
   

1   

   

ESTUDO DE CASO CENTRO CULTURAL DE APIAÍ   
BARBOSA, Lays Roberta Quevedo¹   

¹Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT    

      

MAIA, Deborah Neves Galvão²   

²Professora Orientadora Especialista de   
Arquitetura e Urbanismo   

   

Resumo   

   

Este artigo trata de uma proposta de restauração e requalificação do centro cultural 

de Apiaí, um local criado para a troca de informações, discussões e recreação sendo 

que o motivo desta escolha é principalmente pela falta de lazer dentro da cidade 

como também da falta da valorização da cultura que acaba por refletir no público a 

ausência de opção do que se fazer dentro do espaço urbano. O edifício foi 

construído com o intuito de proporcionar sociabilização do entorno, lazer e vivencias, 

atualmente o centro cultural se encontra desativado, porém tem grandes 

possibilidades de levar educação, cultura e lazer para o desenvolvimento das 

pessoas, atendendo a todos de forma igualitária, dinâmica e prazerosa, atendendo 

as escolas da região e a eventos que visem a valorização do espaço como atrativo 

para quem também vem de outras cidades. Elevando o potencial turístico da cidade 

gerando crescimento e abrindo novas oportunidades para todos.    

Palavras chave: Cultura, Cidade, Centro Cultural.    

   

Abstract   

   

This article deals with a proposal for restoration and requalification of the cultural 
center of Apiaí, a place created for the exchange of information, discussions and 
recreation, the choice is mainly due to the lack of leisure within the city as well as the 
lack of appreciation of culture that ends up reflecting in the public the absence of an 
option of what is done within the urban space. The building was built with the aim of 
providing socialization of the surroundings, leisure and experiences, currently the 
cultural center is disabled, but has great possibilities to bring education, culture and 
leisure to the development of people, serving everyone in an egalitarian, dynamic and 
pleasurable way, attending the schools of the region and events that aim to value the 
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space as attractive to those who also come from other cities. Raising the city's 
tourism potential generating growth and opening up new opportunities for everyone.  
 
Keywords: Culture, City, Cultural Center, Restoration, Revitalization, People. 
 

1.INTRODUÇÃO  

O centro cultural em estudo está localizado no interior de São Paulo, na 

cidade de Apiaí, atualmente o edifício que abrigava um antigo centro cultural se 

encontra desativado, esse artigo propõe uma intervenção com o intuito de preservar, 

restaurar e intervir no edifício, atribuindo a ele uma nova função. 

O município conta com uma série de pontos turísticos naturais, sendo também 

ponto de encontro para motoqueiros do marco do rastro da serpente, sendo que por 

ser um atrativo turístico, esta condição resultou no surgimento de opções 

gastronômicas, hotéis, pousadas, casas de shows, entre outros, mas a falta de lazer e 

cultura dentro da cidade, faz com que as pessoas que não gostam do turismo natural 

(cachoeiras, trilhas, parque natural), se desloquem para as cidades vizinhas em busca 

de descontração, sem falar que o centro cultural está localizado em uma rua 

movimentada pelo comércio, mas infelizmente se encontra fechado e sem utilidade 

(GOZZO, 2016).  

Visando através deste estudo, proporcionar uma melhoria não somente aos 

moradores locais, mas também a circunvizinhança, um ambiente que permita lazer, 

vivencia, adquirindo boas memórias diante de um mundo moderno e tecnológico.  É 

possível a valorização da cultura através de eventos, aulas de dança e teatro, 

integrando todas as idades, através das programações de filmes para reunir as 

pessoas e também a promoção do artesanato local, é possível destacar como objetivo 

geral a reabertura do centro cultural é proporcionar um convívio melhor entre as 

pessoas.  

Baseando- se numa ampla revisão e coleta de dados e entrevista com a atual 

proprietária para a elaboração deste artigo, é citado o assunto cultura que segundo o 

estudioso Edward Tylor (ibid) cultura é algo que o homem não nasce, mas adquire. 

Em um breve trecho também é abordado o assunto centro cultural, que para Milanesi 
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(1997) promove três objetivos: o de criar, discutir e informar. Se tratando de restauro é 

citado a técnica que se pretende aplicar e para finalizar também é abordado o assunto 

revitalização, que procura levar qualidade de vida as pessoas e ao entorno.  

Em resposta as pesquisas, análise e estudos realizados, o presente artigo 

propõe a realização de intervenções no Centro Cultural com a promoção de 

educação, lazer, conhecimento e cultura, a fim de integrar os moradores, privilegiando 

os com um equipamento público nutrido de ambientes pensados e idealizados sendo 

um transformador da região que leva qualidade de vida e informação.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O trabalho foi desenvolvido a partir da fundação teórica baseada em 

pesquisas de sites da prefeitura, artigos de cultura, centro cultural, patrimônio, estudos 

de teóricos de restauro, e revitalização, para os dados coletados como entrevista 

realizada com a atual proprietária.  

