
 

Mesmo que longe do ideal, São Paulo já começa a ver um movimento de descentralização de 
suas opções e endereços culturais. 

Desde que deixou de ser uma vila e passou a "cidade do café" - por volta de 1850, quando a 
cafeicultura começou a ocupar o oeste paulista -, a capital do estado tornou-se fenômeno de 
crescimento. Um exemplo, do ponto de vista demográfico, é que de 1854 até 1954 - período 
apontado pela urbanista Raquel Rolnik no livro Folha Explica: São Paulo (Publifolha, 2002) - a 
cidade saltou de 30 mil habitantes para 2,5 milhões.  

Esse processo ininterrupto de crescimento populacional levou a um movimento de 
concentração de renda. Esse, por sua vez, causado principalmente pela instalação de um 
parque industrial que crescia juntamente às rodovias que passariam a caracterizar a 
metrópole. Àquela altura, São Paulo já era "o centro industrial mais importante do país", 
explica a urbanista, acumulando com isso o posto de pólo financeiro e o título de maior cidade 
brasileira.  

Não demorou muito para que essa nova condição da capital atraísse cada vez mais 
equipamentos de cultura e lazer. Em 1956, por exemplo, foi inaugurado o Conjunto Nacional - 
misto de edifício residencial e comercial e que também abrigava bares, galerias de arte e 
cinemas. No final da década de 1960, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) sai da Rua Sete de 
Abril, no Centro, ocupa o prédio da Avenida Paulista - onde se encontra até hoje - e passa a 
ampliar e intensificar suas atividades. Entretanto, esse mapa cultural não reproduziu o modelo 
expansionista das indústrias - que se espalhavam por toda a região metropolitana - e o seu 
crescimento dava-se mais em diversidade e qualidade do que geograficamente. "A lógica [do 
surgimento de equipamentos de cultura] é a da concentração de renda", explica Raquel Rolnik. 
"E como a gente tem uma renda extremamente, e historicamente, concentrada, os 
equipamentos de lazer e cultura se localizaram onde a classe média e a classe média alta da 
cidade habitam e se concentram." 

 



Por outro lado, embora ainda não seja possível afirmar que a "geografia cultural" da cidade 
tenha se democratizado, iniciativas pontuais têm oferecido novos endereços para o teatro, a 
música, a dança e as demais formas de cultura que São Paulo tem a vocação de aglutinar. "As 
opções de lazer e cultura na cidade de São Paulo ainda estão muito concentradas", afirma 
Raquel. "Pela dimensão física da metrópole, o nível de concentração dos equipamentos é muito 
grande. Mas é claro que há esforços importantes e que têm realmente uma função nucleadora 
importantíssima nessas regiões. Ações como a do próprio Sesc, que fez claramente uma 
estratégia de descentralização e ancorou equipamentos importantes na Zona Leste e na 
periferia sul, por exemplo." 

 

 
Mapa com diversos centros culturais em São Paulo 

 

Em menos de 15 anos, regiões antes desguarnecidas de equipamentos passaram a ostentar a 
condição de pequenos núcleos culturais. É o caso da região de Pinheiros, com a chegada do 
Sesc Pinheiros, do Instituto Tomie Ohtake, do Centro Brasileiro Britânico; e da Barra Funda, 
com várias casas noturnas que hospedam grupos de música de variadas tendências. Mesmo o 
Centro antigo renasceu com a abertura de espaços como Centro Cultural Banco do Brasil, 
Caixa Cultural e, em breve, a inauguração do Sesc 24 de Maio , ao lado do Teatro Municipal. O 
fato é que a Paulicéia viu surgir, nesse período, iniciativas de descentralização das ofertas 
culturais.  

Samba e teatro  

A reportagem apurou algumas dessas ações, nas diferentes regiões da cidade, que mostram 
como a cultura pode hoje levar os interessados a locais que antes ficavam de fora desse 
circuito. Um dos melhores endereços para quem gosta de samba, por exemplo, é o bairro de 
Santo Amaro, na Zona Sul.  

É lá que acontece, todas as segundas-feiras, das 20h30 às 24h, uma das mais famosas rodas 
do gênero da cidade: o Samba da Vela. "As pessoas podem pensar que samba mesmo você 
ouve em bares de samba como os que existem na Vila Madalena [Zona Oeste]", diz José 
Alfredo Gonçalves Miranda, o Paqüera, um dos fundadores da roda. "Mas espera um pouco, é 
no reduto das organizações que esse samba é produzido, como o Samba da Vela, aqui em 
Santo Amaro, ou mesmo lá em Osasco ou em São Mateus [Berço do Samba de São Mateus, 



Zona Leste (foto), veja o serviço]. Esses são os redutos. E os grandes mestres chegam e 
pensam: 'Caramba, eu não sabia que tinha isso aqui'." O encontro de sambistas acontece na 
unidade Manoel Cardoso de Mendonça da Casa de Cultura de Santo Amaro.  

