
potsdamer platz. michael wesely - 2004.2006

cadillac ranch show. ant farm - 1974

monumento mínimo. néle azevedo - 2005
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sesc centro: arquitetura como ação integradora

o projeto da nova sede do sesc centro visa um posicionamento contemporâneo 
em relação a urbanidade do centro histórico, com foco em ações catalisadoras 
que fortaleçam o espaço público como lugar de mediações e encontros.

abordagemcatalisador objetivo

sesc centro: arquitetura 

como ação integradora

escala do pedestre

_pessoas

remoção gradual do uso do 

carro no centro histórico
o direito a cidade

identidade local

_memória
reativação de locais com 

potencial negligenciado

uso do solo

_lugar

revisão do uso de terrenos 

subutilizados por 

iniciativas público/privadas

o crescente abandono das regiões 
centrais das cidades provocam 
o esquecimento de pontos 
históricos, assim como a perda de 
identidade local. 
iniciativas como a inserção de 
equipamentos culturais multiuso 
em lotes subutilizados nas grandes 
cidades, surge como solução 
pontual do problema, pois buscam 
reativar regiões estritamente 
comerciais e residenciais através 
de equipamentos culturais que 
atraiam novos públicos aos finais 
de semana, garantindo fluxo 
constante no seu entorno.

centralidade e identidade

a proposta busca implementar 
uma política de arquitetura como 
ação integradora nesta nova sede 
do sesc, assim como acontece no 
estado de são paulo, reforçada por 
danilo miranda, diretor regional do 
SESC/SP:

“arquitetura para nós, (...) não é um mero 
suporte para realizar as coisas, criar 
espaços, não é isso. arquitetura é uma 
ação integradora do SESC, que é parte 
do programa.
através da arquitetura você propõe 
ideias, discute questões, você educa, 
ajuda a refletir, mostra a sua intenção.”

_danilo s. de miranda  
diretor regional do SESC SP

a área de intervenção está situada 
em região bastante verticalizada.
conta com um terreno desocupado, 
uma edificação de pequeno porte 
e um edifício garagem com cinco 
pavimentos. as testadas do lote 
voltam-se para as escadarias da av. 
borges de medeiros e para r. mal. 
floriano peixoto, no sentido oeste/
leste, respectivamente.

a cidade modernista

espaço de conflito

reuso adaptativo

as políticas de espraiamento 
urbano dos últimos anos e 
a especulação imobiliária, 
acabaram por provocar o 
abandono dos centros históricos 
das grandes cidades. um dos 
problemas promovidos por este 
afastamento da população é o de 
perda da identidade e vínculo

com locais históricos culturais 
da cidade. a proposta busca com 
a inserção de um equipamento 
sociocultural, ativar esta região 
por meio da cultura e assistência; 
assim como fomentar novas ações 
pontuais na cidade, que visem o 
resgate da memória e reativem 
locais com potencial negligenciado.

área de intervenção:

“Nem a macro nem a microescala, sozinhas, serão capazes de enfrentar os 
problemas atuais, mas formas de combinação variadas de ambas.”

_guilherme wisnik, ligia Nobre e ana luiza nobre
cidades: modos de fazer, modos de usar.  10ª bienal de sp

o caráter sociocultural do projeto, 
visa democratizar o acesso as 
diversas classes sociais da cidade, 
resgatando a força do espaço 
público como lugar de mediações. 
o projeto desta unidade sesc, 
busca a implementação de uma

polít ica de arquitetura como 
ação integradora ,  assim como 
discutir  aspectos referentes 
ao impacto direto de decisões 
projetuais de empreendimentos 
e suas consequências diretas 
no espaço públ ico.

a utilização da estrutura existente 
do edifício garagem com 
adaptações construtivas, surge 
como forma de reforçar o discurso 
em favor do pedestre.
a alta densidade do centro, 
proporciona diversas atividades

próximas, sendo assim, a 
ocupação do solo destinada a 
edifícios-garagem enfraquece o 
espaço público, visto o retorno em 
potencial que usos destinados as 
pessoas poderiam promover o uso 
da cidade.

este é o conceito que guia o 
desenvolvimento da experiência 
espacial no projeto. pois se o futuro 
é incerto e a contemporaneidade 
é nebulosa, o primeiro passo a 
ser dado em direção ao novo é o 
entendimento de onde se está.

para isso, foram utilizadas referências 
de arquiteturas modernistas e 
conceitos da pós-modernidade, 
principalmente no que tange a 
arquitetura e sua relação com o 
subjetivo da sociedade e da distinção 
entre cada indivíduo e sua percepção.

sobreposição | aglutinação

“(...) o mundo contemporâneo está embotado pelas clouds da internet, as 
redes, palimpsestos. a arquitetura de experiência retrata este momento 
através dos espaços. por exemplo, na arquitetura do sanaa. estes possuem 
uma aura de espaços produzidos para androids¹.”

