
Proposta para Anexo do Edifício do Antigo Banco do Brasil:

“Aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas; lembrança,
reminiscência.” Memória.

A privilegiada localização do novo Centro de Gastronomia, ao lado do Mercado Central e da
Praça Coronel Pedro Osório, conecta valores e saberes históricos da cidade, mesclando o
patrimônio imaterial à materialidade urbana do Centro Histórico. A nova arquitetura prevê
ambientes que ressignificam o conhecimento passado de geração para geração, e o associam
à demanda tecnológica de uma escola gastronômica. A possibilidade de integrar o legado
histórico ao aperfeiçoamento profissional não só potencializa a economia, como também é
fundamental para o resgate do que já foi vivido e resguardado por tanto tempo. A
arquitetura será, antes de tudo, um lugar de memória.

O programa proposto pelo edital foi subdividido em quatro macro setores: aperfeiçoamento,
compartilhamento, expressão e restritivos. O setor de aperfeiçoamento concentrará todos
os usos educacionais e profissionalizantes, sendo o responsável pela garantia de preservação
e transmissão dos saberes locais da cidade de Pelotas. Os ambientes englobados pelo setor
de compartilhar serão os espaços de troca, conversas e encontros, onde a vivência urbana se
faz presente dentro da arquitetura. Já os lugares de expressão contarão a história de Pelotas
e manterão viva a sua memória por meio de ações educativas e culturais abertas à
comunidade local. Por último, o setor restritivo será composto pelos ambientes
administrativos e de gestão do espaço, responsável pela manutenção da usabilidade do
espaço a longo prazo.

A antiga sede do Banco do Brasil, que após anos de abandono voltará a ser utilizada,
receberá os usos voltados ao fomento da economia local, seja por meio de feiras
gastronômicas das doceiras e das comunidades quilombolas no térreo, seja por exposições e
memoriais da história da cidade, voltando a participar das dinâmicas urbanas do seu
entorno. O projeto do novo, por sua vez, busca se colocar como uma arquitetura que
respeita a edificação histórica, mas que ao mesmo tempo se coloca legitimamente ao lado
de uma obra de arte. Apossou-se do ritmo das fachadas da antiga sede do Banco do Brasil e
reinterpretou suas formas, conexões e fluxos. Dentro do contexto urbano, convida seu
público a entrar por um acesso chanfrado, que direciona o fluxo para o novo Centro
Gastronômico da cidade.

Os pavimentos do anexo são conectados por um núcleo de circulação vertical, cuja cor
remete às esquadrias do antigo mercado. Com permeabilidade visual para a calçada,
edificação histórica e para os novos laboratórios, o núcleo é responsável por garantir a
conexão entre a edificação histórica e o anexo em todos os pavimentos. Os usos são
distribuídos no seu entorno, fazendo com que suas escadas e patamares se tornem lugares
de encontros e de trocas.

O térreo distribui os fluxos e direciona os visitantes, além de contar com o espaço de
coworking gastronômico. No subsolo, em um espaço mais resguardado e climaticamente
adequado, foram locadas as salas de prova e de sommelier. Nos dois pavimentos superiores
se distribuem os laboratórios gastronômicos e as áreas administrativas. O terraço descoberto
se conecta ao sótão do edifício histórico e atua como um complemento ao seu uso. Este
espaço, por contar com uma arquibancada e pontes visuais importantes com o mercado e
com a praça, conecta mais uma vez a arquitetura à cidade.


