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PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO MULTICULTURAL 

PARA CIDADES DE MÉDIO PORTE 

 

Guilherme Pedroso Vieira 

 

RESUMO 

 

O artigo objetiva apresentar uma proposta de implantação de um complexo multicultural para 

cidades de médio porte. Por meio de levantamento bibliográfico, o estudo aponta os principais 

assuntos ligados a uma edificação, que tem como foco a cultura em sua manifestação e 

divulgação. Para tanto, aborda o conceito de cultura e qual a importância da sua compreensão, 

assim como da sua relação com a sociedade. A partir disso, o estudo evidencia algumas 

consequências à introdução de uma obra desse caráter para a cidade e a sua população, além 

de analisar, amparados na literatura sobre arquitetura, um complexo multicultural e sua 

importância e relação com a cidade. 

  

Palavras-chave: Arquitetura. Arte. Cultura. 

  

 

PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF A MULTICULTURAL COMPLEX FOR 

MIDSIZE CITIES 

  

ABSTRACT 

 

The article aims to present a proposal for the implementation of a multicultural complex for 

midsize cities. Through a bibliographic survey, the study points out the main issues related to 

a building, which focuses on culture and its manifestation and dissemination. Therefore, it 

addresses the concept of culture and how important is its comprehension, as well as its 

relation with society. From this, the study highlights some consequences to the introduction of 

such a work for the city and its population, besides analyzing, supported by the literature on 

architecture, a multicultural complex and its importance and relation with the city. 

  
Keywords: Architecture. Culture. Art. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo teve por objetivo apresentar uma proposta de implantação de um 

complexo multicultural para cidades de médio porte. Para tanto, a priori, buscamos 

compreender na produção acadêmica aportes para a organização do projeto.  

A proposta de implantação de um centro multicultural para cidades de médio porte, 

segundo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na análise por tamanho é viável, 

por perceber que os municípios que possuem entre 100 mil e 500 mil habitantes recebem essa 

classificação. Dessa forma, o texto desenvolvido buscar apontar elementos que tornem a 

inserção de um projeto dessa temática presumível, sobretudo, para as cidades e para as 

pessoas que nela habitam. 

A palavra-chave, para a elaboração do projeto, é cultura. Dessa forma, através do seu 

entendimento e compreensão, é possível organizar a proposta e a construção de um edifício e 

fazer reverberar na atualidade, seja pelo seu apelo social e/ou arquitetônico. 

Além disso, além da contribuição para área e para a sociedade, outro motivou que 

levou a escolher o objeto desse estudo foi o interesse pessoal, visto que, particularmente, 

presumo que o assunto relativo cultura, tanto para o presente, passado e futuro, é de suma 

importância tanto em uma escala particular do indivíduo, assim como para o todo da 

sociedade, dado que o entendimento e valorização da cultural tem se perdido, ocasionando em 

uma grande perca para a humanidade em geral. Portanto, os itens que seguem procuram 

englobar todos esses aspectos, ligado ao objetivo aqui delimitado, apontando que, a busca e 

cada vez mais o seu enaltecimento, é algo que o meio social deve progressivamente procurar e 

prestigiar. 

 

2 CULTURA E SOCIEDADE 

 

2.1 A DEFINIÇÃO DA PALAVRA CULTURA 

 

Conceitualmente, segundo Williams (2009), a origem da palavra cultura é de raiz 

semântica denominada colore e advém do latim cultura, como incorporada na língua 

portuguesa. Tem vários significados, tais como: cultivar, veneração, habitar, proteger e 

honrar. Entretanto, o autor Eagleton (2000) argumenta que a palavra cultura é uma das mais 
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complexas da língua inglesa, visto que o seu significado e origem do conceito, está fortemente 

ligado e deriva da palavra natureza, e, portanto, a sua complexidade alarga. Ainda, Porto 

(2011), apresenta que o termo cultura se redimensiona ao longo da história, e, dessa forma, 

sua definição pode sofrer alterações e apresentar novos e ampliados sentidos. Devido a isso, é 

possível refletir de que, uma breve ou única definição de significado para a palavra cultura é 

reduz a sua amplitude, e, destarte, buscar os possíveis sentidos e elementos que a sua palavra 

engloba, se faz importante na compreensão do substantivo cultura. 