_guilherme wisnik
dentro do nevoeiro | são paulo: ubu editora, 2018.

localização

sesc centro

redenção
orla

gasômetro

ccmq

praça da matriz

av. borges de medeiros

vd. otávio rocha
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acesso através da rua floriano peixoto, maior aproximação à escala do pedestre.

trecho de exposição com pé direito duplo 
possibilita variedade de experiências artísticas.

esquadrias internas possuem modulação 
menor em relação à pele do edifício, o que 
busca aproximação com a escala humana e 
racionalidade construtiva.

terraço exposto ao sol da manhã do inverno. 
no verão, laje extendida do restaurante garante 
sombreamento nos períodos com maior 
insolação.

administração com visual para rampas e acesso 
controlado através de foyer/recepção.

espaço multiuso com funcionamento sazonal, 
com temporadas de apresentações.

variedade de uso reforça a importância dos 
espaços construídos nos grandes centros.

biblioteca com áreas de permanênca externa 
e estantes modulares.

experiência espacial de achatamento e 
amplitude, realizados através de pavimento 

elevado aberto, que também realiza a 
conexão entre rampas e primeiro pavimento 

de edifício existente.

acesso busca aproximação com a escala humana 
através de redução de pé direito e leve inclinação 
do piso, achatando a experiência do espaço para 
assim evidenciar o grande vazio do anfiteatro.

distinção de setores

maior área

menor área

convivência�����������

terraço���������

restaurante + cozinha���������

café���������

circulação vertical1000,00m²

apoio auditório100,00m²

foyer100,00m²

depósitos gerais50m²

loja50,00m²

vestiários���������

funcionários���������

administração���������

infraestrutura���������

exposições	��������

oficinas	��������

auditório���������

sanitários���������

quebra na volumetr ia evidencia o 
programa de exposições,  inser ido em 
dois  andares herméticos sobre foyer 

de conexão com terraço

legenda:
37 - piso elevado em ardósia escovada antiderrapante;
38 - suporte de piso elevado regulável em polipropileno;

dança���������

legenda:
18 - perfil de aço I estrutural, 70x45cm;
19 - mão francesa de aço galvanizado;
20 - perfil tubular galvanizado 15x3cm;
21 - fixador de mão francesa;
22 - viga faixa 25x25cm p. apoio de laje pré-fabricada;
23 - perfil C, 17x9cm  enrijecido; 
24 - painel produzido c. moldura de cantoneiras de 
aço galvanizado e fechamento de chapa expandida;
25 - capeamento de concreto;
26 - impermeabilização sobre capeamento de 
concreto;
27 - enchimento em concreto leve de EPS;
28 - substrato de areia e cimento;
29 - pedra portuguesa;
30 - vidro laminado de guarda-corpo;
31- chapa de alumínio de fixação painéis da fachada;
32 - perfil tubular 11x16cm;

consultórios/ assistência���������

300,00m² biblioteca

setorização em blocos

acesso

cultural
_público

saúde
_associados

exposições

biblioteca

consultórios

dança

auditório

vestiários

apoio auditório

convivência

administração

infraestrutura
funcionários

sanitários

seção longitudinal em nova edificação

café

circulação vertical

terraço

restaurante 

loja

foyer

coworking

oficinas

*IA: 2,4 x 2.240 = 5.376m² 

projeto referência: sesc 24 de maio - paulo mendes da rocha + MMBB

visando a proporcionalidade de áreas com um projeto existente  com objetivos atingidos 
quanto a sua funcionalidade, dividiu-se a área total da referência por 4, aproximando de 

modo geral as áreas ao *indice de  aproveitamento do terreno proposto para o projeto.

portanto:        área sesc 24 de maio                  
                                           4

=  ~ 6.450m²

sistematicidade

estabelecimento de 
“regras” de funcionamento 
do edifício, tais como eixos 
de circulação e relação 
entre pisos com alturas 
distintas que relacionem 
a edificação pré-existente 
com o novo edifício 
implementado.

lugar

condicionantes climáticas, 
do plano diretor e 
relações com vizinhos 
determinam a volumetria 
da edificação, assim como 
a disposição programática 
e sua setorização, por vezes 
herméticos ou relacionados 
com a rua.

programa

tratado de forma que 
relacione as atividades 
que gerem maior relação 
direta com a rua dispostos 
na base do edifício, como 
uma contrapartida para o 
espaço público. programa 
como um catalisador entre 
rua e edificação.

