o acesso ao 

pavimento superior (rampa e elevador). 
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Figura 68: Planta baixa do térreo com a análise da setorização e da circulação. Autoria própria. 
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Figura 69: Planta baixa do pavimento superior, com a análise da setorização e da circulação. Autoria própria. 
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Há, de fato, uma clara tentativa de deixar o pavimento 

térreo o mais livre de barreiras visuais possível, tanto que uma 

parcela considerável de ambientes que precisam de um 

isolamento maior, como as salas de ginástica, academia e os 

vestiários, foi concentrada no pavimento superior, ocasionando 

a privacidade necessária para os frequentadores. No térreo, 

estão ambientes que podem ser “abertos” e, quando necessário, 

vedados com vidro, garantindo assim uma certa integração 

visual, esboçada pelo projeto. 

Conforme demonstram as análises (Fig. 70), a maior 

concentração da massa construída está concentrada no alto do 

edifício, com destaque para as grandes vigas-calhas que 

conformam a cobertura, e para o desenho dos pilares, que 

aumentam sua seção no pavimento superior, após nascerem de 

uma planta triangular com dimensões mínimas para sustentar o 

edifício. 
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Figura 70: Elevação lateral direita, com análises gráficas sobre a referente a proporcionalidade do volume, a composição formal e a distribuição dos 

ambientes entre os pavimentos. Autoria própria.
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5.2.1. Relações com outras obras: 

 A sede do Clube XV de Santos (1963 – Fig. 71), de autoria 

dos arquitetos Pedro Paulo de Mello Saraiva e Francisco 

Petracco, foi fruto de um concurso para a construção do clube, 

que se localizava em uma quadra assimétrica, com frente para 

a Avenida Washington Luís, a beira-mar. Infelizmente, o edifício 

foi demolido há alguns anos. 

 
Figura 71: Croquis do edifício do Clube XV. Fonte: MENDONÇA, 2006. 

 

 As atividades propostas para o clube variavam entre a 

prática esportiva, a educativa, a artística e a recreativa. O 

programa de necessidades estava distribuído em quatro 

pavimentos: no subsolo, a meio nível abaixo da cota da rua, 

estavam localizadas atividades diversificadas, que vão desde 

áreas para a prática de squash e tênis de mesa, até uma 

biblioteca, além de áreas de apoio (sanitários e depósitos) e 

grandes espaços livres para a circulação e permanência, ou para 

ocupações temporárias; no pavimento térreo, elevado meio nível 

em relação à rua, localizava-se uma ampla praça privativa, com 

uma espécie de salão para festas, ensaiando uma integração 

com o entorno urbano por meio do espaço mais fluído, livre de 

grandes barreiras visuais, resultante do partido arquitetônico e 

estrutural adotado; no 1º pavimento, encontravam-se a boate, o 

restaurante e os sanitários; e no 2º pavimento destacava-se a 

área da piscina, localizada na parte frontal do edifício, tirando 

partido da agradável vista que tinha para o mar (Figs. 72 e 73). 
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Figura 72: Plantas baixas do subsolo e pavimento térreo, com a setorização, circulação e eixos da estrutura principal.  

Fonte: www.arquiteturabrutalista.com.br, acessado em março/2014 (Modificado pela autora). 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
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Figura 73: Plantas baixas dos 1º e 2º pavimentos, coma setorização, a circulação e os eixos da estrutura principal.  

Fonte: www.arquiteturabrutalista.com.br, acessado em março/2014 (Modificado pela autora). 

 

 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
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 O edifício é caracterizado pela composição de dois 

volumes: um semienterrado, que utiliza-se do dimensionamento 

quase total da quadra onde fora implantado; e um segundo, que 

nasce de uma planta retangular, com medidas aproximadas de 

35,00 m X 55,00 m5, e que apoia-se na cobertura da volumetria 

do subsolo. Tal partido arquitetônico, que contempla a máxima 

utilização do espaço subsolo, certamente esboça uma certa 

preocupação com a integração entre cidade e edifício, afim de 

evitar também uma exagerada verticalização da obra e que 

poderia ocorrer, a julgar pelo programa de necessidades 

proposto. Vendo o edifício da rua (Fig. 74), tem-se a impressão 

de um volume único que, graças ao sistema estrutural adotado 

e à sua implantação (mais afastada da avenida) não agride ao 

olhar nem destoa da cidade, mesmo com suas grandes 

dimensões. A entrada principal do clube se dá pela grande praça 

frontal resultante do partido arquitetônico adotado, que recebe 

duas rampas: uma para acessar aos setores existentes no 

volume semienterrado, e outra para acessar diretamente o 

térreo elevado. A circulação interna ocorre por meio de escadas 

                                                           
5 Fonte: http://www.arquiteturabrutalista.com.br, acessado em março/2014.  

e de 3 elevadores, localizados na porção oeste do edifício 

(conforme Figs. 72 e 73). 

  
Figura 74: Vista frontal do edifício. Fonte: PETRACCO, 2005. 

  
 O edifício é estruturado por meio de um conjunto de 16 

lâminas de concreto armado, que apoiam-se em pilares, cujas 

seções retangulares sofrem variações em sua extensão: a maior 

parte de seu volume está implantado no subsolo, expondo a 

diminuição gradativa de sua seção já no nível do térreo elevado, 

onde se junta com as vigas em lâminas. É possível verificar que 

o desenho destes pórticos aproveita-se das forças atuantes 

sobre a estrutura: a forma das lâminas esboça a ação dos 

momentos fletores no ponto de encaixe com os pilares, enquanto 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
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que estes últimos ampliam-se gradativamente em direção ao 

solo, para suportar as cargas atuantes. A piscina localizada na 

cobertura também faz as vezes de travamento para as lâminas, 

funcionando como uma grande viga. É muito claro que essa 

solução estrutural, além de contemplar um equilíbrio muito 

elegante, favorece a horizontalidade da obra, principalmente 

com a localização das lâminas no eixo longitudinal da quadra, 

vencendo o vão maior e conduzindo a uma espécie de conexão 

entre o mar e a terra (Fig. 75). 

 

 
Figura 75: Corte longitudinal contemplando os elementos da estrutura principal, bem como uma análise quanto às proporcionalidades apresentadas pela 

composição. Fonte: www.arquiteturabrutalista.com.br, acessado em março/2014 (Modificado pela autora). 

 

 Assim como o edifício do Anhembi, esta obra busca livrar, 

dentro do possível, o interior da obra de barreiras estáticas, 

favorecendo a liberdade na composição interna do programa de 

necessidades, gerando multifuncionalidade ao edifício. Há 

também a pretensão de manter o pavimento térreo com 

circulação mais fluída, colocando todo o “peso” da volumetria ou 

no subsolo ou concentrando-a no pavimento superior, 

aproveitando-se do partido estrutural. Os elementos estruturais 

do Clube XV também recebem tratamento estético, visto com 

mais clareza no desenho do conjunto das lâminas de concreto, 

enquanto que na obra do Anhembi tal plasticidade é vista com 

maior ênfase nos pilares; ambos edifícios adotam o jogo de 
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pórticos, simetricamente espaçados, para vencer o vão, mas no 

caso do Anhembi os pórticos localizados no eixo longitudinal 

vencem o vão menor, enquanto que aqueles do Clube XV, que 

vencem o vão maior. 

 Com relação ao programa de necessidades, o projeto do 

Clube XV abriga um número de atividades e espaços maiores 

que o do Anhembi, até porque a obra emblemática acolhe uma 

parte do programa do clube do qual faz parte. Além disso, o 

edifício do Anhembi concentra tais atividade num volume único, 

enquanto o programa do Clube XV distribui-se entre o volume 

semienterrado e o edifício composto pelas lâminas. 

 
Figura 76: Vista da fachada do Esporte Clube Sírio.  
Fonte: MENDONÇA, 2006. 
 

O edifício proposto para a sede do Esporte Clube Sírio 

(1966 – Fig.76), fruto de um concurso vencido pelos arquitetos 

Pedro Paulo de Mello Saraiva, Sami Bussab e Miguel Juliano, foi 

construído em um espaço de conformação triangular (dentro do 

terreno do clube) entre as Avenidas Moreira Guimarães e 

Indianópolis. Inicialmente, foi concebido para abrigar o salão de 

festas do clube (Fig.77), mais uma boate (que hoje é um 

pequeno salão de festas, para 300 pessoas) e um 

estacionamento coberto, além de áreas de apoio às atividades 

(sanitários, copa e cozinha – Fig.78). A proposta inicial visava 

canalizar o acesso geral ao clube neste edifício, caracterizando-

o como uma espécie de “portal de entrada”. 

 
Figura 77: Vista interna do edifício, mostrando a variação dos pisos internos. 
Fonte: www.sirio.org.br, acessado em junho/2014.  

http://www.sirio.org.br/
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Figura 78: Planta baixa do edifício, onde estão demarcados os acessos, circulação, áreas de apoio e eixos da estrutura.  

Fonte: Arquivo Arquiteto Sami Bussab (Modificado pela autora). 