 

2.2 O QUE É CULTURA  

 

Como anteriormente exposto, embasados em Canedo (2009), definir cultura não é 

algo simples. Segundo a autora, a cultura abrange interesses multidisciplinares, em diferentes 

ramos de estudos, como sociologia, história, administração, antropologia, comunicação, 

administração. De outro modo, complementando a ideia de que cultura é um termo/conceito 

plural, ela também é o resultado de acúmulos de saberes que são transmitidos pela sociedade 

ao longo da história de (CUCHE, 2002), e mesmo sendo um conceito multidisciplinar, tem 

uma particularidade inerente em sua definição, fazendo com que assim, aumente o seu caráter 

de diversidade em sua própria definição do termo cultura (PORTO, 2011). Além desses 

argumentos apresentados, ainda temos outras reflexões segundo Canedo (2009): 

 

Diante da multiplicidade de interpretações e usos do termo cultura, adotamos como 

referência neste trabalho três concepções fundamentais de entendimento da cultura, 

como: 1) modos de vida que caracterizam uma coletividade; 2) obras e práticas da 

arte, da atividade intelectual e do entretenimento; e 3) fator de desenvolvimento 

humano. [...], portanto, afirmamos que na atualidade é possível compreender a 

cultura através de três concepções fundamentais. Primeiro, em um conceito mais 

alargado onde todos os indivíduos são produtores de cultura, que nada mais é do que 

o conjunto de significados e valores dos grupos humanos. Segundo, como as 
atividades artísticas e intelectuais com foco na produção, distribuição e consumo de 

bens e serviços que conformam o sistema da indústria cultural. Terceiro, como 

instrumento para o desenvolvimento político e social, onde o campo da cultura se 

confunde com o campo social (CANEDO, 2009, p.4). 

 

 

2.3 A CULTURA NA SOCIEDADE 

 

De acordo Santos (1987, p. 7), “Cultura é uma preocupação contemporânea, bem 

viva nos tempos atuais. É uma preocupação em entender os muitos caminhos que conduziram 

os grupos humanos às suas relações presentes e suas perspectivas de futuro”. O autor ainda 
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conclui, ressaltando que, a cultura está relacionada a toda humanidade, ou seja, a todos os 

povos, nações, sociedades e grupos humanos que fazem parte de sua totalidade, inseridos na 

relação ser humano e cultura.   

Ao debater sobre cultura e a sua relação com a sociedade, podemos considerar que 

essa associação está vinculada as pessoas e a toda sua multiplicidade, nas variadas formas de 

existência, sejam elas pelas características que os agreguem ou os diferenciam, ou seja, a 

cultura é a junção de toda riqueza da humanidade. Diante disso, devemos tem em mente que a 

cultura se relaciona aos feitos humanos, desde a sua existência e se prolongando até a 

atualidade. Cabe ressaltar que não devemos julgar se uma forma de expressão cultural é mais 

ou menos importante que outra, ou então criar rótulos como se uma manifestação cultural é 

melhor ou pior, mas sim em saber respeitar e compreender que os diferentes tipos de 

expressões culturais são resultados que podem contar a história de um pais, uma cidade ou de 

um povo. 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA COMPREENSÃO DO CONCEITO CULTURA 

 

Nas palavras de Cuche (2002, p.10), “Se todas as populações humanas possuem a 

mesma carga genética, elas se diferenciam por suas escolhas culturais, cada uma inventando 

soluções originais para os problemas que lhe são colocados”.  Ainda, Cuche (2002) relata que 

a cultura é importante não apenas para o homem se ajustar ao meio no qual se encontra, mas 

também para que ele mesmo possa compreender a si mesmo, e toda a sua relação que existe 

na convivência em comunidade.  

