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A promulgação de diversas Cartas 
Patrimoniais a partir da segunda metade 
do século XX abriu caminhos para 
estratégias que visam a manutenção 
dos exemplares  sem torná-los 
representativos de falsos históricos 
e tampouco fadados à extinção, 
conforme previa John Ruskin. Neste 
novo pensamento, objetiva-se tanto a 
preservação de características originais 
da edificação quanto a atualização de 
sua função . Em conjunto, essas duas 
estratégias se tornam mais efetivas 
para a manutenção do patrimônio tanto 
como exemplar individual quanto em 

seu contexto urbano.
Para atingir tal objetivo no edifício da 
Antiga Cadeia, foram removidas todas 
as adições não históricas. Além disso, 
inseriu-se um elemento conector entre a 
edificação e o novo edifício, de modo que 
as novas formas e os novos materiais 
não toquem a fachada do exemplar 
histórico. Com essas estratégias, 
garante-se o princípio da reversibilidade 
e também a plena integração entre o 
edifício histórico, o novo edifício e os 
espaços abertos.

PATRIMÔNIO HISTÓRICOSISTEMA ESTRUTURAL

NÍVEL JOSÉ BONIFÁCIO – ACESSO ACADÊMICOS - 1:250

FACHADA SUL – INTEGRAÇÃO COM PRAÇA E IGREJA - 1:250

O edifício é composto por dez módulos de 8,4 
por 6,6 metros, um deles englobando a torre 
de serviços, plugada ao bloco pedagógico, 
contemplando os outros nove módulos. 
Os fechamentos horizontais dos módulos 
são feitos por lajes pré-moldadas tipo pi, à 
exceção do módulo central da fachada sul, 
que tem as lajes suprimidas, revelando um 
átrio que conecta visualmente os diferentes 
níveis do edifício.
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