 

O edifício é sustentado por meio de 32 semipórticos, 

compostos por pilares perimetrais (cujo desenho é resultante de 

acordo com as forças incidentes), e por vigas que são travadas 

na cobertura por um anel central de compressão. Para aliviar o 

peso destas e, assim, deixar os pilares mais delgados, os 

pórticos receberam um contrapeso em balanço (Fig. 79) 

resultando, na volumetria externa, uma espécie de varanda que 

circunda o salão de festas. A junção destes contrapesos 



201 
 

reproduz, nas fachadas, arcos em balanço, o que gera a 

impressão de que a cobertura flutua no térreo. Internamente, há 

um trabalho com a variação dos níveis do piso, aproveitando que 

o terreno possui um leve declive entre as ruas (Fig. 80). 

Figura 79: Croquis do semipórtico com balanço. Fonte: MENDONÇA, 2006. 

 

 
Figura 80: Corte longitudinal do edifício, mostrando a variação dos pisos internos, bem como a composição da estrutura que o sustenta.  

Fonte: MENDONÇA, 2006 (Modificado pela autora). 

 

A relação deste projeto com o edifício sede do Anhembi 

Tênis Clube ocorre em especial por meio dos partidos 

volumétrico e estrutural. Ambos privilegiam a liberdade espacial 

interna, transformando os vazios resultantes em potenciais 

áreas multiuso, não oficializando determinado programa de 

necessidades. Apesar do edifício do Sírio não poder ser 
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caracterizado como uma obra esportiva, diferente da sede do 

Anhembi, o espaço pode receber algumas atividades físicas, já 

que disponibiliza uma ampla área livre de barreiras físicas, como 

ginásticas, lutas e danças; o que restringe um pouco seu uso 

para algumas atividades são os desníveis do piso.  

Há também uma clara tentativa, em ambos, de liberar o 

espaço do pavimento térreo (ou da entrada principal) de 

barreiras físicas e visuais, por meio da tentativa de deixar o 

mínimo de volume construído neste nível, seguindo com a 

proposta de espaços de fácil acesso e circulação, bem como a 

integração com seus respectivos entornos. A plasticidade 

presente no desenho dos pilares do edifício do Sírio (conforme 

Fig.80), que sofre leves variações em suas seções à medida que 

se desenvolve, também se assemelha ao trabalho feito nas 

estruturas da sede do Anhembi (torções, flexões, presença e 

ausência de elementos, chanfros); enfim, desenhos que se 

aproveitam das forças atuantes naturais nas estruturas, gerando 

peças delgadas, elegantes e aparentemente simples, sem 

serem de fato. 

 

Aqui cabe um parêntese: mesmo que ambos recebam o 

nome de “edifício-sede”, suas propostas em relação ao 

programa de necessidades são bem diferentes: a sede do 

Anhembi abriga diversas atividades de caráter esportivo, não 

somente da parte prática, mas também administrativa. Já o 

edifício do clube Sírio privilegia apenas eventos sociais. O certo 

seria, de fato, batizá-lo apenas como “salão de festas” do 

Esporte Clube Sírio. 

Figura 81: Maquete física do edifício sede da Sociedade Harmonia de Tênis. 
Fonte: Revista Acrópole, n.º 340, junho/1967. 
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 O atual edifício-sede da Sociedade Harmonia de Tênis6 

(Fig. 81), projetado pelo arquiteto Fábio Moura Penteado em 

parceria com Teru Tamaki e Alfredo de Paesani, não trata-se 

apenas de uma obra que abriga um determinado programa de 

necessidades, solicitado pela administração do clube para o 

lazer de seus associados; também caracteriza-se como uma 

espécie de “guardião” das antigas instalações desta associação, 

já que é necessário adentrar no edifício, localizado na Rua 

Argentina, no bairro Jardins, para chegar até as quadras e à 

piscina. Além de tratar-se de um espaço de passagem, é 

também um espaço proposto para a integração de seus 

frequentadores.  

O edifício do Harmonia desenvolve-se por meio de sua 

cobertura, quase quadrada, composta por uma laje nervurada 

de concreto de aproximadamente 1.600 m², com altura de 1,85 

m; para sustentá-la, estão dispostos 12 pilares nas periferias, 

cujas seções são cruciformes. O dimensionamento do edifício 

restringiu-se a algumas exigências da legislação urbana vigente 

à época, como os recuos frontais e laterais obrigatórios de 10,00 

                                                           
6 A primeira sede foi construída em 1929. 

m, e a antiga piscina ao fundo, elevada 6,00m em relação ao 

nível da calçada.  

Embaixo desta grande cobertura, desenvolve-se o 

programa de necessidades da sede do clube, subdividido em 

níveis variados de piso, acessados por meio de rampas e 

escadas:  no térreo (um pouco acima da cota da rua, 

acompanhando as variações do terreno), está localizada a 

entrada principal para o edifício e para o clube, com o 

estacionamento, parcialmente coberto pela laje da cobertura, a 

secretaria e a administração. Descendo meio piso, encontram-

se um auditório de 180 lugares e um extenso salão de jogos com 

acesso, à esquerda para um terraço, que leva aos níveis 

superiores. Ao lado direito do edifício, também existe um terraço 

com uma escadaria, onde também está uma barbearia. Nos 

fundos, do lado esquerdo do auditório, estão os sanitários, 

despensa, depósito e a área de preparo da cozinha do 

restaurante, acessada por meio de uma escada interna. Subindo 

meio nível a partir do térreo, encontram-se o restaurante, sua 

cozinha (em volumetria circular), e uma área de estar. Subindo 

mais meio piso, aos fundos, está a extensão da área de estar, 
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um bar e o terraço da piscina. No lado oposto, também subindo 

um pouco mais de meio piso, encontram-se um outro bar, com 

uma pequena copa, os sanitários, e mais um salão de jogos, com 

vistas para a rua Argentina. É possível afirmar que as áreas 

destinadas a apoio e serviços estão concentradas neste meio 

piso inferior, ou ocupando as parcelas posteriores do espaço 

interno do edifício (Fig. 82). 

 
Figura 82: Plantas do térreo e do pavimento superior, contemplando a setorização dos ambientes, a circulação e os eixos da estrutura principal.  

Fonte: Revista Acrópole, n.º 340, junho/1967. 

 

Uma característica peculiar e marcante na volumetria 

deste projeto vem das vedações externas: para proteger os 

níveis superiores da incidência excessiva de raios solares, e 

também para auxiliar no controle da ventilação natural, foram 

propostos painéis com estrutura metálica e revestidos por lona 

na cor laranja (Fig.83). Tais elementos, presos diretamente na 
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laje, foram dispostos como brises, cujos movimentos variam 

entre a posição vertical, horizontal e 45°. 

Outra característica importante do partido arquitetônico é 

a circulação. A variação de níveis, de acordo com a distribuição 

funcional do programa de necessidades, permite aos usuários 

explorarem o espaço ao máximo, o que possibilita uma série de 

percepções distintas sobre o ambiente. O trajeto vai 

conformando o espaço interno tornando-o, até certo ponto, 

independente da volumetria externa do edifício (Fig.84). 

 
Figura 83: Vista dos painéis compostos por lona e metal. 
Fonte: PENTEADO, 1998. 
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Figura 84: Vista interna do edifício, mostrando a integração dos ambientes e 
a variação dos pisos. Fonte: PENTEADO, 1997. 

 

Sua relação com o projeto da sede do Anhembi 

caracteriza-se, em especial, pelo fato de ambos buscarem uma 

maior integração dos ambientes internos, utilizando vedações 

somente quando necessário; tal característica é mais evidente 

no edifício do Sociedade Harmonia. Pode-se também averiguar 

que, assim como no estudo de caso principal, boa parte do 

volume construído está concentrado na grande laje nervurada 

(Fig. 85), o que corrobora para a tentativa de liberar o espaço na 

cota do térreo (por onde ocorre o acesso principal ao edifício). 

Tal característica também foi notada nos edifícios do Clube XV 

e do Esporte Clube Sírio. 

Apesar de ambos proporem um volume único para abrigar 

as atividades solicitadas, possuem soluções estruturais 

distintas. No Anhembi, a estrutura é composta por pórticos, e no 

Harmonia optou-se pela laje contínua nervurada; a plasticidade 

estrutural é mais evidente na obra de Artigas (parte externa), 

enquanto que o edifício no Jardins trabalhou os pisos internos, 

aproximando-se do partido proposto pelo edifício do Esporte 

Clube Sírio. O programa de necessidades também apresenta 

muitas diferenças: enquanto o edifício do Anhembi possui uma 

variedade significativa de atividades, com maior ênfase 

naquelas de cunho esportivo, o edifício do Harmonia acolhe 

atividades mais recreativas e sociais, bem como uma grande 

variedade de áreas para permanência, descanso e 

contemplação, proporcionando encontros entre sócios, 

auxiliados pela ausência de fechamentos nestes ambientes.  

 

 

 



207 
 

 
Figura 85: Corte longitudinal do edifício, expondo a volumetria, os eixos dos pilares e algumas relações de proporção. 

 Fonte: Revista Acrópole, n.º 340, junho/1967. 
 

5.1.2 Conclusões sobre o Capítulo 5: 

 O intuito de analisar as obras do ginásio do Sesc Bertioga 

e da Sede do Anhembi Tênis Clube, além de se configurar como 

uma tentativa de aproximação do processo criativo dos projetos, 

que culminou nos objetos arquitetônicos que hoje perduram em 

seus respectivos locais, abriu possibilidades de análises, 

inclusive para outras obras de mesmas tipologias e períodos, 

como assim o são os outros quatro ginásios multiuso e os três 

edifícios sede apresentados. 

