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Resumo: 
 
Este trabalho consiste na investigação de como as ideias de cultura popular e função 

social da arquitetura, ambas presentes no pensamento arquitetônico de Lina Bo Bardi, 

aparecem no projeto do Sesc Pompéia. Investiga-se, assim, como o processo projetual 

e construtivo da obra em questão revela ideias e valores fundamentais apresentados 

pela arquiteta ao longo de sua vida. 
 
 
Abstract: 
 
This work consists in an investigation about how the ideas of popular culture and social 

function of architecture, both present in the architectural thought of Lina Bo Bardi, 

appears in the project of the Sesc Pompéia, and also how the projectual and 

constructive process reveals the architect´s knowledge and values. 
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Introdução:  

 Neste trabalho investiga-se como as ideias de cultura popular e de função social 

da arquitetura - formadoras do pensamento arquitetônico de Lina Bo Bardi - estão 

presentes no projeto do Sesc Pompéia, realizado de 1977 a 1982, em São Paulo. 

 Procuro investigar aspectos projetuais, tais como o detalhamento arquitetônico e a 

constituição dos espaços; o projeto do mobiliário presente nos diferentes ambientes; e a 

relação do edifício com seu entorno, de modo a compreender como escolhas 

arquitetônicas refletem ideias fundamentais do pensamento da arquiteta. 

 A partir da pesquisa dos aspectos acima elencados, outra característica a ser 

estudada será como se estabelece a convivência nos espaços que constituem o Sesc 

Pompéia: como, por exemplo, em exposições, nas oficinas, ou um banho de sol aos 

domingos. Com isso, colocam-se as perguntas: há, de fato, uma vivência coletiva no 

espaço em questão? Houve mudanças no decorrer do tempo em relação  ao uso do 

espaço?  

 Assim, se tem como objetivo de pesquisa estudar a vida da arquiteta Lina Bo 

Bardi, sua formação e valores, a partir do estudo de uma obra: o Sesc Pompéia. 

Conforme coloca Argan, “A presença de obras de arte é sempre caracterizadora de um 

contexto cuja historicidade se manifesta.” (ARGAN,1998, p.87). Ou seja, ao pensar o 

Sesc Pompéia como obra caracterizadora de um contexto, de uma historicidade,  será 

investigado, por meio do estudo do projeto, como o processo projetual e construtivo 

sedimenta o conhecimento da arquiteta.  

 Pode-se citar como exemplo, para melhor ilustrar tal ideia, a colocação de Silvana 

Rubino a respeito da leitura da obra de Lina Bo Bardi, proposta na introdução de sua 

Tese de Doutorado: 

 “A leitura aqui proposta dos espaços onde Lina atuou e dos 

espaços físicos e urbanos que concebeu tem uma ênfase 

biográfica, um pressuposto de que a experiência social do agente 

comparece em sua atuação. (...) Reconstruir sua trajetória é parte 

também do movimento de, retirando-a do círculo especializado do 

debate arquitetônico, possibilitar outras leituras de sua atuação e 



	   3	  

obra, desta vez em chave sociológica.” (RUBINO, 2002, p.12) 

 

 Será, assim, estabelecido um estudo por meio de associações, ou seja, na medida 

em que se investiga o Sesc Pompéia, será possível associá-lo a outros campos do 

conhecimento, tais como história, antropologia e filosofia.  

 Além disso, é importante o estudo da obra em questão por ser um exemplo de 

discussão a respeito da temática de revitalização dos espaços urbanos coletivos no 

Brasil, constituindo um programa de extrema força cultural, além de servir como modelo 

de atuação para outras unidades do Sesc.  
 
Objetivos: 
 
  A pesquisa tem como objetivo a produção de um ensaio sobre o Sesc Pompéia a 

partir da investigação do que é o conceito de cultura popular para Lina Bo Bardi. Foram 

utilizados como pontos chave para o desenrolar da pesquisa: 

 

  - O que é e qual a importância da cultura popular para Lina Bo Bardi. 

  - Realizar aproximação detalhada sobre a obra Sesc Pompéia, de modo a 

entender a partir de quais fundamentos a arquiteta decide o aspecto projetual. 

Ou seja: Como o contexto histórico em que a obra se insere interfere no 

pensamento da arquiteta? Em que âmbito a cultura popular se insere no projeto? 

Quais ideais políticos pautam decisões projetais? 

  - Compreender qual o valor social da revitalização do edifício.  

  - Entender, através dos desenhos do projeto, como os desenhos da arquiteta 

exprimem o seu ponto de vista 

  - Perceber como o uso do Sesc Pompéia se dá hoje em dia, se seu uso é diverso 

da época de sua inauguração e se tais ideais propostos pela arquiteta ao projetar 

o espaço estão ainda presentes. 
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Metodologia: 
 

 O trabalho foi desenvolvido conjuntamente entre a produção de imagens e texto. A 

ideia seria, com o texto, poder fazer um mergulho de conteúdos, enquanto que, com as 

imagens, poder perceber e passar impressões pessoais.  

