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TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 
 
ARQUITETURA COMO EXPRESSÃO DO TEMPO  

 

Transformar e ampliar os espaços da antiga Sede do Banco do Brasil em um Centro 
Gastronômico nos coloca diante da necessidade de intervir sobre uma arquitetura concebida 
para outros usos, modificando uma realidade sem que o significado original de sua 
construção se altere. Se essa situação nos conduz à preservação das composições existentes 
e, consequentemente, ao respeito à integridade do construído, também nos impulsiona a 
sempre que incorporarmos novos elementos a essas composições o façamos de modo a 
denunciar a diversidade que o tempo estabelece. 
 
Em nossa proposta, as novas intervenções procuram evitar gestos miméticos, assumindo 
uma linguagem contemporânea e equilibrada em relação às arquiteturas existentes.  Um 
desejo de continuidade e de complementariedade em que o atual e o novo, o original e a 
reparação componham um conjunto coeso e harmonioso. 

 
REABILITAR E RECRIAR O CICLO VITAL DE UM EDIFÍCIO  
 

O que preserva um edifício é o uso.   
 
Esse uso está na ocupação por pessoas, que seguem um reciclar contínuo em função das 
necessidades que as novas dinâmicas do tempo apresentam. 
 
Mais que apenas preservar é necessário compreender o que um edifício existente oferece, 
reconhecendo seus benefícios e entendendo como as atuais necessidades humanas possam 
espacialmente ser incorporadas. 

 
UM CENTRO GASTRONÔMICO, CULTURAL E SOCIAL  
 

Propomos o Centro Gastronômico como um lugar para a comunidade, oferecendo novos 
ambientes para a vida social e cultural focados no aprendizado na pesquisa e na difusão da 
culinária local e regional.  
 
Um lugar de agregação, onde a gastronomia e a reflexão alimentar se encontrem com a 
arquitetura e a cidade. 

 
UM ÚNICO EDIFÍCIO  
 

Respeitando as premissas do programa de necessidades, assim como os limites de alturas e 
volumetrias estabelecidos, a Edificação Anexa e o Edifício Histórico procuram compor um 
conjunto unitário.  
 
Ao mérito patrimonial do passado procura-se incorporar o patrimônio do amanhã. 


