
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

Em nosso projeto, partimos da ideia de preservar a edificação principal, restaurando seus 
elementos construtivos e fazendo apenas pequenas adaptações nas divisões internas, de 
maneira a manter a espacialidade original, uma vez que a leitura da mesma permanece 
possível mesmo após o processo de deterioração do imóvel. Outro elemento que 
consideramos relevante a ser preservado é o galpão da cancha de bocha que, além dos seus 
méritos históricos, possui uma espacialidade bastante adaptável devido à sua simplicidade 
formal, composta pela interessante estrutura metálica que utiliza trilhos de trem e pelo 
fechamento lateral em madeira que acompanha o telhado de duas águas. 

O edifício anexo proposto surge, então, como uma conexão entre os dois elementos que 
serão mantidos, desenvolvendo-se como uma lâmina horizontal suspensa com 
particularidades em seus pontos de contato com o edifício principal e com o galpão. Além 
disso, entendemos como fundamental preservar a morfologia urbana da Vila Belga e a 
leitura da caixa de via, caracterizada pela conformação volumétrica de edifícios com 
fachadas alinhadas à calçada. 

A posição para o novo acesso ao complexo foi escolhida a partir da relação deste com a rua, 
no ponto em que havia menor desnível, para permitir a acessibilidade universal sem a 
utilização de rampas. A partir deste acesso principal, distribuem-se os fluxos para a EMAET, 
o Espaço de Economia Criativa e a praça aberta, todos passando ou tendo conexão visual 
com o Memorial. 

No térreo, grande parte do espaço do novo edifício é destinada a uma área livre de 
convivência, entendida como uma grande praça coberta. Este espaço se conecta 
diretamente à praça descoberta, compreendida como sua extensão, e poderá ser 
apropriada tanto pelos usuários das diferentes atividades abrigadas no complexo como pelo 
público geral. 

A materialidade deste projeto é pensada de modo a permitir a compreensão da intervenção 

como uma inserção atual neste complexo. Para tanto, foram utilizados materiais claramente 

distinguíveis em relação aos elementos originais a serem mantidos, como o concreto, o vidro 

e a chapa metálica perfurada, que se inserem de maneira sóbria e respeitosa em relação à 

preexistência e ao contexto urbano. 

Buscando uma relação com o edifício principal que terá sua fachada restaurada, o novo 

bloco adjacente se conformará como um volume monolítico em chapa metálica, alinhado 

com a platibanda existente. A verticalidade criada contrapõe-se à horizontalidade da lâmina 

suspensa, também em chapa metálica, que se apoia sobre o muro que conecta o anexo à 

antiga cancha de bocha a ser mantida. A entrada principal do complexo, por sua vez, será 

uma fenda vertical com fechamento em vidro no pavimento superior, marcando com clareza 

a divisão entre o bloco vertical e o horizontal. 