“Koolhas procurou abordar a questão pelo prisma da complexidade 
programática, concebendo essas imensas caixas herméticas como 
contentores para uma ‘proliferação promíscua de eventos’, (...) como se a 
riqueza urbana de uma cidade, tal qual a descrição que baudelaire faz de 
paris no séc. XIX, pudesse ser transplantada para dentro de um edifício 
multifuncional.”

_guilherme wisnik
dentro do nevoeiro | são paulo: ubu editora, 2018.

hermético

fluido

_leitura da importância da permeabilidade do terreno 

livre entre testadas e de vão na barra de edifício 

garagem existente, possibilitando a criação de eixos 

para lançamento do partido. 

nesta fase também percebe-se um desnível entre os 

acessos ao terreno;

_inserção de uma barra paralela ao volume da 

preexistência, elevada do solo para manter a 

permeabilidade entre os acessos. barra com maior 

altura para permitir espaços com pé direito duplo e 

criação de experiências distintas junto ao programa.

tal elevação do solo, reforça a conexão via escadarias;

_divisão do novo edifício no alinhamento de vão em barra 

existente, de modo que a criação de dois macro setores 

são definidos e possibilitam a distribuição do programa 

relacionando-os com o aspecto de cada acesso, assim como 

a adequação de níveis de acesso e a criação de uma rampa 

que proporciona fluidez no percurso entre edifícios;

_a criação de um eixo longitudinal entre as barras 

possibilita a criação de um núcleo de apoio 

compartilhado pelas duas edificações, organizando 

os espaços de serviço. este eixo longitudinal também 

ocorre em corte setorizando assim o programa também 

no sentido vertical e criando relação entre as alturas 

dos volumes novo e existente;

vão existente eixo transversal

ed. garagem

cotidiano

terreno livre barra especial eixo longitudinal

gara
gem

r. m
al fl

oria
no peixoto

av. b
org

es de m
edeiro

s

legenda:

edifício-garagem  motel - edificação à demolirterreno livre
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preexistências

regime volumétrico

área de 
ocupação

código to

75% e 
90%

altura área livre

máxima

(3)intensiva 19

at

-

divisa

(3)

divisa

-

base

9m

base

-

(3) A altura máxima para construções no alinhamento é de um pavimento para cada 2m de largura da via para a qual 
faz frente, até o máximo de 10 pavimentos.
Para alturas superiores às permitidas no alinhamento, deverão ser mantidos recuos de frente, a partir do último 
pavimento não recuado, equivalente a 2m por pavimento adicionado. A taxa de ocupação da base será de 90% e do 
corpo de 75%.

_o arranha-céu no séc. XXI: três conceitos, um ensaio em porto 
alegre. Luís H. B. Villanova (2018)

área total do terreno: 2.240m² ia x  área terreno: 5.376m²ia: 2,4

o estudo das possibilidades volumétricas seguiu 
a legislação de porto alegre para a região, assim 
como buscou entender a verticalização ocorrida 
a partir da década de 50 que possibilitou 
a formação dos espigões da av. borges de 
medeiros. para isso, foram utilizados artigos de 
referências sobre verticalização nas grandes 
cidades, com foco na pesquisa do arquiteto luís 
h. b. villanova.
tais pesquisas influenciaram diretamente 
no lançamento dos partidos iniciais e no 
desenvolvimento volumétrico, relacionados com 
o programa e às condicionantes ambientais.

“uma base que pode se estender por toda a largura 
da testada a uma altura de 9m; mais o corpo do 
volume que pode elevar-se no alinhamento até o 
10° pavimento, para depois escalonar-se em uma 
proporção de 2m para cada pavimento adicionado. 
totalizando uma volumetria de 42m de altura, com 
recuos laterais de 8,4m.”

legenda:

Mapa: cheios e vazios

sítio proposto construções existentes

Mapa de usos

legenda:

comercial + residencial

estacionamento

educacional

institucional

uso misto

residencial

sitio proposto

praça

legenda:

Mapa de vias e acessos

acesso veicular acesso peatonal vias locais - 30km/h

vias coletoras - 40km/h terreno ponto de ônibus

programa

visual de r. floriano peixoto, escala do pedestre

visual av. borges de medeiros, escala de veículos


