
RESUMO 
 
O maior desafio da proposta não foi apenas superar as limitações impostas pela exiguidade 
do terreno e o amplo programa de necessidades, mas buscar uma solução que conferisse ao 
prédio caráter inconfundível de obra sóbria e digna, além de ser uma intervenção que 
impactasse de forma respeitosa a paisagem local.  
 
Adotamos o partido que tem como cerne a liberação dos pavimentos de conexão com as ruas 
para a apropriação dos usuários. Foi colocado também como premissa harmonizar a 
edificação com a casa protegida, como questão ética de preservação, sendo este um aspecto 
fundamental nas escolhas arquitetônicas e urbanísticas.  
 
Concentramos o maciço a ser construído em um ponto do lote que proporcionasse ampliação 
do espaço visual no trecho de maior valorização, que compreende a esquina da Rua José 
Bonifácio com a Rua Três de Outubro.  
 
Partimos da ideia de aproveitar o desnível do terreno, ocupando uma cota superior, 
correspondente ao nível da praça existente, onde faz-se aí a extensão de uma laje com 
alinhamento e proporções similares ao frontão do bem preservado, buscando aproximar suas 
relações; e outra inferior, no nível de entrada da respectiva casa, que também exprime papel 
de acesso com função de ser um sítio de convivência e acolhimento, fazendo a transição entre 
coberto e descoberto. Ambos os espaços tem um cunho cívico, com esplanadas secas e amplas 
para possibilitar usos efêmeros e suportar o fluxo de pessoas que utilizarão o espaço.  
 
Buscando liberar o térreo para um acesso mais livre e generoso, bem como possibilitar nos 
andares tipo espaços institucionais com uma conformação diversa, o edifício se apoia 
basicamente em apenas 4 pilares centrais – com dimensões de 0,80m x 3,60m cada –  
suportando as lajes nervuradas de todos os pavimentos – com 0,50m de espessura. Na porção 
interior do conjunto o vão livre chega a até 10,0m de comprimento, abrigando os eixos de 
circulações verticais, circulações horizontais e átrio, enquanto que na porção perimetral o 
balaço de 6,5m recebe os diversos espaços solicitados. 
 
Internamente buscamos dar uma ambientação adequada que contribuísse para o bem estar 
e eficiência das atividades desejadas, liberando os espaços pragmáticos para um uso livre e 
flexível. Tratamos de forma cuidadosa o vazio central, instigando os percursos e encontros, 
visadas diretas e inusitadas, cheios e vazios com efeitos de luz e sombra. Tratamos a questão 
de acessibilidade sob uma ótica única, a qual o design universal faz parte de todo um processo 
de projeto inclusivo – não restritivas apenas àqueles em situação de mobilidade reduzida, mas 
sim a todos os usuários do conjunto. As dimensões e decisões atendem a todos os públicos de 
forma democrática, visando gerar uma experiência justa e igualitária. 
 

 