No campo do teatro, os moradores da região norte já não precisam mais atravessar a cidade 
em busca de um espetáculo. As peças é que estão indo para lá. Além da programação 
oferecida pelo Sesc Santana, locais como o Teatro Jardim São Paulo estão atraindo artistas e 
público. "O forte são as comédias, preferência geral do público freqüentador", afirma o 
coordenador da casa, Luciano José Ferreira de Carvalho. "E, quando a gente vai fechar o caixa 
e vê os cheques, percebe que não são somente moradores da Zona Norte que vêm assistir às 
peças. Há pessoas de bairros como o Brooklin [Zona Sul], Santo Amaro e até Cotia [município 
da Grande São Paulo]." Segundo o coordenador, as noites são de casa cheia. "Os 359 lugares 
ficam ocupados todas as sextas, sábados e domingos", conta.  

Uma virada cultural 

Ainda na Zona Norte, o Parque da Juventude, construído no local antes ocupado pela Casa de 
Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, também levou à região um espaço que, 
além do lazer, concentra atividades culturais, como shows musicais e exposições ao ar livre. 
"O parque reúne esporte, lazer, turismo, meio ambiente e educação", explica Paulo Pavan, 
diretor do local. "Eventos culturais, como a Virada Cultural, realizada em parceria com a 
Prefeitura de São Paulo, contagiam o público. Na última edição, o evento atraiu 20 mil 
pessoas."  

O Parque da Juventude atua também em parceria com a unidade Sesc Santana, que levou até 
lá espetáculos de dança internacionais, como o Transports Exceptionnels, com a companhia 
francesa Beau Geste. No campo das exposições, a mostra 100 Anos Brasil-Japão leva a cultura 
nipônica para além do bairro da Liberdade, região central onde se concentra a maior 
comunidade japonesa fora do Japão. Até 29 de maio, origamis, mangás e fotos que registram 
a chegada e a trajetória dos imigrantes japoneses no Brasil poderão ser vistos por milhares de 
pessoas numa exposição itinerante realizada pela Secretaria Municipal de Educação nas 26 
unidades do Centro Educacional Unificado (CEU).  

A mostra foi inaugurada no dia 3 de outubro de 2007 no CEU Inácio Monteiro - localizado na 
região da Gleba do Pêssego, na Zona Leste -, e termina na unidade Aricanduva, em Itaquera, 
também na região. Até lá, 100 Anos Brasil-Japão poderá ser vista em toda a cidade: do 
Butantã, na Zona Oeste, até Guaianazes, no extremo oposto da capital. 

Serviço 

Eventos: 

- Exposição 100 Anos Brasil-Japão 

CEU Butantã - Avenida Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1870, Butantã, de 1º a 6/4 

CEU Meninos - Rua Barbinos, s/nº, Ipiranga, de 8 a 13/4 

CEU Vila Rubi - Rua Domingos Tarroso, 101, Capela do Socorro, de 15 a 21/4 

CEU Azul da Cor do Mar - Avenida Ernesto Souza Cruz, 2171, Itaquera, de 23 a 27/4 

CEU Água Azul - Avenida dos Metalúrgicos, s/nº, Guaianazes, de 29/4 a 4/5 

CEU Jaçanã - Avenida Antonio Cesar Neto, s/nº, regiões do Jaçanã e Tremembé, de 6 a 11/5 



CEU Feitiço da Vila - Rua Feitiço da Vila, s/ nº, Campo Limpo, de 13 a 18/5 

CEU Aricanduva - Avenida Aricanduva, s/nº, Itaquera, de 20 a 29/5 

o Samba da Vela 

Casa de Cultura de Santo Amaro - Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434, telefone: 5522-
8897, todas as segundas-feiras, das 20h30 às 24h 

o Berço do Samba da São Mateus 

Buteco do Timaia - Rua João do Canto e Mello, 321 - Parque São Rafael - São Mateus, 
telefone: 6117 5336, uma vez por mês. (CD Berço do Samba de São Mateus - 
www.sescsp.org.br/loja) 

Outros endereços: 

Teatro Jardim São Paulo - Avenida Leôncio de Magalhães, 382 

Jardim São Paulo, telefone: 2959-2952, www.jardimsaopaulo.com.br/teatro 

Os Satyros - Praça Franklin Roosevelt, 214, telefone: 3258-6345 

Espaço Parlapatões - Praça Franklin Roosevelt, 158, telefone: 3258-4449 

Pinacoteca do Estado de São Paulo - Praça da Luz, 2, Centro, telefone: 3324-1000 

Museu da Língua Portuguesa - Praça da Luz, s/nº, Centro, telefone: 3326-0775 

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes s/nº, Centro, telefones: 3367-9554 e 3367-9559 

Parque da Juventude - Avenida Cruzeiro do Sul, 2500, Santana, telefone: 6221-1826 

Disponível em: <http://www.sescsp.org.br>. Acesso em 17 abr. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