 Entre as imagens utilizadas ao longo da produção da pesquisa se inserem duas 

categorias: Imagens de minha autoria, em formato de fotografias e desenhos, 

buscando, a partir da sua produção, a aproximação e compreensão do espaço de 

estudo: o Sesc Pompéia; e imagens produzidas pela arquiteta Lina Bo Bardi, no formato 

de croquis e desenhos técnicos, de modo a compreender a importância do desenho 

para a sua forma de pensar a arquitetura. 

 

Desenvolvimento: 

 

  O trabalho foi desenvolvido em duas etapas fundamentais: primeiramente com o 

levantamento e leitura da bibliografia, juntamente com a pesquisa em campo com 

visitas semanais ao Sesc Pompéia. Lá foram produzidos desenhos e fotos como forma 

de investigação e compreensão do espaço. E, em um segundo momento, a partir de 

entrevistas e da síntese das leituras e materiais realizados em campo, produzindo, 

assim, o texto final a ser entregue como resultado da pesquisa. 

 
Resultados: 

 

a) Pesquisa e leitura da bibliografia: leitura de textos sobre o Sesc Pompéia, sobre a 

arquiteta e seu modo de pensar, textos de autoria de Lina Bo Bardi, e textos referentes 

a sua estadia na Bahia. Entre os principais autores cujos textos auxiliaram a escrita do 

trabalho estão: Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz, André Vainer, Giulio Carlo Argan, Juliano 

Pereira, Eduardo Pierrotti Rossetti, Silvana Rubino e Marcelo Suzuki. 

b) Pesquisa por meio da coleta de dados em palestras, filmes e exposições: 
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- Documentário “Lina Bo Bardi”, produzido por Aurélio Michiles e Isa Grinspum Ferraz 

- Exposição “Cidadela da Liberdade”, realizada em 2013 no Sesc Pompéia 

- Exposição “Anhangabaú Jardim Tropical”, realizada em 2013 na Casa de Vidro, 

projetada por Lina Bo Bardi 

- Exposição “Mais de Mil brinquedos para a criança brasileira”, realizada em 2013 no 

Sesc Pompéia 

- Aula expositiva sobre a arquiteta Lina Bo Bardi ministrada pela professora Marina 

Grinover, em aula de História da Arquitetura na Escola da Cidade, em 2013 

- Colóquio sobre a arquiteta Lina Bo Bardi na Casa de Vidro, em outubro de 2013 

c) Produção de fotos e desenhos como forma de compreensão do espaço e relações de 

uso do espaço.  

d) Pesquisa in loco, com visitas semanais ao Sesc Pompéia, de modo a se observar de 

forma participativa o uso do espaço hoje. 

e) Viagem à Salvador para visita de obras da arquiteta e consulta no acervo do Museu 

de Arte Moderna da Bahia. 

f) Entrevistas com pessoas próximas da arquiteta e seu pensamento: André Vainer, 

Glaucia Amaral, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki. 
 
Considerações Finais: 
 
 Com este trabalho consegui organizar o início de uma inquietação. Foram 

levantadas angústias iniciais a serem investigadas, que por consequência geraram 

outras angústias e prazeres a partir da iniciação no mundo da pesquisa. Sendo, 

portanto, este trabalho, o início de um caminho, não tenho conclusões fechadas, mas 

levanto questões, a partir de todo esse campo que se abriu, para serem continuadas.  

 Assim, elenco as principais questões e angústias que ficam para mim nesse 

final-início de trabalho. 

 Em primeiro lugar, fica uma grande lição a partir do estudo específico do Sesc 

Pompéia: a importância em investigar novos significados a serem atribuidos a espaços 
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degradados, tanto no quesito espacial, de projeto, quanto ao uso do espaço em 

questão, do seu cotidiano. Quando Lina faz do logotipo da nova fábrica da Pompéia 

uma chaminé que solta flores, faz uma alusão direta a essa transformação do espaço: 

mostra o trabalho pesado que virou lazer. Assim, sem apagar suas características 

originais, mas ao mesmo tempo carregando o espaço de significado atual, a arquiteta 

consegue fazer um restauro crítico do espaço. Como exemplo atual  da investigação da 

composição entre a dualidade antigo X novo, tive como exemplo, em palestra na Escola 

da Cidade, o trabalho do arquiteto francês Frederic Druot.  

 Em segundo lugar, este trabalho me deixa como questionamento a relação atual 

entre o desenvolvimento do projeto, a obra e seu tempo de execução. Percebi que o 

fato da obra do Sesc Pompéia ter sido executada ao longo de nove anos e, 

principalmente, sua execução diretamente no canteiro de obras,  foi fundamental para 

um resultado apurado de quais seriam as reais necessidades para a revitalização 

daquele espaço. Em entrevista com o arquiteto Marcelo Ferraz, colhi seu depoimento 

de que agora são outros tempos, sendo impossível realizar uma obra de nove anos 

hoje em dia, com dedicação integral a seu desenvolvimento ao longo de um período tão 

longo. Eu, como estudante, talvez um pouco ingênua, mas acreditando ser essa 

ingenuidade muito valiosa e com medo de um dia perdê-la, coloco a pergunta: porque 

seria impossível? Porque não dedicar um tempo longo ao desenvolvimento de um 

projeto, se esse tempo na verdade será mínimo quando comparado com o tempo de 

uso do espaço gerado? Aprendi na aula de projeto do segundo ano, com a professora 