  Seguindo esse raciocínio, com relação ao estudo do 

ginásio do Sesc Bertioga, pode-se afirmar que foram 

encontradas algumas semelhanças entre os cinco ginásios 

analisados. Há um claro predomínio do desenho que privilegia 

relações geométricas puras nas volumetrias dos edifícios. Além 

da simetria, os ginásios utilizam prioritariamente formas puras 

para compor a estrutura, que é o grande destaque em todas as 

obras (talvez nem tanto na piscina do DEFE, como algo exposto 

e valorizado; mas seu raciocínio construtivo é claro): a 

composição retilínea na cobertura do ginásio da Hebraica, os 
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grandes prismas retangulares e o desenho trapezoidal das 

empenas no ginásio da AABB; os elementos trapezoidais do 

Paulistano e do Sesc Bertioga, e os arcos parabólicos da piscina 

do DEFE. Também pode-se destacar o uso de medidas 

proporcionais (altura x largura) em boa parte dos projetos, que 

foram descobertas, despretensiosamente, por meio das análises 

gráficas. 

O uso do sistema em pórticos para a cobertura também 

predomina nas obras (a grande viga metálica sobre os pilares de 

concreto na AABB; o conjunto de arcos de diferentes alturas, 

ainda sim escondidos sob uma casca de alvenaria e concreto, 

do DEFE; os pilares em trapezoidais que sustentam a quadra 

elevada na Hebraica, e a peça contínua que sustenta o telhado 

de duas águas em Bertioga). 

Ainda envolvendo a volumetria do edifício, há o 

predomínio da horizontalidade (sendo bastante claro nos 

projetos dos ginásios da AABB e do Paulistano), contraposta 

com a amplitude e a busca pela verticalidade do espaço interno, 

algo presente em todos os projetos. Há uma evidente 

valorização do partido arquitetônico ao sistema estrutural 

adotado para tais coberturas: nos edifícios do Paulistano, do 

Sesc Bertioga e da AABB, eles praticamente tornam-se a 

essência do projeto. Já nos projetos para o ginásio da Hebraica 

e para a piscina do DEFE, o sistema estrutural não é o ator 

principal do edifício, mas o coadjuvante que dá condições para 

a valorização da plasticidade do partido arquitetônico. 

Mesmo com o claro predomínio do concreto armado, 

principal material utilizado na época desses edifícios, ocorreram 

experiências em estruturas mistas, destacando-se as vigas em 

madeira compensada no ginásio do Sesc, apoiadas em pilares 

de concreto revestido com pedras da região; as treliças 

metálicas nos ginásios do Paulistano e da AABB, apoiadas em 

um anel de concreto e nas empenas de concreto armado, 

respectivamente; os arcos de concreto da piscina do DEFE, 

conectados por tijolos perfurados. 

Com relação ao partido arquitetônico, pode-se dizer que 

houve uma tentativa, em todos os projetos, de transformar a 

restrição dimensional em favor de algumas experiências formais, 

por meio do uso de formas puras e retilíneas, propondo 

linguagens estruturais distintas, mas ainda sim favorecendo a 

continuidade da composição. 
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Já na segunda parte deste capítulo, o ato de visitar o 

edifício sede do Anhembi Tênis Clube foi essencial para a 

compreensão do projeto. Mesmo com a quantidade considerável 

de materiais e estudos existentes sobre essa obra, alguns 

detalhes importantes do edifício, como a volumetria dos pilares 

e a setorização de alguns ambientes (já que o projeto original 

não foi totalmente construído) só puderam ser compreendidos 

após a visita in loco. 

Mesmo que dois destes projetos (a sede do Esporte Clube 

Sírio e da Sociedade Harmonia de Tênis) não possam ser 

caracterizados como edifícios esportivo (mesmo podendo, 

eventualmente, receber eventos deste tipo), eles são 

importantes ícones dentro de seus clubes, e possuem 

características projetuais e construtivas que permitem sua 

comparação com edifícios que se inserem nesta categoria (a 

sede do Anhembi e o Clube XV de Santos). Além disso, como 

apresentado anteriormente neste trabalho, há um número muito 

elevado de projetos deste tipo (edifícios sede) concebidos no 

período em estudo, e que não poderiam deixar de serem 

contemplados na pesquisa. Neste caso, é possível afirmar que, 

o edifício do clube Anhembi é o que apresenta mais áreas 

destinadas exclusivamente a prática esportiva. 

No que diz respeito ao partido arquitetônico, percebe-se 

que todos os projetos privilegiam (ou sugerem) o térreo livre e 

integrado ao entorno imediato dos edifícios, setorizando boa 

parte dos ambientes que exigem maior restrição (com o uso de 

vedações) ou no pavimento superior (em geral mais volumoso, 

tanto na altura quanto na projeção, como ocorre nos edifícios do 

Anhembi e do Clube XV), ou num pavimento inferior, parcial ou 

totalmente enterrado (Clube XV, Sírio e Sociedade Harmonia). 

O único projeto que não utiliza pavimentos no subsolo é a sede 

do Anhembi (mais ainda sim faz uma pequena variação nos 

níveis dos pisos do salão de festas e da quadra poliesportiva, 

onde acomoda suas arquibancadas).  

Sobre a estrutura, é evidente o predomínio de sistemas 

em pórticos (Anhembi, Clube XV e Sírio), que seguem um ritmo 

contínuo, porém com funções distintas e dispostos de diversas 

maneiras: locados no eixo longitudinal da volumetria, vencendo 

o vão menor, afim de cobrir um espaço livre de outras barreiras 

estáticas (Anhembi); locados no eixo longitudinal da quadra 

onde está implantado, vencendo o vão maior, e ainda 
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suportando as lajes de pavimentos superiores (Clube XV); ou 

locados radialmente, cobrindo o vão circular, e cujos 

contrapesos necessários geram um novo ambiente (a varanda 

que circunda a sede do Sírio). O volume construído dessas 

estruturas corrobora com a intenção dos projetos de liberar o 

espaço do térreo, já que esse peso está concentrado nas 

estruturas dos pavimentos superiores e da cobertura (como 

pode ser visto nos desenhos das análises), que são suportadas 

por elementos delgados e minimamente dimensionados, 

variando suas formas e seções, tirando partido das forças 

incidentes no sistema estrutural e da maleabilidade do concreto 

(unânime em todos os edifícios), e gerando um trabalho artístico 

nessas peças. Curiosamente, nota-se a existência de elementos 

independentes da estrutura (geralmente curvos) que servem 

como vedação e delimitação para algum ambiente, e que 

localizam-se em áreas próximas ao centro das plantas desses 

projetos: a boate do Clube XV, o restaurante da Sociedade 

Harmonia e a secretaria do projeto original para a sede do 

Anhembi Tênis Clube. Esses elementos surgem, possivelmente, 

como uma espécie de “escultura”, quebrando sutilmente o 

equilíbrio do raciocínio retilíneo nas conformações internas.  

 Quanto à composição formal, todos os edifícios tendem à 

horizontalidade, tanto que alguns projetos, como o Clube XV, o 

Sírio e, de certa forma, o Harmonia, se valem do uso do subsolo 

ou de pavimentos parcialmente enterrados para abrigar parte do 

programa de necessidades, evitando a verticalização da 

construção. Além disso, o desenho das estruturas e das 

fachadas também esboçam tal tendência (as lâminas do edifício 

do Clube XV, longilíneas; o dimensionamento da planta da sede 

do Anhembi Tênis Clube). 

   

 

 

 

 

 

 



211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões e considerações finais: 

 A presente pesquisa tinha como objetivo primordial 

identificar e apresentar algumas características arquitetônicas e 

construtivas da arquitetura esportiva do estado de São Paulo, 

dentro de um período que abrange cerca de vinte anos, e 

construir um quadro que contemplasse tais particularidades, 

estabelecendo relações entre as obras estudadas. Foi disposto 

que essas possíveis analogias só se conformariam por meio da 

análise comparativa entre as quatro obras escolhidas para 

estudo de caso e os demais edifícios elencados, cada qual 

dentro das categorias pré-estabelecidas (representadas na 

estrutura dos três últimos capítulos). Para uma melhor 

compreensão dos resultados encontrados, essa última parte do 

trabalho está dividida simbolicamente em dois momentos: 

primeiro, apontar-se-á as conclusões sobre as análises de cada 

estudo de caso e seus projetos relacionados; segundo, abordar-

se-á sobre a possibilidade de aproximações arquitetônicas entre 

as 17 obras apresentadas nesta dissertação, fazendo-se uso de 

alguns recursos gráficos. 

Sobre os estudos de caso, foi necessário estabelecer um 

grau de relevância dentro dos parâmetros elencados para as 
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análises, já que ficou evidente a necessidade de pleitear 

algumas características que melhor “resumam” as principais 

preocupações do projeto, que variam conforme sua função. 

Certamente, cada obra deve ser analisada sob o ponto de vista 

de todos parâmetros básicos, mas tampouco deve-se ignorar o 

fato de que alguns itens são mais relevantes em determinadas 

tipologias. E essa perspectiva de análise fica clara a medida que 

vai se descontruindo o objeto de estudo, e depois que o 

compara-se com outros casos de sua mesma categoria.  