Nessa direção, Santos (1987), assevera que ao compreender o significado de cultura, 

o sujeito é capaz de auxiliar no combate de preconceitos, fazendo com a cultura ocupe o 

status de plataforma sólida amparada no respeito e hombridade nas relações humanas. O autor 

supracitado também indica a importância do entendimento e incentivo da cultura enquanto 

produto fruto da relação e assimilação de outras culturas, nas quais, essas mesmas podem 

apresentar características diferentes entre si. Por fim, conclui que é necessário enfatizar que a 

assimilação do conceito cultura ocorra dentro da percepção de onde vivemos, em que, é 

valido a considerar a diversidade cultural interna de nossas sociedades, para que, desta 

maneira, possamos compreender melhor o país no qual vivemos.  

Logo, apreendemos que o conceito de cultura é importante para um entendimento 

pessoal do indivíduo, assim como de um grupo social, fazendo com que sejamos capazes de 

entender certas atitudes que tomamos como pessoa, e que possamos ser aptos a identificar os 
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diferentes tipos de manifestações culturais e os respeitar. Além disso, fica claro que o 

entendimento e a busca da cultura só têm a agregar ao ser humano, visto que, ela tem o papel 

de unir as pessoas, seja pela prática do mesmo tipo de expressão cultural, no qual um grupo de 

pessoas podem estar ali reunidos, ou, pelo interesse de um tipo de manifestação diferente, em 

que um indivíduo busca observar, estudar ou praticar uma nova cultura, fazendo com que 

assim, no campo na cultura não exista preconceitos ou barreiras, mas sim inclusão e 

receptividade.  

 

2.5 REFLEXÕES SOBRE A PLURIDISCIPLINARIDADE DA CULTURA  

 

A cultura, a partir do que fora exposto, tem fundamental caráter pluridisciplinar. A 

partir disso, Thompson (2009) escreve que a cultura é um tema que engloba ações e 

expressões variadas e notáveis, como manifestações através de textos, símbolos, verbais, 

artefatos e de sujeitos, na busca da compreensão de si mesmo, assim como dos demais aos 

seus redores, por meio de interpretações de suas ações culturais que realizam e recebem. Já 

para Eagleton (2000), a cultura é um conhecimento que é implícito pelo mundo, no qual as 

pessoas podem estipular condutas adequadas para diferentes situações, enquanto Santos 

(1987) analisa que a cultura pode também ser vista como uma forma estratégica de refletir 

sobre a nossa sociedade, estabelecendo possíveis comparações que podem ocorrer entre os 

inúmeros tipos de manifestações culturais existentes.  

Dessa forma, não há coerência acerca de que que exista uma cultural ou traços 

culturais superiores ou inferiores a outra, assim como, não existe nada que possa classificar tal 

ato, que seja capaz de julgar ou rotular que uma cultura ou suas características a façam ser 

superiores. Ademais, a cultura é tudo aquilo que está relacionado e que caracteriza a 

existência social de um grupo, povo ou de uma nação.  

 

3 COMPLEXO MULTICULTURAL 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPLEXO MULTICULTURAL 

 

Caracterizar um complexo multicultural demanda compreensão da vasta abrangência 

do conceito cultura. No Brasil existem, aproximadamente, 2.500 centros de culturais, entre 

bibliotecas, teatros e museus, com o foco em expor e apresentar diversas manifestações 

artísticas, fazendo com que assim, o cidadão possa desenvolver nele um olhar mais crítico 

https://www.sinonimos.com.br/pluridisciplinar/
https://www.sinonimos.com.br/pluridisciplinar/
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sobre a cultura e elementos do nosso dia a dia, além de conservar e divulgar a arte e os seus 

produtos que são realizados pelo homem (BRASIL, 2009). Os locais de cultura podem reunir 

variadas atividades artísticas e culturais em um único complexo, como o teatro, literatura, 

música, biblioteca e oficinas dedicadas a arte. Segundo Neves (2012), centro multicultural é 

definido como: 

 

O centro cultural pode ser definido pelo seu uso e atividades nele desenvolvidas. 