Cristiane Muniz, que devemos projetar pensando em como será aquele espaço daqui 

50 anos. Assim, o que são 10 anos em 50? e em 100? Talvez seja absurda a 

comparação, pois são tempos diametralmente distintos, mas ao observar a construção 

da cúpula de Bruneleschi para a catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, cuja 

construção iniciou-se em 1296 e finalizou-se em 1436, ou seja, com a duração de cento 

e quarenta anos de obras, ao observarmos seu resultado hoje, em 2014, ainda em 

extrema evidência como fator fundamental de formação da identidade urbana de 

Florença, coloco a questão: o que são cento e quarenta anos de construção em 

setecentos e dezoito anos de vivência daquele espaço na cidade? Se pensarmos de 

acordo com a lógica atual individualista gerada, entre outros fatores, pelo sistema 
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capitalista vigente, cento e quarenta, ou mesmo nove anos, é muito tempo. Mas se 

pensarmos no tempo da cidade, elemento cuja profissão que me propuz cursar tem 

como foco principal, cento e quarenta anos são muito pouca coisa. 

 Ainda com a questão do tempo de desenvolvimento do projeto, aprendi com o 

estudo da arquiteta Lina Bo Bardi, a importância de não tomar decisões por impulso. 

Antes de decidir como deverá ser o partido de um projeto, é preciso estudar antes de 

fazê-lo, escrever muito. Lição bonita que aprendi com Oscar Niemeyer assistindo ao 

documentário ¨A vida é um sopro¨ é sua pratica de, após desenhar, escrever um texto 

argumentando o porque daquelas decisões. Se não encontrar argumentos para cada 

resultado, se deve repensar aquela decisão.  

 Com isso, vem a importância do desenho e da escrita a mão, que hoje vem se 

diluindo com o uso do computador, celular, Ipads, cada vez mais presente. Com o 

estudo de documentos deixados pela arquiteta Lina Bo Bardi tive a confirmação do que 

já acreditava ser verdade: a tecnologia nunca substituirá o desenho analógico, a escrita 

a mão, ou a leitura do livro que se pode pegar, fechar e abrir, sentir a gramatura de sua 

folha. A tecnologia complementa o analógico, traz avanços maravilhosos, mas não 

substitui. 

 Em conversa com a arquiteta Marina Grinover, minha orientadora no trabalho, 

ficou latente para mim a questão da necessidade de mudança da forma de ensino da 

arquitetura, questão essa que era colocada pela arquiteta Lina Bo Bardi ao pensar IAC 

e a Escola de Pré-artesanato do Solar do Unhão. A arquiteta já questionava o 

distanciamento do estudante de arquitetura e design do canteiro de obras, questão 

fundamental de ser repensada até hoje. Com o estudo da arquiteta Lina Bo Bardi, vejo, 

também, outras duas questões fundamentais a serem repensadas no estudo e na 

prática arquitetônica: a visão política estabelecida a partir do projeto arquitetônico, visão 

essa que perdemos principalmente com o golpe militar de 1964; e o domínio técnico do 

que projetamos. Em palestra com Giorgio Giorgi Junior, professor da faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP, foi destacado o problema da maneira como se dá o 

estudo da técnica hoje, considerado chato por muitos estudantes, e porém sendo 

questão fundamental para quem um dia quer fazer arquitetura. Lina Bo Bardi até hoje é 

exemplo de arquiteta com extremo domínio do conhecimento técnico. Então, fica a 
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pergunta:  como retomar o interesse pela técnica?  

 Aprendi, ainda, com o estudo da arquiteta Lina Bo Bardi, a importância do olhar 

para a produção de baixa técnologia, seja num tempo que já passou, seja nos dias de 

hoje. Fica, para mim, a partir do estudo dos conceitos de arte popular e cultura popular 

para Lina Bo Bardi, em primeiro lugar,  a importancia da síntese no que se produz, do 

olhar para as reais necessidades e disponibilidades materiais do espaço em que nos 

inserimos. Em segundo lugar, fica a importância da produção de espaços democráticos, 

simples e funcionais, sem erudição, mas dotados de uma visão política, podendo, 

assim, funcionar da forma mais simples e mais essencial. Um espaço de todos.  

 Por último, a partir do espelho d’água Rio São Francisco, da florzinha de 

mandacaru, e das mesas-caxixis, entre outros elementos presentes no Sesc Pompéia, 

elaborados pela arquiteta a partir de sua vivência no nordeste brasileiro, aprendi a 

importância de criar, a partir de elementos cuidadosamente escolhidos, um imaginário 

produzido pela da presença de elementos dotados de uma visão política, crítica. Assim, 

o espaço do Sesc Pompéia, com elementos que remontam a realidade nordestina, 

retoma a importância do olhar para a cultura popular, a extrema riqueza presente na 

produção pobre.  
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