
 

TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 
 

A narrativa do projeto desenvolve-se em torno do equilíbrio. A presença do equilíbrio, 
fundamental a um estado de harmonia intransponível à própria existência, orientou o 
processo projetual: não poderia ser uma proposta embriagada pelo ego humano e sua 
temerosa vontade de se projetar no tempo e no espaço, contudo não deveria ser 
despretensiosa ao ponto de flertar com o desrespeito à importância da instituição a ser 
sediada. A vizinhança, cuidadosamente formada ao longo dos anos, exigia uma proposta 
contida, mas capaz de satisfatoriamente continuar a história da formação de sua paisagem 
urbana e cultural. O projeto, portanto, para além de sua demanda funcional, nasceu dos 
telhados agudos dos casebres do entorno, das rugosidades das paredes de madeira, dos 
símbolos formais consolidados da paisagem, da forma urbana, dos declives e aclives, enfim, 
do lugar.  
 
Em termos práticos, o programa foi solucionado em um único corpo, que assume 
“disformidades regulares” na busca pela construção de sua própria identidade. O concreto 
armado, tanto como material quanto técnica construtiva muito bem desenvolvidos no Brasil, 
foi escolhido para fechar todo o invólucro em função de sua potencialidade tectônica e 
também por sua longevidade e resiliência ao intemperismo e ao desgaste cotidianos.  
 
Embora a edificação tenha que se fechar completamente nos períodos sem uso, sua 
implantação foi projetada para favorecer a urbanidade.  As fachadas limítrofes aos 
logradouros públicos são antecedidas por zonas de transição para o espaço privado, 
institucional. Em função do desnível do terreno e da bem-vinda possibilidade de conversão de 
uma das ruas em peatonal, a edificação pôde ser projetada com “dois térreos”. Isto porque é 
possível o acesso direto ao seu interior tanto pelo primeiro pavimento quanto pelo pavimento 
essencialmente térreo. No segundo pavimento, a uma altura favorável à contemplação da 
paisagem, criou-se um terraço estrategicamente posicionado na esquina, ampliando as 
possibilidades de diálogo com o entorno. O terceiro e quarto pavimentos solucionam de forma 
racional o restante do programa de necessidades. 
 
Para desconstruir o volume maciço e viabilizar o emprego de soluções bioclimáticas, criou-se 
um poço (ou átrio) que escava andar por andar, desde o térreo, toda a geometria concebida. 
Outro movimento marcante de desconstrução formal foi a interferência da edificação 
existente na conformação do volume, que resultou no dobramento literal da fachada, 
ampliando as possibilidades de projeto. Além disso, por ser um bem arquitetônico de 
interesse patrimonial, não se vislumbrou outra destinação que não a de brinquedoteca e 
espaço família, pois entende-se que o uso da edificação em si será uma ação de educação 
patrimonial, um exercício da cidadania que deve ser assegurado desde os anos iniciais de 
nossa formação. 
 
Em síntese, todas as soluções buscaram criar uma edificação, que já nasce de uma história 
muito memorável – fruto de um processo seletivo democrático, capaz de comunicar que é 
possível não só resistirmos, mas coexistirmos na diversidade, respeitando os processos 
passados, formadores do tempo presente, e comprometido com o delineamento do melhor 
caminho para continuarmos essa longa trajetória que tem sido o desenvolvimento da própria 
humanidade.  


