
Na conjuntura das condições locais que se insere, busca-se uma arquitetura de 
resistência, que se fundamenta nos elementos do lugar em busca de uma essência, alma e, 
portanto, resgatar e concretizar suas totalidades. Em O Fenômeno do Lugar, Christian 
Norbgerg-Schulz diz que o “os espaços recebem sua essência dos lugares”, assim, traz o 
significado como uma necessidade humana, concretizada através da poesia, unindo local e 
tectônica.  

Analisando o entorno imediato, cinco elementos são identificados como potências: a 
pré-existência histórica implantada no lote, o Anfiteatro Nossas Raízes, a Praça Capitão Pedro 
da Silva Chaves e os eixos conformados pela Rua Borges de Medeiros e Avenida Getúlio 
Vargas. São essas as forças que dão direcionamento ao partido proposto uma vez que geram 
tenções sobre o lote e condicionam as intenções projetuais.  

Partindo da edificação histórica, uma malha de 5mx5m é aplicada paralela às faces 
frontal e lateral da pré-existência dando base para a proposta formal e lançamento da 
estrutura. O prolongamento dos eixos oblíquos conformados pela R. Borges de Medeiros e Av. 
Getúlio Vargas contrapõe o formato ortogonal do lote e indicam a inserção de volumes nas 
extremidades do terreno deixando o centro livre para a proposição de espaços de convivência.  

A função cívica e social das praças é um valor intrínseco e historicamente conhecido. 
O entorno aloca dois espaços públicos de grande importância: a Praça Capitão Pedro da Silva 
Chaves e o Anfiteatro Nossas Raízes. Assim, e apropriando-se da Rua José Bonifácio que 
confronta uma das frontalidades do lote, é proposta uma extensão do espaço urbano, 
conformando uma praça interna entre os dois volumes propostos e um espaço de maior 
proeminência.  

Em “Cidades Para Pessoas”, Jean Gehl diz que a cidade, a arquitetura e os detalhes são 
percebidos ao caminhar. Com isso, busca-se valorizar o percurso no entorno do lote e no 
interior da edificação proposta, induzindo os usuários a olhar o espaço e fazendo com que o 
deslocamento seja parte da experiência arquitetônica e urbana afim de promover a 
sensibilização e estimular a percepção das pessoas.  

Em busca de elementos simbólicos o local nos sugere os elementos vegetativos 
característicos da cidade e um componente de sua imagem, conferindo identidade ao local. 
Mesma identidade é aplicada na cobertura que envolve as duas volumetrias implantadas, 
através de uma linguagem contemporânea unindo poética ao concretizar um elemento da 
vida-cotidiana dos moradores e do imaginário de turistas.   

A arquitetura sugere inovação. Por isso, uma das estratégias projetuais é a aplicação 
destes elementos que estimulem a percepção. Desde o século XX, com a difusão do 
impressionismo, a cor ganha autonomia. Assim, as circulações verticais ganham caráter 
monumental onde a forma é constituída por meio da cor que, por sua vez, é o grande 
elemento de proeminência estrutural, enfatizando a importância do deslocamento como 
maneira de sensibilizar o usuário.  

O deslocamento é o partido e a força do projeto. Reforça que a proposta cria um ponto 
de convergência de pessoas, promovendo o desenvolvimento intelectual, da inovação e da 
cultura, uma vez que cria-se um conjunto de espaços voltados para a apropriação e 
identificação das pessoas. 