Visando a melhoria, se faz necessário uma proposta funcional diante desse 

estudo, como o uso da técnica do restauro crítico, defendido por Cesare Brandi, e 

como alternativa cabível, revitalizar o interior do edifício, readequando todos os 

ambientes, tornando – o frequentável. 

    

3. CULTURA, CENTRO CULTURAL E CONCEPÇÕES 

O termo cultura ao ser estudado e analisado por diversos estudiosos e em 

diferentes países, recebe significados e terminologias diferentes, isso acontece 

devido as regionalizações, porém essas discussões levaram a uma explicação mais 

simples de ser entendida.   

O conceito de cultura passou a ser desenvolvido ainda no final do século 

XVIII, período iluminista, de grandes ideias e teorias, o termo germânico Kultur e 

Civilization na língua Francesa foram sintetizados pelo mesmo estudioso Edward 

Tylor (ibid). No vocabulário inglês a palavra se refere a dança, arte, moral, leis, 

costumes, ou a qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem. De 



   

4   

   

acordo com Tylor (ibid), cultura não é um fator biológico, você o adquire. A cultura de 

certa forma correlaciona -se com o centro cultural, na qual é um local projetado e 

pensado para a promoção do conhecimento adquirido culturalmente.  (GODOY, 

SANTOS, 2014)   

Esses espaços surgiram ainda na Grécia Antiga, mais precisamente na 

cidade de Alexandria, sendo mais conhecido a biblioteca de Alexandria ou 

“Museion”. Com o objetivo de preservar o saber existente na Grécia em diversos 

campos como religião, filosofia, mitologia, geografia, zoologia, medicina e 

astronomia. Funcionava como um espaço de estudos e de trabalho, como jardim 

botânico, anfiteatro e refeitório, nele também cultuavam as divindades, expunham 

obras de artes, estátuas, guardavam instrumentos cirúrgicos e astronômicos. 

(RAMOS, 2007, p.4).   

A França foi a pioneira na criação do centro cultural moderno, com o Centre   

National d’ Arte et Culture George Pompedou, inaugurado em 1975, em Paris. Essa 

iniciativa serviu de exemplo para a implantação de centros culturais em todo o 

mundo. Segundo Milanesi (1977) um centro cultural tem a função de promover três 

objetivos, o de criar, discutir e informar.   

No Brasil a implantação do centro cultural foi mais tardia, em meados da 

década de 60 surgiram interesses, mas segundo Ramos (2007), os primeiros centros 

de cultura brasileiros começaram a ser inseridos na década de 80, na grande cidade 

de São Paulo sendo o Centro Cultural do Jabaquara e o Centro Cultural de São 

Paulo. (ALVES, 2014)   

Existe uma dificuldade em manter esses locais em atividade, por muitas 

vezes serem propriedade privada, e exclusivamente pela evolução da tecnologia, 

que tornou tudo mais prático, rápido e fácil, porém se trata de um patrimônio por 

estar diretamente ligado ao passado sendo uma ponte que liga ao presente. A 

tecnologia é uma ferramenta que possibilita agregar e complementar o interesse das 

pessoas. 

A palavra patrimônio, é originária do latim, (patrimonium) se referia, entre os 

antigos romanos, a tudo que pertencia ao pai de família sendo assim, o patrimônio 
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era privado, pertencente a classe nobre. Mas com a propagação e o crescimento do 

cristianismo na idade média, as igrejas de caráter religioso passam a ser 

consideradas patrimônio, mas com o passar do tempo esse conceito abrange 

também as aldeias, cidades e países (WEB SITE G1, 2012).    

Por estar diretamente ligado ao passado, o patrimônio é efetivado 

dependendo das características e ao grupo em que está inserido, podendo ser: 

patrimônio material, que é composto por um conjunto de bens culturais, classificados 

conforme a sua natureza segundo o livro do tombo sendo organizado em patrimônio 

histórico material: arqueológico, paisagístico e etnográfico, dos quais envolvem 

história e as artes, sendo responsável pela saída e entrada de obras de arte do país, 

o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) setor responsável pela 

guarda e conservação desses materiais (IPHAN, 2014).   

O edifício escolhido para esse trabalho não é tombado, mas se enquadra nas 

características de patrimônio material imóvel, ou seja, é um bem individual que faz 

parte da história e da formação da cidade. Vê- se a necessidade de preservar este 

patrimônio, porém sem o tombo, não é possível preservar, pois ambos têm 

finalidades diferentes, e preservar não é o mesmo que tombar. É uma importante 

ação a ser tomada para com o edifício, assim fica impedido por lei a sua 

descaracterização ou destruição, propiciando plena utilização do edifício (KASEKER, 

ARRUDA, 2012).   