Podendo ser tanto um local especializado, de múltiplo uso, proporcionando opções 

como consulta, leitura em biblioteca, realização de atividades em setor de oficinas, 
exibição de filmes e vídeos, audição musical, apresentação de espetáculos, etc., 

tornando-se um espaço acolhedor de diversas expressões ao ponto de propiciar uma 

circulação dinâmica da cultura (NEVES, 2012, p. 2). 

 

 

Além disso, Ramos (2007) aponta que os centros culturais são descritos como 

espaços que estão ligados a ações de criação, distribuição de bens culturais e de reflexão, 

criando e agregando manifestações culturais. A sua infraestrutura deve ser, de tal modo, 

adequada para tais manifestações e práticas, capaz de reunir de forma criativa as pessoas, pois 

a atividade cultural busca instigar e provocar, e o seu local não pode ser apenas visto apenas 

como um espaço de lazer, mas deve ser implantado de forma que possa gerar nas pessoas 

reflexões e questionamentos, fazendo com que, assim, possam sair do comodismo e recusar o 

que é conhecido cotidianamente.  

 

3.2 ELEMENTOS PARA SE IMPLANTAR UM COMPLEXO MULTICULTURAL 

 

Após a apresentação do que seria um complexo multicultural, se torna necessário 

apresentar os elementos que podem levar a sua implantação e os seus benefícios enquanto 

instrumento cultural para o indivíduo e a sociedade. Com isso, Bertoni (2015) explica que a 

cultura é um elemento apto de executar uma humanização em nossa sociedade moderna, 

fazendo com que, dessa forma, sejamos capazes de realizar um resgate do nosso passado, e o 

ser humano reviva experiências essenciais que estão em sua memória. Já Neves (2012) 

argumenta que os complexos multiculturais são espaços onde é possível se realizar uma 

cultura viva, por meio das produções de obras de arte, atividades estas para o senso criativo e 

crítico desempenhado de forma individual ou em grupos, além de ser capaz de gerar 

dinamismo e questionamento provocativos sobre a nossa sociedade.  

Para Ramos (2007), um espaço dedicado a cultura deve organizar-se:   
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Primeiramente, a casa deve se apresentar como sendo um espaço da comunidade. As 

pessoas devem se sentir convidadas a entrar e participar; o centro deve estimular 

seus frequentadores a expressarem o que percebem e sentem, deve possibilitar que 

todos participar ativamente como criadores e se apropriem do espaço. O centro 

cultural é o lugar onde a experiência deve se dar e, por isso, deve haver espaço para 

se fazer circular ideias, sons, imagens, pensamentos que propiciem que o 

frequentador explore sua própria subjetividade e se encontre com suas próprias 

emoções. (RAMOS 2007, p. 97). 

 

Portanto, um centro de cultura deve ser entendido e implantado de modo que 

permitam práticas que resultam em inovações, descobertas e uma exposição da realidade, ou 

seja, espaços que possibilitam liberdade e exploração humana. Ainda, podemos reafirmar que 

implantação de um complexo multicultural é fundamental, utilizando Coelho (1989, p.53) 

que, brilhantemente, escreveu: “todos devem ter acesso à cultura e à arte”.  

 

3.3 A FUNÇÃO DE UM COMPLEXO MULTICULTURAL 

 

Tratar da função que um projeto arquitetônico deve desempenhar não é tarefa fácil, 

ainda mais quando saímos do contexto geral da escala física de prédio e focamos na sua 

temática, visto que, o seu uso pode ser apresentado por vários caminhos. Contudo, é 

importante expor algumas dessas possíveis funções que um centro cultural, ou como ora 

denominado, de complexo multicultural. 

