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“Ao invés, de centro cultural e desportivo, começamos a utilizar o nome Centro de Lazer. O cultural, dizia Lina, “pesa muito e pode levar as pessoas a pensarem que 
devem fazer cultura por decreto. E isso, de cara, pode causar uma inibição ou embotamento traumático”. Dizia que a palavra cultura deveria ser posta em quarentena, 
descansar um pouco, para recuperar seu sentido original e profundo. E o termo desportivo implicava no esporte como competição, disputa. Um rumo, segundo ela, 
nocivo na sociedade contemporânea, que já é competitiva em demasia. Então, simplesmente lazer. O novo centro deveria fomentar a convivência entre as pessoas, 
como fórmula infalível de produção cultural (sem a necessidade do uso do termo). Deveria incentivar o esporte recreativo, com uma piscina em forma de praia 
para as crianças pequenas ou para os que não sabem nadar; quadras esportivas com alturas mínimas abaixo das exigidas pelas federações de esporte e, portanto, 
inadequadas à competição. A idéia era reforçar e fomentar a recreação, o esporte “leve”. Assim, programa e projeto se fundiriam, indissociáveis, amalgamados.” 
(FERRAZ, Marcelo. Numa velha fábrica de tambores. SESC-Pompéia comemora 25 anos. Minha Cidade, São Paulo, ano 08, n. 093.01, Vitruvius, abr. 2008 <http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.093/1897>)

Obs: o desenho dos espaços verdes é apenas um plano de 
massas de paisagismo que demanda um desenvolvimento 
específico a partir das diretrizes de projeto adotadas.

Áreas construídas:
- complexo esportivo: 1640,62 m²  castelo d’água: 25m²
- complexo cult. e educ.: 3215,67m² quadras ext.: 1279m²

Área do terreno: 14.231,85 m²
A proposta prevê atender um público de 2000 pessoas diariamente.

Piscinas semiolímpica e para iniciantes: visibilidade para as outras atividades físicas que ocorrem no complexo, integrando os espaços. 
Como prioridade da definição do espaço está a utilização de iluminação natural através de domus lineares na cobertura e esquadrias 
de vidro com brise soleil para bloqueio solar direto.

Quadra poliesportiva interna: iluminação natural através dos domus lineares na cobertura e esquadrias de vidro com brises soleil 
que bloqueiam o sol direto. Para a quadra poliesportiva as esquadrias são protegidas por uma malha de proteção de aço afastada 
da esquadria. Quadras externas: aproveitamento do pequeno desnível do terreno para criação de arquibancadas e disposição das quadras no sentido norte e sul, melhor orientação solar para prática de esportes.

1  ÁREAS COMUNS
1.1  Pátio jardim
1.2  Convivência e exposição
1.3  Circulação e estar
1.4  Recepção
1.5  Elevador
1.6  BWC Feminino
1.7  BWC Masculino
1.8  BWC PNE

2  CAFÉS
2.1  Administração e contabi-
lidade
2.2  Depósito
2.3  Copa
2.4  Atendimento
2.5  Caixa
2.6  Estar café

3  TEATRO E CINEMA
3.1  Auditório – 404 lugares
3.2  Palco
3.3  Coxia
3.4  Depósito de Cenário
3.5  Elevador de Carga
3.6  Cabine de som e sala 
técnica
3.7  Depósito de vestuário
3.8  Camarim
3.9  Almoxarifado
3.10  Circulação de serviço
3.11  Foyer

4  COMPLEXO ESPORTIVO
4.1  Academia – musculação
4.2  Academia – aeróbica e yoga
4.3  Piscina semiolímpica
4.4  Piscina para iniciantes
4.5  Casa de máquinas
4.6  Depósito de material
4.7  Vestiário feminino
4.8  Vestiário masculino
4.9  Quadra poliesportiva
4.10  Primeiros socorros
4.11  Sala de exames

4.12  Almoxarifado
4.13  Arquibancadas
4.14  Jogos de mesa
4.15  Quadras poliesportivas 
externas
4.16  Quadra de tênis externa
4.17  Snack bar
4.18  Depósito e administração 
snack bar
4.19  Depósito geral
4.20  Estar snack bar
4.21  Lounge
4.22  Pista de Skate

5  ADMINISTRATIVO
5.1  Central de atendimento
5.2  Recepção administração 
geral
5.3  Postos de trabalho
5.4  Reuniões
5.5  Gerência
5.6  Gerente Adjunto
5.7  Tesouraria
5.8  Administração cultura, lazer 
e esporte
5.9  Tecnologia da Informação
5.10  Servidor
5.11  Copa
5.12  Lavabo
5.13  Depósito materiais
5.14  Diretoria
5.15  Loja SESC

6  OPERACIONAL
6.1  Depósito limpeza
6.2  CFTV
6.3  Sala SESC
6.4  RH
6.5  Depósito de materiais 
diversos
6.6  Depósito de bens móveis
6.7  Oficina de manutenção 
predial
6.8  Copa
6.9  Vestiários

6.10  Lixeiras

7  BIBLIOTECA
7.1  Acervo geral
7.2  Controle - retirada e 
devolução
7.3  Espaço de relaxamento e 
leitura
7.4  Pontos de consulta
7.5  Pontos de acesso à internet
7.6  Circulação interna
7.7  Biblioteca Infantil
7.8  Depósito de brinquedos
7.9  Salas multimídia multifun-
cionais
7.10  Depósito multimídia
7.11  Depósito e apoio geral

8  ESTACIONAMENTO
8.1  Bicicletário (120 vagas)
8.2  Estacionamento de motoci-
cletas (20 vagas)
8.3  Estacionamento de au-
tomóveis (85 vagas)
8.4  Rampa de entrada
8.5  Rampa de saída

9  ESPAÇO CULTURAL E 
EDUCACIONAL
9.1  Sala multifuncional para 
oficinas culturais
9.2  Sala de cursos didáticos
9.3  Depósito de material dos 
cursos e sala de apoio
9.4  Sala para ensino musical
9.5  Depósito e guarda de 
instrumentos
9.6  Vestiário masculino
9.7  Vestiário feminino
9.8  Vestiário PNE
9.9  Sala de tecnologia e 
internet

10  SISTEMAS PREDIAIS

Cinema noturno: a disposição da passarela-exposição possibilita a instalação de um painel de diodo emissor de luz ou tela de pro-
jeção, isso possibilita a projeção de filmes e curta-metragens noturnos favorecendo a utilização e a integração dos usuários com os 
espaços verdes criados no SESC.

Acesso principal: intenção de criar uma permeabilidade visual de todos os espaços ao nível do usuário e criar uma gradação suave 
entre os espaços públicos, semi-públicos e privados do SESC.