Sendo assim, no caso dos ginásios multiuso ateve-se 

mais a sua composição formal e a seu sistema estrutural, em 

especial a plasticidade presente em seus elementos; nos 

edifícios-sede, o foco pousou sobre a setorização das 

atividades, a circulação interna e os acessos; nos ginásios de 

grande porte, a atenção foi especialmente para o sistema 

estrutural adotado para a cobertura dos grandes vãos; e por fim, 

na análise dos estádios, buscou-se compreender sua 

implantação e a relação da obra com o entorno urbano e o 

sistema estrutural proposto para as grandes arquibancadas que 

existentes nesses projetos.  

Seguindo o raciocínio supracitado, a análise gráfica foi 

fundamental para compreender e buscar justificativas plausíveis 

para as relações entre esses projetos. Como foi demonstrado ao 

longo do trabalho, as peças gráficas básicas (plantas, cortes e 

elevações) foram utilizadas em todas as análises, mas em 

alguns estudos foram privilegiados determinados desenhos, que 

se mostraram mais consistentes como instrumento para 

alcançar os resultados desejados: os cortes das arquibancadas 

dos estádios, afim de compreender a inclinação, número de 

lajes/pavimentos, setorização e volumetria; os cortes 

transversais dos ginásios poliesportivos e multiuso, afim de 

analisar  a composição dos elementos do sistema estrutural 

proposto, alturas do pé-direito e conformação da cobertura; as 

plantas com a setorização dos ambientes nos ginásios 

poliesportivos e nos edifícios-sede, para mostrar acessos e a 

circulação, além da setorização do programa de atividades; e os 

cortes longitudinais para os edifícios-sede, com intuito de 

demonstrar a volumetria do edifício, e expor a solução estrutural 

adotada em cada caso, bem como sua composição formal. 

Neste caso, é possível elencar algumas características 

mais evidentes encontradas após as análises dos estudos de 
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caso e as respectivas comparações com outros projetos. Sobre 

os Estádios, pode-se afirmar que: 

- Com relação à implantação, esses edifícios não têm uma clara 

integração com a cidade por meio da cota do terreno, esboçando 

uma espécie de integração visual utilizando-se a variação de 

altura de suas arquibancadas; 

- Sobre a volumetria, há o predomínio de uma conformação mais 

horizontal, com algumas quebras ocasionadas pelas torres de 

iluminação ou grandes volumes de arquibancadas nos anéis 

superiores; predomina a planta elíptica, que varia sua dimensão 

entre a mais compacta (“arena”) e a mais alongada (stadium); 

- Em relação ao sistema estrutural, pode-se afirmar que esses 

edifícios buscam utilizar formas as mais delgadas possíveis, nas 

quais predominam elementos em balanço, principalmente para 

sustentar os anéis de arquibancadas, geralmente existentes nos 

níveis superiores; 

 Com relação aos Ginásios poliesportivos, é correto afirmar:   

- Sobre a implantação, os projetos estão localizados em áreas 

com topografia plana, e pertencem (ou estão próximos) a centros 

esportivos, e não há uma preocupação em integrar o edifício ao 

entorno urbano; 

- Sobre a volumetria, há uma diversidade na composição formal 

(elementos planos, abobadados, arcos, sanfonados, 

chanfrados), com um forte apelo a uma continuidade na 

composição dos elementos, fazendo com que os edifícios sejam 

mais horizontais, evitando ao máximo sua verticalização; 

- Em relação ao sistema estrutural, é o que dá referência à 

linguagem arquitetônica dos edifícios e que, graças a esse fato, 

permite variados partidos, materiais e técnicas construtivas; 

- Quanto à setorização, ela é distribuída basicamente de duas 

maneiras: áreas para acesso do público em geral estão 

localizadas no nível térreo (ou cota da rua), e as áreas de uso 

restrito são localizadas ou em níveis subsolos, ou pavimentos 

superiores, ou em edifícios-anexos (e geralmente com sistema 

estrutural independente), o que gera eixos e áreas bem definidas 

para a circulação das pessoas; 

 Por fim, sobre os Ginásios multiuso e Edifícios-sede, 

pode-se dizer que: 
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- Quanto à implantação, mostraram ser edifícios importantes 

para a circulação/fluxos dos usuários, ou servindo como pontos 

de referência em seus respectivos clubes: abrigando atividades 

esportivas ou, como ocorre com a maioria, exercendo a função 

de grandes “portais” para a entrada nos respectivos clubes; 

- Sobre a volumetria, verifica-se que a composição dos 

elementos, derivados de formas puras e retilíneas, resulta numa 

forma que tende à horizontalidade; 

- O sistema estrutural aparece como protagonista para a 

definição da linguagem do edifício, bem próximo daquilo que 

acontece nos ginásios poliesportivos e, assim como estes, 

permite uma variedade de soluções. Ainda assim, o predomínio 

do sistema em pórticos (sendo estes só em concreto ou 

associados a outros tipos de materiais) é bastante evidente; 

- Com relação à setorização, nota-se uma tendência em manter 

o nível do térreo livre de quaisquer barreiras estáticas, 

localizando áreas mais restritas ou nos subsolos, ou nos 

pavimentos superiores; há também uma propensão em 

contemplar espaços amplos e livres de barreiras fixas, 

permitindo uma maior flexibilidade quanto ao uso dos edifícios; 

 Em verdade, as características apresentadas até aqui 

servem para confirmar que esses projetos fazem parte do 

conjunto de obras brutalista que predominou em São Paulo 

justamente no período encontrado, principalmente por 

apresentarem, fortemente, particularidades técnico-construtivas.  

Encontradas as características principais presentes em 

cada tipologia de edifício esportivo, pode-se agora buscar a 

existência de aproximações interessantes entre todas as obras 

apresentadas. Para uma melhor visualização e compreensão, 

recorre-se uma vez mais ao recurso gráfico, desta vez como 

uma espécie de “diagrama do tempo”, propositalmente 

formatado de maneira não-linear, corroborando para a 

possibilidade de “diálogos” entre as obras. 
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Figura 1: Diagrama cronológico; diálogos por tipologia de edifício. Autoria própria. 
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O primeiro fato a ser considerado, após a análise das 

obras, é a possibilidade de estabelecer dois períodos 

(respeitando o ano de projeto do edifício mais antigo e a data de 

conclusão do edifício mais novo), tendo como ponto de divisão 

o ano de 1960, já que trata-se de uma data icônica dentro da 

historiografia da arquitetura moderna brasileira, como já fora 

citado anteriormente: o primeiro de onze anos com as obras que 

foram projetadas e construídas entre 1948 e 1959; e o segundo 

com duração de dezesseis anos, de 1960 a 1976. Nota-se, 

observando a distribuição das imagens no diagrama (Fig. 1), que 

há três edifícios mais afastados dos outros que fazem parte do 

segundo período. Isso ocorre pelo fato de que tais obras foram 

as únicas cujas construções foram concluídas nos idos da 

década seguinte (o ginásio Paulo Cheddi foi finalizado em 71, o 

Estádio do Canindé foi concluído em 73 e o da USP – a obra 

levantada com a concepção mais longa - em 76).    

Primeiramente, percebe-se um equilíbrio em termos de 

produção entre os períodos: oito obras no primeiro, e nove no 

segundo, que tem quatro anos a mais e, por isso, favorece a 

proporção. Quanto à tipologia de edifícios, pode-se observar que 

os ginásios multiuso predominam entre as obras do primeiro 

período, enquanto que os edifícios-sede se destacam no quesito 

quantidade, dentro do segundo período; estádios e ginásios 

poliesportivos estão empatados, com dois projetos em cada 

período, sendo os de maior capacidade e dimensionamento 

pertencentes aos primeiros doze anos. Aliás, este último dado 

permite uma leitura reflexiva interessante sobre o diagrama: as 

primeiras obras listadas são de uso público, voltadas 

principalmente para abrigar eventos esportivos de nível 

profissional; em meados dos anos 50, e predominando por 

praticamente toda a década de 60, a construção desses edifícios 

é mais frequente nos clubes particulares. E nos idos dos anos 

60 até a década seguinte, retornam os grandes equipamentos 

de uso para uso da população. Certamente, deve-se considerar 

que a amostragem deste estudo é pequena para constatar a 

veracidade das informações citadas, mas vale lembrar que elas 

casam com alguns fatores históricos que também já foram 

apresentados no início deste trabalho, como a adoção de 

políticas públicas de fomento à prática e à apreciação do esporte 

pela população. 

No que tange as características arquitetônicas, é possível 

estabelecer relações em duas vertentes: a linguagem formal-
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compositiva e os parâmetros técnico-construtivos, como é 

possível verificar nos dois diagramas a seguir (Figs. 2 e 3): 

 

Figura 2: Diagrama de relações construtivas entre as obras. Autoria própria. 
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Figura 3: Diagrama com as relações arquitetônicas entre as obras. Autoria própria. 
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Ao se observar o diagrama sobre as aproximações 

construtivas (Fig. 2), fica evidente de se perceber que não foram 

contempladas todas as relações possíveis: optou-se em 

destacar aquelas que vão além dos pórticos de concreto, 

comprovadamente predominantes nesses edifícios. Pode-se 

averiguar que algumas obras utilizaram mesmos materiais de 

maneiras distintas (resultando em partidos diferentes, como é o 

caso da madeira que compõe tanto as vigas da cobertura do 

ginásio do Sesc Bertioga quanto os arcos que vencem o vão do 

ginásio de Sorocaba), ou ainda materiais e técnicas distintos que 

resultaram em um partido arquitetônico semelhante (como a 

composição contínua que forma a cobertura e as vedações 

laterais tanto na piscina do DEFE quanto no ginásio de 

Araraquara, para citar os exemplos mais paradigmáticos). 