O conceito de restauração advindo da França é que o monumento deveria 

ser preservado na sua integridade permanente. Restaurar um edifício significa 

reviver o melhor dele, restituí-lo a um estado completo.  Alguns teóricos como 

Eugênio Manuel Violet Le - Duc, John Ruskin, Camilo Boito, Cesare Brandi entre 

outros, elaboraram estilos que foram postos em prática e utilizadas suas técnicas em 

obras muito conhecidas, a conservação teve início ainda no século XIX, por volta dos 

anos 1700, com a descoberta de Pompéia, que consistia em uma cidade petrificada 

onde tudo ficou intacto (RENNE, 2017)   

A partir disso se faz necessário a escolha de um dos métodos como forma 

de propor uma melhoria ao centro cultural de Apiaí, no qual melhor se adequa para o 
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edifício em estudo o restauro crítico, que para Cesare Brandi, busca revelar o 

monumento dando - lhe valor artístico, preservando e mantendo viva a história do 

local (RENNE, 2017)   

 

Tratando se da conservação da arte, história, monumento e o edifício em 

questão, revitalizar é um termo que pode se tratar de alguns significados como 

reviver, atribuir vitalidade ou revivescer algo. Ao se propor a revitalização de um 

espaço, ou de uma área, o projeto deve integrar e se integrar a cidade, ou seja, um 

projeto deve gerar possibilidades, sejam elas para o âmbito dos serviços ou 

conhecimento, seja para qual intuito esteja se intervindo, o projeto desempenha 

funções sociais (DICIO, 2009).   

O prédio que atualmente se encontra degradado e sem utilidade já foi palco 

para muitas apresentações e eventos sociais é decorado com mobiliário antigo e 

sem manutenção, como poltronas quebradas e desfragmentadas, piso de madeira 

degradado pelos cupins, paredes mofadas e com umidade, luminárias desalinhadas, 

louças e banheiro sem acessibilidade. Algumas intervenções e melhorias gerariam 

novas possibilidades para o edifício e visibilidade para a cidade.   

   

4. ESTUDO DE CASO CENTRO CULTUTAL DE APIAÍ - SP    

Os principais fatores que influenciam no projeto, serão comprovados com 

representações de mapas e imagens, como as características da região, aspectos, 

local e o edifício a ser modificado.   

Apiaí está localizada ao sul do estado de São Paulo (Figura 1), próxima a 

divisa com o Paraná, na região geograficamente conhecida como alto vale do 

Ribeira. Está a cerca de 326 Km da capital paulista e a 165 Km da capital 

paranaense.  

(CARTABELLOTA, 2016).   
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Figura 1 - Mapa de localização de Apiaí no estado de São Paulo   

   
Fonte: Wikipédia   

A escolha para o tema desse artigo se deu a partir da percepção do local, é 

um elemento inserido em uma rua movimentada pelo comércio dentro do espaço 

urbano, de tensão social. Foi elencado um edifício já construído, com 471,61m de 

área construída, situado na Rua 1° de abril, zona Norte da cidade.   

Segundo o último censo do IBGE publicado em  2010/2020 (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), a economia gira em torno de R$ 24.247,23 

(PIB perca pita, 2018), e a taxa de escolarização é de 97,3 % alfabetizados ou em 

fase de aprendizagem, compreendendo todos os municípios, com relação a 

infraestrutura, 54,4% dos domicílios tem esgotamento sanitário adequado e 

iluminação das vias, essas proximidades de vários pontos concentradores de 
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pessoas, permite que o centro cultural seja um espaço que venha ser frequentado 

pelas diversas faixas etárias (Figura 2).   

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa de uso e ocupação - Raio de 500m   

 

   

Conforme a (figura 3), que apresenta o mapa de hierarquia das vias com um 

raio de 500 M a partir da edificação evidenciando as vias arteriais, locais e coletoras. 

Apiaí é uma cidade turística e recebe visitantes de todos os lugares do mundo, a via 

  

    

Fonte: Elaboração própria         

    

      

Residencial           Serviços       Comercial       Institucional       Áreas verdes       
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arterial destacada no mapa em amarelo é o caminho principal que direciona aos 

serviços essenciais, como hospital, posto de gasolina, mercado, farmácias, e 

também é a via que conecta a rua na qual o centro cultural está localizado, sendo 

também um fácil acesso que disponibiliza um tráfego tranquilo mesmo tendo um 

fluxo intenso de veículos passando. 

 

 

 

Figura 3 - Mapa de hierarquia das vias - Raio de 500m 

 

   

Fonte: Elaboração própria   
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É uma cidade com uma boa taxa de escolarização com relação aos grandes 

centros urbanos, afirmando que é necessário esse ambiente de troca de informações 

e conhecimento, visto que um ambiente de recreação dá a liberdade de expor ideias, 

talentos e informações, gerando um grande número de indivíduos apoiadores e 

incentivadores que defendem suas ideais, valorizam as artes e principalmente a 

disseminação da sua cultura.   