Para tanto, Bertoni (2015) argumenta que o centro cultural é um tipo de equipamento 

que tem a capacidade de amenizar e combater a violência e desigualdade social, pois, muitas 

vezes, esses conflitos ocorrem pela inexistência de uma cultural local da população.  Neves 

(2012) demonstra também que o centro cultural deve ter como foco em seu objetivo um 

público alvo que apresente características heterogêneas entre si, para que ocorra uma ação 

cultural de forma rica e legitima. Além disso, Neves (2012) demonstra que o espaço não pode 

ser visto apenas como um local de distração, mas que deve ser entendido e prestigiado como 

lócus de concentração de atividades, com maior variedade entre si, agindo de maneira 

interdependente, simultânea e multidisciplinar. 

Cenni (1991) traz a visão de que o centro cultural enquanto o ofício de reacender as 

diferenças e ajudar a diversificar os pensamentos das pessoas e, consequentemente, da 

sociedade, a fim de ampliar o olhar para o mundo além dos discursos que são difundidos pela 

escola, mídia, ou outros tipos de instituição. Sobre isso, Ramos (2007, p.6, apud COELHO, 

1986) enfatiza que “os centros culturais são espaços para se fazer a cultura viva”, do lugar no 

qual o trabalho em grupo deve ser exercido, fazendo uso de material cultural e coletivo, de 
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modo que se realize uma conscientização da pessoa e da sociedade, além de providenciar 

debates e encontros que estimulem e beneficiem a convivência. 

 

3.4. O IMPACTO ARQUITETÔNICO E SOCIAL PARA A CIDADE 

 

Martin Heidegger (1962 apud MALARD, 2003), cita que “o espaço pertence à 

essência do ser e incorpora todas as necessidades, expectativas e desejos que fazem parte da 

existência humana”. Desse modo, podemos compreender que a introdução de um complexo 

multicultural em uma cidade pode realizar mudanças em sua estrutura, seja ao entorno no qual 

o prédio está instalado, assim como em todo o seu meio urbano. Devido a isso, a implantação 

de uma estrutura relacionado a produção e divulgação cultural é de grande importância para a 

cidade, assim como demonstra Bertoni (2015):  

 

É de fundamental importância para as cidades, conceituar uma nova arquitetura 

interligada à arte e o lazer comunitário despertando a população para o meio 

cultural. Centro cultural é um espaço de expressar a criatividade e expor a 

imaginação, proporcionando cultura para os diversos grupos sociais. Entretanto 

estimular a população para eliminar a criminalidade e converter para o 

conhecimento artístico, dando novos estímulos à arte e lazer para a população, 

mostrar para sociedade a cultura em diversos locais. (BERTONI, 2015, p.3). 

 

Complementando as premissas expostas anteriormente, Neves (2012) aponta que os 

centros de cultura devem ser espaços que apresentem vínculos com a cidade e a comunidade 

local, e que possam funcionar como um instrumento de informações relacionadas a cultura 

para todos os grupos sociais, a fim de que se ocorra interação entre esses mesmo grupos. 

Neves (2012) conclui que esses espaços proporcionam a atividades de descoberta e 

experiências, bem como práticas relacionadas a discussão, criação e informação.  

 

Uma vez construída, a forma de ocupação do território terá efeitos – efeitos 

silenciosamente ativos e sentidos por décadas, quer os reconheçamos ou não. E aqui 

nos deparamos com um dos problemas basilares em todo esse processo: a escassez 

de conhecimentos sobre as consequências urbanas, sociais e ambientais desses 
padrões. (NETTO et al, p.14, 2017). 