Obviamente, nem sempre edifícios que se valem de uma mesma 

tecnologia construtiva poderão dialogar quanto sua sintaxe (Fig. 

3), ou que projetos cuja volumetria nasce de plantas com 

formatos distintos (retangulares, elípticas) eventualmente 

possuem aproximações quanto a composição de seus 

elementos. Mas pode-se constatar que é muito difícil dissociar, 

no caso dessas obras, a forma (ou sua composição volumétrica) 

do partido estrutural adotado para concebê-la: ou seja, uma 

linguagem derivada da referência técnico-construtiva 

(WAISMAN, 2013), que emerge e confunde-se ao partido 

estrutura escolhido para um determinado tipo de edifício, talvez 

seja o termo que mais se aproximaria para definir a arquitetura 

esportiva das décadas de 50, 60 e 70.  

O que pode-se entender é que há, de fato, uma 

predisposição para alguns padrões, em especial construtivos e 

volumétricos: o uso praticamente unânime do concreto, a opção 

por sistemas em pórticos, a tendência a uma volumetria mais 

horizontal, a valorização da estrutura (não utilizando-se de 

quaisquer elementos que possam escondê-la e/ou camufla-la), 

a preocupação com a relação edifício X cidade não é muito 

evidente (o que ocorre são algumas tentativas de integração 

espacial e visual com o entorno imediato, no caso de alguns 

edifícios existentes nos clubes esportivos). 

 Por outro lado, dentro de tais padrões por vezes 

considerados óbvios no contexto do período estudado, 

encontram-se algumas possibilidades singulares, frutos de uma 

espécie de “consciência coletiva” existente na época desses 

projetos, acerca da experimentação: as vigas e os arcos em 

madeira para cobrir os ginásios de Bertioga e de Sorocaba; o 
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sistema autoportante do ginásio de Araraquara, a “estrutura-

ativa” representada pelos pilares do edifício-sede do Anhembi 

Tênis Clube e do Estádio do Canindé; a bela composição formal 

das coberturas dos ginásios do Paulistano e Paulo Cheddi; a 

variedade de desenhos e volumetrias existentes na composição 

dos sistemas em pórtico; as diversas maneiras de se setorizar 

um ambiente esportivo; os vários formatos de plantas para 

abrigar uma quadra poliesportiva (retangulares, quadrados, 

circulares).  

A pesquisa angariou alguns elementos existentes nas 

obras representantes da arquitetura esportiva em São Paulo, 

para uma melhor compreensão sobre esse tipo de edifício. Os 

resultados foram positivos à medida que este estudo mostrou-se 

ser uma primeira possibilidade de debate sobre tais obras já que 

permite, no estado atual, que seja continuado, complementado 

ou mesmo questionado. Em verdade, após tanto levantamento 

e pesquisa, este trabalho mostrou-se insuficiente em abranger 

uma quantidade considerável de obras levantadas (podendo só 

privilegiar algumas) mas, ao menos, mostrou-se coerente e 

corajoso em buscar suprir uma das muitas lacunas que a 

pesquisa em projeto de arquitetura ainda apresenta, e tentar 

contribuir, de alguma forma, para os avanços dos estudos sobre 

esse assunto na arquitetura moderna paulista. 
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Figura 4: Diagrama com a teia de relações encontradas e possíveis. Autoria própria. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1: Diagrama 1 - Tipologias 

Anexo 2: Diagrama 2 – Diálogos arquitetônico 

Anexo 3: Diagrama 3 – Aproximações construtivas 

Anexo 4: Diagrama 4 – Teia de diálogos 

Anexo 5: Fichas de projeto 
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Piscina coberta do DEFE Ginásio multiuso

Projeto: Arq.º Ícaro de C. Mello

Data do projeto: 1948-1950

Local: Barra Funda, São Paulo, SP

Características projetuais: o edifício foi projetado para

abrigar uma piscina semiolímpica, cujas medidas são de

17,95m x 25,00m, mais uma área de circulação de 1,45m

nas laterais e 4,93m nas cabeceiras da piscina; possui

planta retangular.

A estrutura que cobre o edifício, e que configura seu

volume, nasce de um jogo de pórticos, que vencem o

menor vão, formados por 15 arcos parabólicos em

concreto armado, cujas dimensões variam entre 18,00m

e 20,00m de altura e 37,00m e 55,00m de vão,

conectados por meio de elementos pré-moldados em

tijolo, que resulta na volumetria do edifício com a forma

de um paraboloide hipérbole.

Status: Construído.

01/34

Google Earth, 2014.



Piscina coberta do DEFE Ginásio multiuso

Projeto: Arq.º Ícaro de C. Mello

Data do projeto: 1948-1950

Local: Barra Funda, São Paulo, SP
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Ginásio Municipal de Sorocaba Ginásio

Projeto: Arq.º Ícaro de C. Mello

Data do projeto: 1950

Local: Sorocaba, SP

Características projetuais: O programa do projeto
contempla uma quadra poliesportiva, com arquibancadas
dispostas nas laterais e nas cabeceiras, podendo receber
cerca de 7500 expectadores. Sob as arquibancadas do
ginásio, foram previstos sanitários para o público,
lanchonetes e depósitos para materiais esportivos. O
ginásio conta com um edifício anexo, localizado na
fachada da rua Newton Prado, que possui dois
pavimentos: o primeiro abriga os vestiários, sanitários,
alojamento para atletas, administração e enfermaria; o
segundo concentra alguns setores administrativos, como
uma sala de reuniões, almoxarifado, sala para a
imprensa, sanitários, uma cozinha e um depósito. Há um
túnel que liga este edifício com o ginásio, localizado no
nível do primeiro pavimento, que passa por debaixo das
arquibancadas do setor noroeste, chegando à quadra
poliesportiva, sendo necessário subir uma escada para
chegar ao nível em que ela se encontra.

Status: Construído.

03/34

Google Earth, 2014.



Ginásio Municipal de Sorocaba Ginásio

Projeto: Arq.º Ícaro de C. Mello

Data do projeto: 1950

Local: Sorocaba, SP

04/34

Revista Acrópole, 273, março/1951
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Ginásio Geraldo José de Almeida “Ibirapuera” Ginásio

Projeto: Arq.º Ícaro de Castro Mello

Data do projeto: 1952 -1957

Local: Ibirapuera, São Paulo, SP

Características projetuais: O edifício nasce de uma planta circular, cujo raio é de
aproximadamente 52,00 m. A volumetria se conforma por meio de 40 estruturas
de concreto armado, que suportam tanto as escadarias das arquibancadas
quanto os semiarcos treliçados que vencem os 104,00 m de vão na cobertura; e
estes resultando na volumetria de uma catenária. Tal desenho, alinhado ao
conjunto de anéis que contornam a parte externa do edifício, na altura do 2º
pavimento, reforçam a predominância da horizontalidade na volumetria do
projeto.

O partido arquitetônico o distribuiu em quatro pavimentos. No térreo,
predominam as áreas destinadas a apoio e serviços básicos para o ginásio,
como os depósitos e almoxarifados para os materiais esportivos e camarins, que
precisam estar mais próximos da quadra, bem como alguns setores de serviços
que necessitem de fácil acesso, como a sala para a Polícia Civil, a sala do
Juizado de Menores e algumas áreas técnicas (como a casa de máquinas e
casa de força elétrica). É possível verificar também que os principais sanitários
estão próximos às entradas para a quadra.

No 1º pavimento, encontram-se os acessos para as arquibancadas dos anéis
inferiores, chamadas “numeradas”, a administração do ginásio, 2 grandes salas
destinadas à prática de ginástica e artes marciais, o salão para eventos, o
restaurante (que funciona ocasionalmente) e 4 blocos de sanitários, distribuídos
em eixos quase simétricos.

O 2º pavimento, logo abaixo dos últimos lances das arquibancadas dos anéis
superiores, chamadas de “gerais”, abriga basicamente diversas salas multiuso
(anteriormente utilizadas para alojamento de atletas), com 4 vestiários,
distribuídos de maneira mais ou menos uniforme.

Por fim, o 3º e último pavimento, completa as arquibancadas superiores. É onde
estão localizadas as cabines de rádio e TV, juntamente com a sala de som e
uma tribuna para a imprensa em geral.

Status: Construído. Passou por reformas.

05/34

Google Earth, 2014.



