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Que história um edifício poderá nos contar após  quase 100 anos de existência? E qual 
cidade irá encontrar na sua maturidade, quando não foi pensado para ela? O drama maior do 
renascimento de uma  estrutura notável, que atravessou o tempo com dignidade, talvez seja o 
de dar novo sentido ao seu lugar de destino. A esquina transformou-se no edifício, a arquitetura 
se tornou a cidade, não nos questionamos o porque de estar ali.  Dar vida ao edifício do Banco do 
Brasil será isso, a história revista pela capacidade de um edifício assumir uma nova função na 
cidade.  
 Adotamos por princípio um projeto que nasce de dentro para fora, no antigo e no novo. 
No Edifício Histórico, os vazios existentes ou potencializados por demolições necessárias 
receberam os programas coletivos, Café; Lojas; Memorial; Escola, aproveitando sua estrutura de 
espaço e seu apelo como obra de va- lor. A ele, e completando sua estrutura espacial e formal, 
contemplamos o outro programa no que chamamos de Anexo – Edificação Nova. Juntos, os 
edifícios abrigam o Centro de Gastronomia, tendo como fronteira comum os espaços de 
administração.  Arriscamos dizer que o programa moldou os edifícios, e a cidade desenhou a sua 
imagem.  
 O trabalho sobre o Edifício Histórico foi o de compreender sua estrutura existente, 
identificar os elementos acrescentados  ao edifício original que poderiam ser retirados, 
reconhecer a vocação dos pavimentos resultantes da desmontagem e adaptá-lo a um novo uso.  
De um modo objetivo, separamos o programa em camadas, com os pavimentos Térreo e 
Superior recebendo os programas de estar: Café e Museu, tendo a Escola e Administração entre 
eles. Sua fachada será integralmente restaurada, preservando seus elementos constituintes e 
devolvendo-lhe a vida pela nova tonalidade.  
 A Edificação Nova foi pensada como um volume cúbico que organiza o programa em três 
pavimentos e uma cobertura mirante, com as grandes funções organizando-se em torno do novo 
núcleo de circulação vertical e de conexões horizontais com o edifício histórico. O volume, 
sutilmente recuado na divisa de fundos, pode abrir-se integralmente para as duas fachadas, 
inundando os espaços de trabalho de luz  controlada e abrindo a vista para o exterior.  É um 
edifício técnico, por assim dizer, com autonomia de uso e suporte do edifício principal e seu 
tratamento no exterior preocupou-se em pensá-lo como uma complexa operação de 
continuidade no tempo, atuando como extensão do edifício histórico, tanto no gabarito como na 
neutralidade da fachada geométrica em brise-soleil com  tonalidade próxima à do edifico antigo.  
Pode, no entanto,  ser tomado com autonomia frente aquele, pois a graça de sua superfície 
vidrada atrás dos brises, trará durante o dia a transparência do novo frente a opacidade do 
antigo e a luminosidade noturna de um farol. A Edificação Nova completa o vazio que a cidade 
deixava como se também fizesse parte dela, servindo de ponte entre as  fachadas históricas 
existentes. 
 