 

Dessa forma, a inserção de um complexo cultural tem a capacidade de trazer grandes 

mudanças para o núcleo urbano, da mesma maneira que a maioria das intervenções que 

ocorrem na cidade, e, introdução de projeto relacionado a cultura, muito tem a agregar para a 

sociedade. 
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3.5 ELEMENTOS BÁSICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO 

MULTICULTURAL 

 

Para que a implantação de um complexo multicultural ocorra satisfatoriamente, com 

vistas a oferecer todos os pontos positivos que a ele estão relacionados – como os 

mencionados nos subitens anteriores -  é necessário que alguns elementos estejam presentes 

para o seu correto funcionamento. Neves (2012) apresenta alguns argumentos que auxiliam na 

compreensão de quais são as preocupações que devem ser levadas em conta. 

A autora supracitada demonstra os centros de cultura devem ter como foco a 

realização de três esferas relacionadas, quais seja: a criação, a livre circulação de bens 

culturais e a preservação do campo do trabalho cultural. A parte referente a criação, abrange 

itens como a produção e o incentivo a cultural, através de cursos, oficinas e formação 

artística. Já a circulação cultural visa atuar na formação do público presente, fazendo do 

centro não apenas como um local de lazer, mas também à preservação e à manutenção ao bem 

cultural e a sua memória. Por fim, Neves (2012) finaliza que os centros culturais devem ser 

compostos por outros aspectos para um bom desempenho de suas atividades.  

Para o seu funcionamento devem estar presentes ambientes de apoio como parte 

administrativa, reservas técnicas, almoxarifados, sanitários e espaços relacionados a parte 

econômica, que ajudam a complementar o programa de necessidades, como por exemplo 

lanchonetes, cantinas, restaurantes, livrarias e lojas. Portanto, embasados em Neves (2012), 

expor esses pontos é fundamental para superar as dificuldades enfrentadas ao propor um 

programa de necessidade, visto que, estará presente muitas diversidades ocasionadas pela 

carência cultural e que varia de cada contexto urbano.  

 

3.6 ARQUITETURA E ESTÉTICA 

 

Discorrer sobre arquitetura relacionada a temas como cultura e arte, traz consigo a 

discussão a palavra estética, visto que, o entendimento agrega a arte e, consequentemente, a 

forma de representação arquitetônica. Dessa maneira, é necessário entendimento da relação 

entre estética e arquitetura, e como essa associação é vista usada para a reprodução 

arquitetônica.  

De acordo com a Secretaria da Educação do Paraná (2008) a relação entre arte e 

estética está presente desde a antiguidade, já que desde essa época o homem já era capaz de 

realizar ações voltadas a questões estéticas e de compreensão sensorial, atribuindo valor 
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artístico as produções humanas. Assim, desde os primórdios, o homem já estava apto a se 

manifestar e expressar por meio da arte e suas produções artísticas. 

 

Voltada principalmente para a beleza e à arte, a Estética está intimamente ligada à 

realidade e às pretensões humanas de dominar, moldar, representar, reproduzir, 

completar, alterar, apropriar-se do mundo como realidade humanizada. Na 

contemporaneidade, a Estética nos conduz para além do império da técnica, das 

máquinas e da arte como produto comercial, ou do belo como conceito acessível 

para poucos, na busca de espaço de reflexão, pensamento, representação e 
contemplação do mundo (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ, 2008, 

s/p). 

 

Partindo desses antecedentes, ressaltamos que a arquitetura tem a capacidade de 

transmitir esses sentimentos. Por meio da construção é possível considerar os valores 

estéticos, ainda mais, se levarmos em conta para um projeto que envolvem temas relacionados 

a cultura e arte, como no caso de um complexo multicultural.  

Diante disso, Malard (2003) argumenta que o valor da arquitetura está relacionado ao 

agrupamento de elementos que a tornam memorável, como a perspectiva visual, a aparência 

da obra, constantemente associada a plástica, ou relaciona à forma, à configuração 

volumétrica que o projeto expressa, que pode até ocasionar em nomenclaturas de estilos e 

tipologias arquitetônicas. Ainda, Malard (2003) reforça a relação entre arquitetura e estética, 

alegando que a arquitetura tem uma inquestionável dimensão simbólica e que, devido a isso, 

transmite sensibilidade e é classificada como arte, resultando em uma importante 

representação visual.  