Ginásio Geraldo José de Almeida “Ibirapuera” Ginásio

Projeto: Arq.º Ícaro de Castro Mello

Data do projeto: 1952 - 1957

Local: Ibirapuera, São Paulo, SP
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Estádio Cícero Pompeu de Toledo “Morumbi” Estádio 07/34

Projeto: Arq.º J.B. Vilanova Artigas

Data do projeto: 1952 - 1960

Local: Morumbi, São Paulo, SP

Características projetuais: A volumetria do edifício nasce a partir de uma planta

elíptica, com eixos externos de 270,00 m e 220,00 m, já que, além do campo

com medidas oficiais de 72,20 m X 108,25 m, o projeto contempla uma pista de

atletismo de 450 m. A superestrutura resume-se a 72 grandes pilares, dispostos

a cada 10,00 m, que recebem os esforços de três níveis de lajes, além das

grandes vigas dos anéis superiores, que formam um ângulo com o piso de

aproximadamente 30° O edifício é totalmente vedado nos dois primeiros

pavimentos, onde estão os anéis inferior e intermediário das arquibancadas. A

partir da laje do nível intermediário, a vedação externa resume-se a um

parapeito em concreto, permitindo visualizar a estrutura que sustenta os anéis

superiores das arquibancadas. O edifício possui três níveis de arquibancadas,

para abrigar cerca de 67 mil pessoas: o anel inferior, onde estão as

popularmente conhecidas arquibancadas “gerais”, cujo patamar mais baixo

encontra-se na mesma cota do campo, e são acessadas por galerias que

abrigam sanitários e lanchonetes; o anel intermediário, que concentra as

cadeiras, a área para a imprensa, camarotes, tribunas, sanitários e lanchonetes;

e o anel superior, cujas arquibancadas também por meio de uma galeria, com

os sanitários e lanchonetes. Neste nível também se concentram as cabines de

rádio e TV, localizadas no setor oeste, centralizadas com o campo. Entre os

anéis inferior e intermediário, há um pavimento destinado aos setores

administrativos (dividindo a setorização parcialmente com o pavimento inferior),

como o memorial do São Paulo Futebol Clube, o Salão Nobre, 1 auditório, a

concentração de atletas, 1 refeitório com cozinha, o departamento médico, a

administração do clube, a sede da escola de futebol, 1 sauna, 1 salão de festas,

salas multiuso para a prática de diversas modalidades esportivas (como lutas e

ginástica), a loja com produtos oficiais e o bar, com vista para o campo. Quando

inaugurado, tinha capacidade para receber até 149 mil pessoas.

Status: Construído.
Google Earth, 2014.



Estádio Cícero Pompeu de Toledo “Morumbi” Estádio 

Projeto: Arq.º J.B. Vilanova Artigas

Data do projeto: 1952 - 1960

Local: Morumbi, São Paulo, SP
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Estádio Brinco de Ouro da Princesa Estádio 09/40

Projeto: Arqs.º Ícaro de C. Mello e Osvaldo Correa

Data do projeto: 1953

Local: Campinas, SP

Características projetuais: A volumetria do edifício nasce de uma
planta elíptica, com 181,00 m de largura por 225,00 m de
comprimento. Segundo dados fornecidos pelo Guarani Futebol
Clube, o projeto foi sendo adaptado e ampliado dentro de um
período de quase 30 anos, a partir de sua proposta original,
apresentada ao conselho do clube em 1948: o projeto propunha
que as arquibancadas do setor Oeste, que possuíam um número
maior de degraus (portanto, estas sendo mais altas), se
prolongassem até o outro lado do campo, diminuindo
gradativamente, chegando na altura das arquibancadas do setor
Leste conformando, assim, as cabeceiras do estádio. Essa
proposta foi modificada na década de 60, com o início da
construção do setor Norte, onde as arquibancadas seguiram o
alinhamento do setor coberto Oeste, porém sem modificar a altura.
No final desta mesma década, foi iniciada a construção do setor
Sul, seguindo os mesmos padrões. Assim, a volumetria do estádio
caracterizava-se pelo predomínio da horizontalidade. Embaixo das
arquibancadas, o pé-direito resultante foi divido, afim de abrigar
dois pavimentos, para distribuir os ambientes de apoio. As
vedações externas do pavimento superior são alinhadas aos
pilares que suportam os últimos degraus das arquibancadas. Já no
térreo, essas vedações são um pouco mais recuadas, o que gera
uma espécie de peristilo, que conforma boa parte do edifício, neste
pavimento. Considerando a projeção da arquibancada “Tobogã”.

Status: Construído.

Google Earth, 2014.



Estádio Brinco de Ouro da Princesa Estádio

Projeto: Arq.º Ícaro de C. Mello e Osvaldo Correa

Data do projeto: 1953

Local: Campinas, SP

10/34

Arquivo Castro Mello Arquitetos, 2014.

Google Street View, 2014.
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Ginásio do Clube Hebraica Ginásio multiuso

Projeto: Arq.º Gregory Warchavchik

Data do projeto: 1955

Local: Jardim Paulistano, São Paulo, SP

Características projetuais: O edifício nasce de uma

planta retangular, abrigando ambientes destinados à

prática de ginástica e esgrima, além de um depósito,

vestiários, um espaço para dormitório e um bar, todos

localizados no térreo. A quadra e as arquibancadas

encontram-se no pavimento superior, juntamente com um

depósito, sanitários e um espaço destinado a uma

espécie de palco. A obra desenvolve-se por meio de uma

estrutura formada por pórticos, cujos pilares em concreto

formam um trapézio, com a base menor apoiada no solo,

que sustentam as arquibancadas do piso superior, em

balanço. A cobertura forma um prisma triangular,

composto por “sheds” que iluminam o espaço interno.

Status: Construído. 

11/34

Google Earth, 2014.



Ginásio do Clube Hebraica Ginásio multiuso

Projeto: Arq.º Gregory Warchavchik

Data do projeto: 1955

Local: Jardim Paulistano, São Paulo, SP
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Ginásio do Clube Atlético Paulistano Ginásio multiuso

Projeto: Arqs.º Paulo Mendes da Rocha e

João de Gennaro

Data do projeto: 1958

Local: Jardins, São Paulo, SP

Características projetuais: O programa de necessidades
basicamente se desenvolve num pavimento parcialmente
enterrado, onde encontram-se os vestiários, sanitários,
bar, administração, enfermaria, espaços para a prática de
ginástica e esgrima, e a quadra poliesportiva, bem no
centro desta grande plataforma de 75,00m x 60,00m,
acessada por rampas. Essa grande forma possui um
vazio central circular, com 45,00m de diâmetro, onde
acolhe as arquibancadas, locadas longitudinalmente à
quadra.

O vão central circular. Composto por 6 pilares em
concreto, distribuídos radialmente, que sustentam um
grande anel de compressão, também em concreto, onde
se apoiam as vigas metálicas que cobrem o grande vão.
Os pilares prolongam-se para um pouco acima do anel,
recebendo cabos de aço que auxiliam na distribuição dos
esforços do miolo central metálico, que ainda recebe o
revestimento em telhas translúcidas, para receber luz
natural difusa.

Status: Construído.

13/34

Google Earth, 2014.



Ginásio do Clube Atlético Paulistano Ginásio multiuso

Projeto: Arqs.º Paulo Mendes da Rocha e

João de Gennaro

Data do projeto: 1958

Local: Jardins, São Paulo, SP
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Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil Ginásio multiuso

Projeto: Arq.º Ícaro de C. Mello

Data do projeto: 1959

Local: Itapecerica da Serra, SP.

Características projetuais: A composição volumétrica do edifício
nasce de uma planta retangular, quase quadrada. A quadra
poliesportiva está localizada no centro do edifício, e o restante do
programa de necessidades se desenvolve ao seu redor, e que
engloba vestiários, sanitários, 3 depósitos, 2 camarins, 2 salas
multiuso, um bar, um salão e um palco, próximo à quadra. As
arquibancadas estão locadas no sentido longitudinal da quadra,
acima dos espaços citados, cujos acessos dão-se pelo mesmo
nível destes.

A volumetria do edifício segue as linhas retas da planta,
configurando-se em um grande prisma retangular, cuja cobertura,
que vence um vão de 40,00m, é suportada por treliças metálicas
locadas no sentido transversal, nas quais possuem desenhos em
losangos, que podem ser vistos pela parte externa do edifício, e
que reproduzem pequenas depressões, quebrando a volumetria
retilínea que naturalmente a cobertura apresentaria. Para suportar
essas treliças, existem duas grandes empenas em concreto
armado, cujo desenho lembra uma estrutura porticada.

Status: Construído.
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Google Earth, 2014.



Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil Ginásio multiuso

Projeto: Arq.º Ícaro de C. Mello

Data do projeto: 1959

Local: Itapecerica da Serra, SP.
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Sede do Anhembi Tênis Clube Edifício sede

Projeto: Arqs.º João Batista Vilanova Artigas e

Carlos Cascaldi

Data do projeto: 1960 - 1961

Local: Alto de Pinheiros, São Paulo, SP

Características projetuais: o edifício nasce de uma planta retangular, de
aproximadamente 32,00 metros de largura por 112,00 metros de
comprimento, A localização dos pilares, posicionados ao longo do eixo
longitudinal da construção, mostra, claramente, a simetria deste edifício,
por meio de um ritmo bem demarcado de tais peças, mantendo o
espaçamento do intercolúnio em 10,00 metros; no sentido transversal, o
vão vencido varia de 17,80 metros (na base do pilar no pavimento
térreo) até os 32,00 metros das extremidades. O acesso dos usuários ao
edifício ocorre por meio do extenso caminho pavimentado, que vai desde
a entrada principal do clube, percorrendo lateralmente as piscinas, e
terminando no último pórtico do edifício. É possível adentrar o prédio por
meio do vazio encontrado abaixo da projeção do volume resultante que
abriga o terraço do pavimento superior. Por este mesmo caminho,
encontram-se mais adiante os acessos laterais à lanchonete, ao apoio
do restaurante, ao salão de festas e à quadra poliesportiva. Ainda no
pavimento térreo, estão localizados dois vestiários (na extremidade do
edifício, desde sua fachada frontal), uma parte do setor administrativo,
implantado logo atrás dos vestiários citados, uma cancha de bocha (com
acesso por um pequeno corredor numa das cabeceiras da quadra
poliesportiva), e a rampa de acesso ao pavimento superior, num espaço
que conta também com um jardim, um segundo acesso ao salão de
festas e um elevador para atender às normas de acessibilidade. No
segundo pavimento, encontram-se o salão do restaurante com o dito
terraço, três salas destinadas à prática de ginásticas corporais, mais dois
vestiários e a academia, que dá fundos ao espaço da quadra
poliesportiva, inclusive com um acesso para esta por meio de uma
escada interna.