Os moradores e visitantes da cidade de Apiaí tem opções de lugares 

gastronômicos, bares, casas de shows, enquanto aqueles que gostam de turismo e 

de estar em contato com a natureza, tem as opções como as cachoeiras do Alto da 

serra Petar, cavernas, trilhas, e o parque estadual turístico do Alto Ribeira, e para 

quem gosta de artesanato, a cidade tem um museu local, conhecido como sala das 

mestras, com exposições de artesanatos manuais feitos com argila, além da praça 

dos monumentos e a igreja Católica de Santo Antônio, com algumas características 

ainda da época de sua construção.   

Depois de analisar toda a importância contextual deste local para a 

reativação do antigo centro cultural, cabe aqui detalhar o contexto do entorno 

imediato da edificação, sendo que este objeto de estudo deste artigo está inserido 

em uma zona comercial e residencial, na época de sua construção existiam apenas 

algumas casas e o bairro estava em fase de crescimento o calçadão era cenário 

para as cantigas e serenatas atualmente o calçadão é ocupado com lojas variadas e 

de uso misto, incumbida de equipamentos de infraestrutura como iluminação e o que 

faz com que o centro cultural seja um equipamento bem localizado e de 

conhecimento (Figura 4).   

   

   Figura 4 - Rua do calçadão- Apiaí   
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Fonte: Elaboração própria  

   

A partir da (figura 5) é possível observar que sua fachada está degradada, 

desvalorizada e também marcada pelo vandalismo, necessitando de reparos e 

acabamentos, a troca das janelas e portas, limpeza das pedras naturas que decoram a 

fachada e o emprego de uma iluminação adequada e harmônica para a valorização 

dos elementos de sua fachada.  

     Figura 5 - Centro Cultural de Apiaí   

     
Fonte: Elaboração própria  

De acordo com a (figura 6) é possível observar que no interior do edifício são 

necessárias algumas intervenções, começando no hall de entrada, se faz necessário 

um balcão para atendimento, no auditório a troca das poltronas, uma amassada nas 

paredes, inclusão de materiais para melhorar a acústica, troca das poltronas, 



   

12   

   

readequação do palco, e um projeto de iluminação que favoreça e que seja 

adequada para o ambiente.  

 

                                                       Figura 6 - Áreas internas 

 

Fonte: Elaboração própria  

Quanto ao piso do edifício, o memo encontra-se degradado e velho 

necessitando a troca, quanto aos corredores, salas e banheiros, é importante uma 

boa iluminação, e se tratando dos banheiros é necessário louças novas. A 

restauração e a revitalização deste equipamento são capazes de reconfigurar o 

entorno, movimentando o setor de serviços, visto que gera o interesse de muitas 

pessoas na área e também favorece a relação entre morador e bairro.   

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por se tratar de um prédio antigo, o principal intuito é trazer melhorias, 

respeitando toda a história do edifício. As melhorias em geral beneficiam os 

possíveis usuários do espaço, como também reconhecimento cultural e turístico da 
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cidade, por portar um local equipado e preparado para atender e promover 

educação, cultura, conhecimento e lazer.  

Vê se a necessidade de pinturas internas e externas, troca de pisos, 

remodelação dos banheiros, fios e luminárias novas, tratamentos acústicos no 

auditório e possíveis salas de aula, no anfiteatro a troca do piso, poltronas, 

readequação do palco que é de madeira para um novo palco construído em 

alvenaria, na segurança a instalação de hidrantes, portas antichamas, e toda 

estrutura necessária para evitar danos ao prédio.  

   

6. CONCLUSÃO   

O artigo trata de temas importantes para a formação de todo o indivíduo 

como cultura que se refere a dança, arte, moral, leis, capacidades ou hábitos 

adquiridos pelo homem. A importância do centro cultural para a sociedade e a 

formação de novos pensamentos, o ato de restaurar e suas contribuições como 

modificadora e aperfeiçoadora das artes, como também o ato de revitalizar, que 

procura promover qualidade de vida as pessoas.   

Baseado em todas as informações e conhecimentos obtidos nesse artigo, é 

possível tornar o centro cultural um espaço frequentável de lazer, munido de 

infraestrutura e segurança para a promoção de um lazer diferenciado como também 

um equipamento voltado para o conhecimento, educação e expressão de artes, 

através de soluções cabíveis para torná-lo um espaço memorável e habitável vale 

lembrar que ele faz parte do crescimento da cidade, e que a partir dessas melhorias 

o município pode alavancar no meio econômico cultural, beneficiando milhares de 

pessoas com oportunidade de crescimento pessoal, cultural e educacional.   
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