
MEMORIAL DESCRITIVO 

LOCALIZAÇÃO 

O projeto está localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, no 

Morro da Providência, entre os bairros do Santo Cristo e da Gamboa.

Local de uma das mais antigas favelas do Rio de Janeiro, a região 

carece de equipamentos e infraestrutura de 

transporte, ficando distante da cidade e seu desenvolvimento até 

mesmo com os projetos de revitalização da zona portuária.

no local de uma antiga pedreira e atualmente um pátio garagem de 

ônibus urbano, a escolha do local está d

tema proposto pelo concurso

com as necessidades

diferenciado traz ao grupo.

Localização da Cidade do Rio de Janeiro no estado e na metrópole, e ima
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OBJETIVOS PRINCIPAIS

A nossa ideia de escola avança sob a mera concepção de um edifício

Pensamos nas necessidades do entorno como objetivos principais, 

chegando à proposta de um conjunto estratégico para a promoção da 

cultura, do aprendizado, do lazer e de integração a cidade. 

implantação do projeto faz uma ligação importante da comunidade 

instalada na cota mais alta da antiga pedreira com o bairro abaixo, 

próximo da estação Central do Brasil e do centro histórico do Rio de 

Janeiro. Isso faz com que o projeto seja destinado a atrair pessoas e 

propiciar um espaço importante no desenvolvimento dos cidadãos que 

possam se beneficiar do equipamento.

FUNDAMENTOS ARQUITE

Opartido adotado divide o programa em dois volumes distintos. Lança 

uma plataforma no sentido longitudinal do terreno

barra (escola) no sentido transversal apoiando

No primeiro caso, propomos a biblioteca 

acesso público da comunidade. Um edifício que possa servir de 

mirante para a vista que se têm do alto do morro da providência para o 
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centro e  

a zona portuária do Rio, e também como peça principal destinada a 

cultura, lazer e ao turismo contando com o térreo praça; acervo de 

livros e um espaço livre multiuso no segundo patamar ; espaço de 

leitura, videoteca e sala de informática no terceiro; e no quarto 

patamar salas de aula multiuso.

extensão do largo da Igreja da Penha (datada do fim do século XVIII) 

ou por elevadores para quem vem da cota mais baixa do terreno.

O segundo edifício concentra mais o programa voltado aos alunos da 

escola proposta. É onde estão as salas de aula, o ginásio e as salas 

administrativas. Concebida como um corpo elevado, sua implantação 

considera a necessidade de configurar a borda sudeste 

mas também liberando o térreo, dando continuidade ao parque 

estende dos casarios vizinhos à borda escavada do morro.
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PARTIDO ESTRUTURAL E 

A biblioteca é constituída por diferentes níveis escalonados, formando 

um prisma suspenso na parede da antiga pedreira. 

balanço proposto na seção longitudinal, o

três grandes treliças pa

presas a fundações atirantadas, e apoiadas, no i

rocha. No sentido transversal, as grandes treliças são amarradas com 

vigas em perfil I, que também suportam as l

pavimentos, garantindo a estabilidade em todas as direções. Em 

planta, a biblioteca é larga em sua base 

em balanço. Esse desenho permite uma menor carga nas treliças que 

sustentam o balanço e também maior estabilidade no eixo transversal.

A escola foi colocada na parte mais baixa do lote, sustentada por uma 

treliça de aproximadam

90m. As lajes dos pisos internos ficam penduradas por tirantes presos 

a treliça, liberando o projeto de pilares de sustentação.
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PARTIDO ESTRUTURAL E A PROPOSTA ARQUITETONICA
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