Status: Construído.
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Google Earth, 2014.



Sede do Anhembi Tênis Clube Edifício sede

Projeto: Arqs.º João Batista Vilanova Artigas e

Carlos Cascaldi

Data do projeto: 1960 - 1961

Local: Alto de Pinheiros, São Paulo, SP
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Desenhos: Camila Forcellini 

(Acervo pessoal, 2014).



Estádio Olímpico da USP Estádio

Projeto: Arqs.º Ícaro de C. Mello e Alfredo de Paesani

Data do projeto: 1961 - 1976

Local: Butantã, São Paulo, SP

Características projetuais: O estádio foi projetado para abrigar uma
pista de atletismo, arquibancadas para aproximadamente 30 mil
expectadores, distribuídas em dois níveis, vestiários, salas
multiuso e depósitos para materiais da pista e do campo. Ao longo
dos anos, ele perdeu algumas de suas características: no lugar da
pista, foram construídos dois campos de treinamento para futebol,
e os vestiários, sanitários e salas de apoio, localizadas embaixo
das arquibancadas do arco inferior. Hoje servem como dormitório
para estudantes que aguardam vagas no Conjunto Residencial
(CRUSP). A obra nasce de uma planta elíptica, e vai ganhando
volume por meio do conjunto de arcos que configuram os anéis
das arquibancadas, concentrados na parte oeste do edifício, e
avançam pelo contorno da pista e campo até as cabeceiras,
deixando a parte leste do campo vazia. Os arcos das
arquibancadas dividem-se em dois níveis: um arco inferior, cujo
acesso é feito por meio de escadas, que sobem meio nível a partir
da cota do térreo, apoiando-se na laje dos ambientes propostos
para o baixio dessas arquibancadas; e o arco superior acessado
por meio de escadas localizadas na laje supracitada, e sustentado
por um conjunto de 24 semipórticos em balanço, que mais
parecem lâminas, crescendo com uma leve reentrância para a
parte interna do edifício, para depois ascender para o lado oposto,
desenhando uma viga que forma um ângulo de aproximadamente
38° com o piso. A angulação das arquibancadas, com relação ao
mesmo ponto, é de aproximados 25°.

Status: Construído.
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Google Earth, 2014.



Estádio Olímpico da USP Estádio

Projeto: Arqs.º Ícaro de C. Mello e Alfredo de Paesani

Data do projeto: 1961 - 1976

Local: Butantã, São Paulo, SP
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Ginásio do SESC Bertioga Ginásio multiuso

Projeto: Arqs.º Ícaro de C. Mello e Alfredo de Paesani

Data do projeto: 1962 - 1964

Local: Bertioga, SP

Características projetuais: O edifício foi projetado para abrigar uma
quadra poliesportiva, com medidas de 18,00 m x 37,00 m, mais
uma circulação de 2,00 m de largura nas laterais e 2,40 m nas
cabeceiras da quadra, além de arquibancadas nas laterais. Por
isso, a volumetria nasce de sua planta retangular.

O volume parte dos pilares que sustentam a cobertura, formando
um jogo de pórticos locados no sentido longitudinal do edifício,
com 9 eixos de pilares e vigas de materiais distintos, que
configuram, visualmente, em uma estrutura contínua, vencendo
um vão de 32 metros. É possível verificar que os pilares de
concreto, revestidos com pedras da região, além de possuírem a
volumetria em formato de um triângulo escaleno, possuem uma
seção irregular, formando um leve trapézio (sendo sua largura
maior na parte externa do ginásio, diminuindo gradativamente até
a parte interna) contendo alguns “recortes” ao longo da peça. Na
junção do pilar com a mureta de concreto, também revestida com
a pedra regional, que delimita a área das jardineiras, há um
chanfro, em cada lateral da peça triangular, como que se este
fosse um “encaixe” para acomodar esta junção perpendicular. O
mesmo ocorre, mas não sendo um chanfro e, sim, um recorte a
90º na seção do pilar, para delimitar o final da área da jardineira, já
no interior do ginásio.

Status: Construído.
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Google Earth, 2014.



Ginásio do SESC Bertioga Ginásio multiuso

Projeto: Arqs.º Ícaro de C. Mello e Alfredo de Paesani

Data do projeto: 1962 - 1964

Local: Bertioga, SP
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Desenho: Camila Forcellini (Acervo pessoal, 2013).

Desenho: Camila Forcellini (Acervo pessoal, 2013).



Clube XV de Santos Edifício sede

Projeto: Arqs.º Pedro Paulo de Melo Saraiva e Francisco
Petracco

Data do projeto: 1963

Local: Santos, SP

Características projetuais: O edifício é caracterizado pela composição de dois
volumes: um semienterrado, que utiliza-se do dimensionamento quase total da
quadra onde fora implantado; e um segundo, que nasce de uma planta
retangular, com medidas aproximadas de 35,00 m X 55,00 m, e que apoia-se na
cobertura da volumetria do subsolo. Tal partido arquitetônico, que contempla a
máxima utilização do espaço subsolo, e que traz um volume menos
horizontalizado para a superfície, certamente esboça uma certa preocupação
com a integração entre cidade e edifício, afim de evitar, também, uma
exagerada verticalização da obra, que poderia ocorrer, a julgar pelo programa
de necessidades proposto. Vendo o edifício da rua, tem-se a impressão de um
volume único que, graças ao sistema estrutural adotado e à sua implantação,
mais afastada da avenida, não agride aos olhos nem destoa da cidade, mesmo
com suas grandes dimensões. A entrada principal do clube se dá pela grande
praça frontal resultante do partido arquitetônico adotado, que recebe duas
rampas: uma para acessar aos setores existentes no volume semienterrado, e
outra para acessar diretamente o térreo elevado. A circulação interna ocorre por
meio de escadas e de 3 elevadores, localizados na porção oeste do edifício.
O edifício é estruturado por meio de um conjunto de 16 lâminas de concreto
armado, que apoiam-se em pilares, cujas seções retangulares sofrem variações
em sua extensão: a maior parte de seu volume está implantado no subsolo,
expondo a diminuição gradativa de sua seção já no nível do térreo elevado,
onde se junta com as vigas em lâminas. É possível verificar que o desenho
destes pórticos aproveita-se das forças atuantes sobre a estrutura: a forma das
lâminas esboça a ação dos momentos fletores no ponto de encaixe com os
pilares, enquanto que estes últimos ampliam-se gradativamente em direção ao
solo, para suportar as cargas atuantes. A piscina localizada na cobertura
também faz as vezes de travamento para as lâminas, funcionando como uma
grande viga. É muito claro que essa solução estrutural favorece a
horizontalidade da obra, principalmente com a localização dos pórticos no eixo
longitudinal da quadra, vencendo o vão maior, conduzindo a uma espécie de
conexão entre o mar e a terra.

Status: Demolido.
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Google Earth, 2014.



Clube XV de Santos Edifício sede

Projeto: Arqs.º Pedro Paulo de Melo Saraiva e Francisco

Petracco

Data do projeto: 1963

Local: Santos, SP
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Sede do Clube Harmonia de Tênis Edifício sede

Projeto: Arqs.º Fábio M. Penteado, Teru Tamaki e Alfredo
de Paesani

Data do projeto: 1964

Local: Jardim Paulista, São Paulo, SP

Características projetuais: O edifício do Harmonia desenvolve-se por meio de
sua cobertura, quase quadrada, composta por uma laje nervurada de concreto
de aproximadamente 1.600 m², com altura de 1,85 m; para sustentá-la, estão
dispostos 12 pilares nas periferias, cujas seções são cruciformes. O
dimensionamento do edifício restringiu-se a algumas exigências da legislação
urbana vigente à época, como os recuos frontais e laterais obrigatórios de 10,00
m, e a antiga piscina ao fundo, elevada 6,00m em relação ao nível da calçada.
Embaixo desta grande cobertura, desenvolve-se o programa de necessidades
da sede do clube, subdividido em níveis variados de piso, acessados por meio
de rampas e escadas: no térreo (um pouco acima da cota da rua,
acompanhando as variações do terreno), está localizada a entrada principal para
o edifício e para o clube, com o estacionamento, parcialmente coberto pela laje
da cobertura, a secretaria e a administração. Descendo meio piso, encontram-se
um auditório de 180 lugares e um extenso salão de jogos com acesso, à
esquerda para um terraço, que leva aos níveis superiores. Ao lado direito do
edifício, também existe um terraço com uma escadaria, onde também está uma
barbearia. Nos fundos, do lado esquerdo do auditório, estão os sanitários,
despensa depósito e a área de preparo da cozinha do restaurante, acessada por
meio de uma escada interna. Subindo meio nível a partir do térreo, encontram-
se o restaurante, sua cozinha (em volumetria circular), e uma área de estar.
Subindo mais meio piso, aos fundos, está a extensão da área de estar, um bar e
o terraço da piscina. No lado oposto, também subindo um pouco mais de meio
piso, encontram-se um outro bar, com uma pequena copa, os sanitários, e mais
um salão de jogos, com vistas para a rua Argentina. É correto afirmar que as
áreas destinadas a apoio e serviços estão concentradas neste meio piso inferior,
ou ocupando as parcelas posteriores do espaço interno do edifício.

