
A presente proposta tem como premissas principais: clareza na distinção entre patrimônio 
preservado e adições contemporâneas; legibilidade do espaço público interno ao lote e 
oferecido à cidade; compartimentação do programa permitindo funcionamento 
independente das facilidades; e preservação da amplitude do salão do pavimento superior do 
sobrado existente. 
Para tanto foi empregada estrutura mista de concreto e aço, sendo o primeiro usado nas 
fundações, pilares e laje, e o último na estrutura das coberturas. O sistema aproveita a 
robustez e menor custo do concreto para constituir o embasamento de forma simples e 
crua, para então coroá-lo com peças metálicas esbeltas, leves e de montagem rápida. 
Poderá ser estudada a viabilidade do aproveitamento dos pilares e vigas metálicos da cancha 
de bocha existente. O volume anexo principal se liga ao sobrado por uma pequena 
passarela, conectada à abertura do antigo palco, conferindo claro destaque de um volume 
em relação ao outro - ainda que se tenha optado pela proximidade como forma de garantir 
uma circulação vertical única, eficiente e de acordo com as normas. A fachada em chapas 
perfuradas de aço galvanizado reforça a intenção tanto pela sua materialidade, quanto pelo 
desenho em planos distintos. 
O térreo se configura a partir do grande espaço público aberto, uma praça de 640m² - talvez 
mais semelhante a uma rua por sua geometria - que convida o transeunte da rua Wauthier a 
dobrar uma nova esquina e, mirando as arquibancadas ao fundo, passear pelos jardins, 
observar as vitrines do edifício e, com sorte, uma partida de basquete. No retorno, reparar 
na marquise que convida ao saguão e descobrir a cantina. Sair por um lugar diferente do que 
entrou, possivelmente do outro lado, já dentro do casarão, se deparando então com o 
memorial. 
Portanto a alocação do programa tem como princípio que os usos e atividades mais 
chamativos fiquem nas esquinas - existente e nova – e, então, que a distribuição das salas e 
sanitários das duas instituições permitam horários de funcionamento independentes: o 
Espaço de Economia Criativa se encerra na metade posterior do térreo do edifício anexo, e 
pode ser acessado tanto pelo saguão, quanto pela praça; a Escola de Artes Eduardo Trevisan 
ocupa o pavimento superior e o sobrado existente, tendo seu acesso principal de frente para 
a rua Wauthier, além das duas entradas do casarão. Da mesma forma, o saguão comum, 
com espaço multiuso e cantina, também pode abrir e fechar independentemente do usos 
institucionais. 
Por fim, foi central para a concepção do projeto a manutenção do salão do sobrado como 
um espaço uno, legível em toda sua amplitude, iluminado por todos os lados e por cima, 
com piso ininterrupto e pé direito altíssimo. A alocação do programa de teatro e circo foi 
conveniente para esse fim: um pequeno bloco para vestiários, camarins e infraestrutura 
elétrica e de ar condicionado; cortinas acústicas para vedações móveis entre atividades 
simultâneas; e infraestrutura para iluminação artificial versátil. Com estes poucos elementos 
- todos reversíveis - o ambiente acomoda as atividades regulares da escola, mas sem perder 
sua vocação de salão, apto a receber apresentações, festas e eventos diversos. 
 
área construída existente: 649,48m² 
área construída proposta: 976,64m² 
área total construída: 1.626,12m² 
Taxa de Ocupação: 53% 
 
 