Nesse sentido, seja qual for o tipo de arquitetura proposta e implantada, ela deve ser 

pensada, analisada e inserida de forma que agregue e traga benefícios para a cidade, visto que, 

estará ocupando um espaço público, além de ser um elemento que possa trazer benéficos para 

a cidade e sua população. Por esse motivo, ligado ao objeto desse estudo que se desdobra no 

complexo multicultural, essas preocupações devem ser levadas em conta, e, além disso, com 

um acréscimo importante pela relevância estética do tema com as suas particularidades. 

Portanto, é de suma importância frisar que um projeto relacionado a cultura, arte e arquitetura, 

e tudo aquilo que a envolve, devem carregar uma preocupação visual, visto que “Uma 

arquitetura sem aparências não existe. Seria um edifício disforme, impensável” (MALARD, 

2003, p. 3). 
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4 REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS 

 

4.1 ANÁLISE DE CORRELATOS 

 

Será apresentado a seguir dois estudos de correlatos de projetos da entidade Serviço 

Social do Comércio (Sesc). O Sesc é mantido através dos empresários do comércio de bens, 

do turismo e serviços, com o objetivo de trazer qualidade de vida aos seus trabalhadores e 

suas respectivas famílias, a partir de ações nos ramos da saúde, educação, cultura, lazer e 

assistências. Além disso, suas unidades são distribuídas focando em suprir uma demanda de 

aproximadamente 19 mil funcionários espalhados por todas as regiões brasileiras. Com isso, o 

foco em trazer esses levantamentos é em mostrar as principais características que um centro 

multicultural pode e deve apresentar, mesmo que, o próprio Sesc não apresente tal 

nomenclatura em seus projetos, visto que, as suas unidades não recebem os nomes de “centros 

culturais” ou “ complexos culturais”, porém, isso não a afasta de serem grandes espaços que 

apresentem elementos de verdadeiros complexos multiculturais. 

 

4.1.1 Nova unidade do Sesc Guarulhos/SP  

 

A nova unidade do Sesc Guarulhos foi inaugurada em 11 de maio de 2019. O projeto 

teve seu início em 2014 e foi projetado pelo escritório Dal Pian Arquitetos. A área prevista 

para a implantação da obra foi de 22.000 m², mas teve como área final 30.000m² de 

construção.  

O projeto pode agrupar todos os necessários no qual as unidades do Sesc promovem, 

como, itens relacionados a educação, saúde e lazer. Alguns itens que compõem o seu 

programa de necessidades – que a nós auxilia para identificar alguns dos elementos que um 

centro dessa magnitude abriga e que, da mesma forma, um complexo multicultural também 

pode apresentar em seu programa – compõe os seguintes serviços: 

 

 Biblioteca 

 Bilheterias 

 Cafés 

 Central de atendimentos 

 Campo de grama sintética 

 Centro de música 

 Centro de odontologia 

 Espaço de educação ambiental 

 Espaço de educação tecnológica 

 Espaço para arte 

 Espaço para exposição 

 Estacionamentos 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/escritorio-de-arquitetura/a-p/dal-pian-arquitetos/70977/
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 Ginásio 

 Playground 

 Quadras poliesportivas 

 Quadras de tênis 

 Restaurantes 

 Sala de ginástica 

 Sala multiuso 

 Loja Sesc 

 Piscinas 

 Teatro 

 

Além disso, o espaço abriga uma grande praça aberta ao público, que os 

recepciona e interage com o seu entorno, assim como, na presença de um espaço com 

uma densa arborização, além de usos de matérias nas fachadas como vidro, concreto, 

metal e pedra, trazendo assim uma grande harmonia e beleza ao projeto. 