Status: Construído.
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Google Earth, 2014.



Sede do Clube Harmonia de Tênis Edifício sede

Projeto: Arqs.º Fábio M. Penteado, Teru Tamaki e Alfredo

de Paesani

Data do projeto: 1964

Local: Jardim Paulista, São Paulo, SP
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Sede do Esporte Clube Sírio Edifício sede

Projeto: Arqs.º Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sami
Bussab e Miguel Juliano

Data do projeto: 1965 - 1970

Local: Planalto Paulista, São Paulo, SP.

Características projetuais: O projeto propõe abrigar o salão de
festas do clube, mais uma boate (que hoje é um pequeno salão de
festas, para 300 pessoas) e um estacionamento coberto, além de
áreas de apoio às atividades (sanitários, copa e cozinha). A
proposta inicial visava, inclusive, concentrar o acesso geral ao
clube no edifício, caracterizando-o como uma espécie de “portal de
entrada”.
O edifício é sustentado por meio de 32 semipórticos, compostos
por pilares perimetrais (cujo desenho é resultante de acordo com
as forças incidentes), e por vigas que são travadas na cobertura
por um anel central de compressão. Para aliviar o peso destas e,
assim, deixar os pilares mais delgados, os pórticos receberam um
contrapeso em balanço resultando, na volumetria externa, uma
espécie de varanda que circunda o salão de festas. A junção
destes contrapesos reproduz, nas fachadas, arcos em balanço, o
que gera a impressão de que a cobertura flutua no térreo.
Internamente, há um trabalho com a variação dos níveis do piso,
aproveitando que o terreno possui um leve declive entre as ruas.

Status: Construído.
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Google Earth, 2014.



Sede do Esporte Clube Sírio Edifício sede

Projeto: Arqs.º Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sami

Bussab e Miguel Juliano

Data do projeto: 1965 - 1970

Local: Planalto Paulista, São Paulo, SP.
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Arquivo Arquiteto Sami Bussab, 2014.

Arquivo Arquiteto Sami Bussab, 2014.P
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Ginásio Municipal Castelo Branco Ginásio

Projeto: Arqs.º Luís Eduardo Gadelha e Jonas Faria

Data do projeto: 1967

Local: Araraquara, SP

Características projetuais: O ginásio nasce de uma planta retangular, resultando em
dimensões de 67,40 m de largura por 96,85 m de comprimento, e altura de
aproximadamente 9,74 m, a partir da cota do térreo até o limite da cobertura. Essas
dimensões surgem para abrigar uma quadra poliesportiva de 42,00 m X 29,90 m
(incluindo todos os recuos), com arquibancadas que envolvem seu perímetro por
completo, compostas por 11 degraus em cada um dos quatro cantos, gerando 3725
assentos, e ainda podendo receber cerca de 1105 pessoas em pé, distribuídas pelas
laterais e cabeceiras, atrás das arquibancadas, por onde ocorre a circulação do público.
O programa de necessidades proposto está dividido em dois pavimentos: o térreo, por
onde ocorre o acesso do público, as áreas de serviço e apoio concentram-se em dois
volumes retangulares, localizados nas fachadas frontal e posterior do edifício, que
abrigam os sanitários (dois de cada lado), bares (idem), a bilheteria, e depósitos. No
volume localizado na cabeceira posterior, de maiores proporções, estão concentrados
alguns setores administrativos da Secretaria de Esportes de Araraquara, como a
diretoria e a tesouraria. No projeto primordial, este espaço era destinado a um salão para
eventos diversos, que contava ainda com um pequeno palco. Mesmo localizando-se no
térreo, este setor administrativo é um espaço restrito, sendo que seu acesso é feito por
uma escada interna, vinda do pavimento inferior.
O subsolo é acessado por meio de um amplo corredor (uma espécie de túnel), localizado
na fachada posterior, após uma breve descida, resultante da escavação do terreno para
implantar tal pavimento. O corredor desemboca numa ampla área de circulação,
centralizada ao eixo longitudinal do projeto, que serve de estacionamento para os
veículos dos funcionários do ginásio, e que também distribui o fluxo de pessoas para os
ambientes ali existentes: ao lado esquerdo deste grande hall, encontram-se 3 vestiários
(sendo 1 para funcionários), 2 escritórios, 1 sala para fisioterapia, 1 sala para a
administração, 1 copa e 1 depósito; do lado oposto, estão mais 2 vestiários, 2 depósitos
e 2 salas para uso administrativo das modalidades que treinam no ginásio (setores de
vôlei e basquete). Em ambos blocos um pequeno hall faz a distribuição para as salas
administrativas e para uma parcela dos vestiários. Por este grande hall, também
acessa-se à quadra, cuja entrada está nesta cota, e à escada que leva ao setor
administrativo do pavimento térreo, e centralizada ao eixo da entrada para a quadra.
Ainda neste pavimento, percorrendo pela periferia, passando por debaixo das
arquibancadas da lateral direita da quadra, chega-se a um outro bloco de atividades, que
concentra salas para as práticas de karatê, judô e tênis de mesa, além de um alojamento
para atletas, que no momento não está em funcionamento.

Status: Construído. Passou por reforma, concluída em 2012.
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Ginásio Municipal Castelo Branco Ginásio

Projeto: Arq.º Luís Eduardo Gadelha e Jonas Faria

Data do projeto: 1967

Local: Araraquara, SP
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Desenho: Camila Forcellini (Acervo pessoal, 

2014).

Acervo pessoal, 2014.

Acervo pessoal, 2014.
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Ginásio Paulo Cheddi “Baetão” Ginásio

Projeto: Arq.º Décio Tozzi

Data do projeto: 1968 - 1971

Local: São Bernardo do Campo, SP

Características projetuais: O edifício é composto por
dois objetos: o primeiro, um prisma retangular, feito
em concreto, que tira partido da topografia do
terreno, abriga as áreas de apoio e parte do setor
administrativo, e proporciona um vazio central, onde
estão a quadra e as arquibancadas; o segundo
objeto, a cobertura deste vazio, é composta por um
anel em concreto, sustentado por 8 pilares, que mais
parecem lâminas, também em concreto. No centro
do anel, surge uma casca de concreto, abobadada,
que conecta-se ao anel por meio de elementos em
com concreto, chamados “septos”, que recebem os
empuxos e estruturam o elemento construtivo. O vão
vencido é de aproximadamente 50,00 m, e o
espaçamento médio entre as lâminas que suportam
a cobertura é de 17,50 m. As arquibancadas também
são em concreto, acomodadas nos acidentes
topográficos, e a quadra recebe revestimento em
madeira.

Status: Construído.
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Ginásio Paulo Cheddi “Baetão” Ginásio

Projeto: Arq.º Décio Tozzi

Data do projeto: 1968 - 1971

Local: São Bernardo do Campo, SP
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Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte “Canindé” Estádio

Projeto: Arq.º Hoover A. Sampaio

Data do projeto: 1965 - 1973

Local: Canindé, São Paulo, SP.

Características projetuais: O edifício nasce de uma planta elíptica,
para abrigar um campo de futebol (com medidas aproximadas de
106,00 m X 70,00 m), e seus devidos recuos (12,95 m do campo
ao centro do arco, nas cabeceiras; aproximados 9,62 m nas
laterais). Do projeto original, , apenas uma parte da arquibancada
proposta foi construída: o setor sudoeste, juntamente com as
áreas propostas localizadas no anel superior (tribunas de honra,
camarotes, cabines de rádio e TV, área para a imprensa e
sanitários), além do sistema estrutural proposto e da marquise que
cobre parcialmente este setor, c. Os baixios das arquibancadas
superiores, abrigam (na laje do anel intermediário) atividades
destinadas aos sócios do clube (como a academia, o
departamento de esportes, o centro médico, lanchonete, entre
outros setores).Quatro torres de iluminação, localizadas nas
porções nordeste e sudeste, em eixos simétricos, fazem o
contraponto vertical e auxiliam na circulação vertical, pois abrigam
escadas e elevadores. A composição entre pilares e vigas, que
formam um trapézio assimétrico com variação de alturas à medida
que a arquibancada vai contornando o campo, tendo seu ápice no
eixo longitudinal do terreno, gera dinamismo ao edifício. O miolo
destas peças configura um vazio, onde poderiam ser apoiadas
lajes para a setorização de ambientes de apoio ao edifício; a
proposta original previa um restaurante no nível intermediário, com
vistas para a Marginal Tietê.

Status: Construído.
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Google Earth, 2014.



Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte “Canindé” Estádio

Projeto: Arq.º Hoover A. Sampaio

Data do projeto: 1965 - 1973

Local: Canindé, São Paulo, SP.
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Desenho: Camila Forcellini (Acervo pessoal, 2014).

Acervo pessoal, 2014.

Acervo pessoal, 2014.

http://www.angularaerofoto.com.br, acessado em agosto/2013.
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