
 A  compreensão  dos  centros  históricos  como  lugares  portadores  da  memória  e  da  cultura 
 urbana,  materializada  em  cidades  que  guardam  relações  espaciais  e  construídas  dos  modos 
 de  estar  no  ambiente,  é  fundamental  para  a  cons�tuição  de  uma  autonomia  que  cria 
 caminhos  sólidos  para  a  liberdade  humana.  Desta  forma,  a  costura  proposta  para  este 
 concurso,  entre  an�go  e  novo,  arquitetura  e  alimentação,  tradições  e  inovações,  é  referência 
 posi�va  no  complicado  e  quixotesco  processo  de  integração  do  patrimônio  cultural  à  vida 
 efervescente  das  cidades  brasileiras.  Portanto,  um  projeto  arquitetônico  situado  anexo  ao 
 belo  e  importante  edi�cio  histórico  do  Banco  do  Brasil,  de  Pelotas,  precisa  carregar  em  si 
 esta  coerência  de  que  aquele  contexto  urbano  tem  suas  referências  consolidadas,  com  os 
 devidos  protagonistas  postos  em  seus  lugares  de  destaque.  Assim,  o  edi�cio  proposto  deve 
 não  somente  respeitar,  pois,  desta  forma,  guardaria  posição  de  distância,  mas  tornar-se 
 parte  do  ambiente,  garan�ndo  a  visibilidade,  a  integração  e,  sobretudo,  a  ambiência  daquele 
 contexto.  A  palavra  contexto,  inclusive,  deve  ser  o  norte  das  intervenções  propostas, 
 permi�ndo  que  as  caracterís�cas  urbanas,  com  todas  as  relações  formais  e  esté�cas  que 
 compõem  sua  ambiência,  possam  se  manter,  ao  mesmo  tempo  em  que  recebem,  enroscados 
 em  suas  camadas  históricas,  aquele  novo  objeto  em  relações  e  trocas  mútuas  síncronas  e 
 diacrônicas.  Por  isso,  o  primeiro  pensamento  da  nossa  equipe  foi  manter  a  linguagem  do 
 edi�cio  situado  no  terreno  de  intervenção,  cuja  demolição  foi  determinada,  com  o  intuito  de 
 preservar  a  lógica  formal  e  volumétrica  da  rua,  representada  na  fotomontagem  das  fachadas 
 do  Termo  de  Referência.  Por  detrás  dele,  no  miolo  do  lote,  surge  o  novo  edi�cio,  com  suas 
 aberturas  definindo  eixos  de  perspec�vas  que  apontam  para  importantes  visuais  do  contexto 
 urbano.  Portanto,  blocos  maciços  determinam  diagonais  enquanto  linhas  de  força  que 
 cortam  volumes  translúcidos  que  repousam  como  generosos  cenários  para  atuação  dos 
 protagonistas  da  cena.  O  prédio  novo  coloca-se  então  como  algo  a  ser  descoberto,  não 
 apreendido  com  um  olhar  dominante,  mas  aos  poucos,  vivenciado,  em  percurso,  quase  como 
 o  olhar  vagante  de  uma  charqueada  ou  do  caminhar  atento  do  comerciante  nômade  das 
 feiras  livres.  Aliás,  todo  o  andar  térreo  se  propõe  a  ser  área  livre,  um  aberto-interno,  lugar 
 em  que  se  entra  para  sair,  uma  praça  interior  des�nada  a  feiras,  eventos  e  comércio  de 
 matéria-prima  para  a  culinária  ou  de  produtos  gastronômicos  de  rua,  sempre  harmonizados 
 com  a  boa  música  da  região.  Faz  conexão  direta  com  o  edi�cio  histórico,  servindo  como 
 extensão  para  o  café  e  o  espaço  de  eventos.  O  prédio  propõe-se  a  ser  uma  grande  cozinha 
 brasileira,  que  é  a  verdadeira  sala  de  estar  das  nossas  casas,  principal  lugar  de  permanência  e 
 para  onde  vão  as  visitas  mais  importantes  e  ín�mas.  Lugar  acolhedor  e  in�mista  e  que  por 
 isso,  se  resolve  para  dentro  de  si  mesmo,  ao  mesmo  tempo  que  dialoga  com  o  entorno 
 através  de  suas  aberturas  e  transparências,  e  que,  através  da  referência  à  pré-existência, 
 pode-se  inserir  a�vamente  no  contexto  urbano,  pois  a  Sala  Sommelier,  situada  no  térreo,  foi 
 pensada  de  forma  a  poder  tornar-se  bar,  fora  dos  horários  le�vos,  integrando  a  rua  à  praça 
 interna.  O  primeiro  subsolo  des�na-se  aos  laboratórios  gastronômicos  com  área  externa  para 
 as  parrilheiras.  No  segundo  subsolo  encontra-se  a  administração  e  a  área  técnica.  No 
 primeiro  pavimento  encontra-se  o  laboratório  gastronômico  de  padaria  e  confeitaria,  além 
 de  uma  área  para  estar,  convivência  e  estudos.  No  primeiro  pavimento  também  se  encontra 
 a  sala  Serviços  de  Restaurante,  ocupando  o  que  seria  o  primeiro  pavimento  do  edi�cio 
 demolido.  No  segundo  pavimento  está  a  sala  de  coworking  gastronômico,  com  múl�plas 
 bancadas  de  preparo  e  mesas  para  refeições.  É  um  ambiente  para  convivência, 
 confraternização  e  festa  em  torno  do  preparo  e  compar�lhamento  do  alimento.  Todos  os 
 pavimentos  acima  do  chão  fazem  conexão  direta  com  o  edi�cio  histórico,  através  de 
 passarelas que delicadamente lhe tocam e lhe convidam para um abraço fes�vo. 


