
As diretrizes iniciais para lançamento do partido geral partiram da analise do 
programa de necessidades. Consideramos que o mesmo é constituido de um conjunto de 
atividades composto por unidades distintas, escola de artes (emaet), espaço de economia 
criativa, espaço de memória e área aberta de convívio. Entendemos, então, que apesar de 
constiturem um conjunto conexo, essas unidades poderiam ter independência de usos. 

Com base nas areas (m²) necessárias para cada unidade e nas características 
solicitadas para os ambientes e confrontá-los com as áreas edificaveis do lote e do prédio 
tombado, definimos que: 

As unidades de economia criativa e o espaço memorial a ser locados no edifício 
tombado, já a escola de artes, a ser locada em um volume independente conforme as normas 
do plano diretor (recuos mínimos e alturas). 

Estabelemos, então, uma conexão entre o segundo pavimento do prédio existente e 
o novo edifício, por meio de uma passarela.Plugado a aquela passarela estão locados 3 núcleos 
de circulação vertical (escada, rampa e elvador pne) que possibilitam a acessibildade universal 
nas duas edificações. 

A unificação final do conjunto dá-se por meio da criação de uma estrutura metálica 
modular que cria uma grande pérgola sobre o espaço aberto. Esta trama metálica recompõe 
de forma virtual junto ao alinhamento da rua doutor wauthier. A fachada junto ao alinhameto 
das edificações a serem retiradas, mantendo de certa forma a “memória” tipologica da rua. É 
definido assim um pórtico de acesso ao espaço aberto que funciona como um elemento de 
transição entre o espaço público e o semi-público. 

O preceito adotado busca a distinção entre o novo edifício que se acopla ao pré-
existente, tornado facilmente identificável o que é acréssimo. As estratégias dão-se por uso 
de texturas, materiais e técnicas construtivas. Desenha-se buscando a neutralidade, 
racionalidade e rigorismo modular. 

O espaço aberto possibilita uma série de eventos distintos e simultâneos, que se 
integra com a rua, caracterizando-se um espaço contiguo para o público nos dias de feiras 
(brique da vila belga). Nele estão inseridos os elementos a serem preservados, placas, tabelas 
de basquete, placar de pontuação. Os trilhos da cobertura da cancha de bocha serão 
reutilizados na pérgogola metálica sobre esse espaço. Os banco inseridos neste espaço são 
definidos por dormentes de madeira. Sob o piso deste espaço esta prevista a possibilidade de 
criação de uma bacia de detenção para águas pluviais. 

Enfatizando a racionalidade pretendida, utilizamos materiais pré-fabricados e 
modulares reduzindo o desperdício e tempo de execução da obra. A estrutura e basicamenbte 
em aço composta por perfis i e trilhos de trem e laje pré-moldada tipo roth. Os fechamentos 
externos são constituídos de vidro e painéis metálicos isolantes (pmis). As divisórias internas 
em gesso acartonado com isolante acústico. A cobertura é de telha termo acústica 

 