 

Figura 1 - Vista entrada principal 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 

 







Figura 2 - Vista fachada principal 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 
 

 

Figura 3 - Vista aérea do projeto 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 

 

http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
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Figura 4 - Hall de entrada 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 
 

 

Figura 5 - Vista praça interna 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 

 

 

http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
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Figura 6 - Vista átrio 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 

 

Figura 7 - Sala de estudo 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 
 

http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
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Figura 8 - Piscina coberta 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 
 

 

Figura 9 - Quadra poliesportiva 

 

Fonte: www.galeriadaarquitetura.com.br 

 

http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
http://www.galeriadaarquitetura.com.br/
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4.1.2 Nova Unidade Sesc Limeira/ SP 

 

Outra unidade Sesc é de Limeira, projeto vencedor do concurso organizado pelo Sesc 

em 2017 com previsão de entrega em 2021. A sua proposta foi realizada pela união dos 

escritórios Grupo SP, JPG.ARQ, e com a participação de Pedro Mendes da Rocha, filho do 

então renomado arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Sobre o terreno, a área destinada para o 

projeto é de, aproximadamente, 20.000 m² que resultará em um projeto com 17.000 m² de 

construção e 3.000 m² de área destinada ao paisagismo. Dessa forma, assim como no projeto 

do item 4.1.1, essa também é uma estrutura de porte grande, para que assim possa ser capaz 

de abrigar todo programa de necessidades de forma organizada e funcional. A unidade do 

Sesc Limeira fornecerá: 

 

 Átrio interno com jardim 

 Biblioteca 

 Camarins 

 Central de atendimento 

 Clínica odontológica 

 Espaço para exposições 

 Espaço infantil 

 Espaço para exposições 

 Estacionamentos 

 Oficinas culturais 

 Palcos para apresentações 

 Piscinas cobertas 

 Piscinas descobertas 

 Quadras poliesportivas 

 Refeitórios e cantinas 

 Teatro 

 Vestiários 

 Salas de internet 

 Salas de gerência 

 Salas de suporte técnico 

 

A implantação do Sesc Limeira exibe uma grande praça para convívio social e uma 

vasta arborização, resultando em um espaço de atrativo e convidativo aos usuários. Sobre os 

elementos estético do prédio, o projeto faz uso do concreto aparente, trazendo uma 

contemporaneidade ao prédio, e, ainda faz uso do vidro, possibilitando melhorias em 

conceitos térmicos, iluminação e ventilação, além de proporcionar melhor visibilidade do 

espectador.  

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com.br/br/office/grupo-sp
https://www.archdaily.com.br/br/office/jprq
https://www.archdaily.com.br/br/office/pedro-mendes-da-rocha
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Figura 10 - Vista fachada principal 

 

Fonte: www.archdaily.com.br 

 

 

Figura 11 - Vista aérea do projeto 

 

Fonte: www.archdaily.com.br 
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Figura 12 - Praça interna 

 

Fonte: www.archdaily.com.br 

 

Figura 13 - Vista átrio com jardim 

 

Fonte: www.archdaily.com.br 
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Figura 14 - Vista parque aquático 

 

Fonte: www.archdaily.com.br 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir de todo o exposto, a proposta de implantação de um complexo multicultural 

para cidades de médio porte está em sintonia com vários outros elementos que envolvem 

cultura, educação, arte, estética, sociedade, interação entre público e arquitetura, arquitetura e 

sua implantação. 

Concluímos que um projeto dessa temática é, no mínimo, complexo em sua 

composição, devido a todos os elementos que carrega junto a si. Ainda, percebemos que um 

complexo multicultural muito tem a agregar para a cidade e sua população, visto que, sua 

implantação e uso traz grandes benefícios para os seus usuários, através de ferramentas que 

incentivam a cultural, educação, saúde e lazer, além de combater preconceitos e oferecer 

serviços diferenciados, que, por vezes, é inacessível para alguns. Portanto, a implantação de 

um complexo multicultural é de suma importância, carregando consigo muito benefícios e 

instrumentos que podem trazer mais qualidade de vida para a cidade e sua população. 
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