
VISTA AÉREA DESDE A R. DUQUE DE CAXIAS

VISTA DESDE A R. DUQUE DE CAXIAS E 
PÇ. BARÃO DO RIO BRANCO

O centro histórico da cidade de João Pessoa apresenta características 
dicotômicas, já que no seu espaço urbano e em sua arquitetura con-
vivem diversos tempos e variadas maneiras de se encarar o papel dos 
edifícios no contexto da cidade. Na parte do dia, especialmente no 
horário de trabalho, a densidade urbana é relativamente alta e o co-
mércio funciona de forma vibrante. Já durante a noite, a região tende 
a se esvaziar e se torna, em grande parte, ociosa, sem que haja muitos 
atrativos para a permanência nas ruas, praças e estabelecimentos. 

Entretanto, ao mesmo tempo, tais contraste fazem com que surjam 
oportunidades de intervenções positivas por meio da implantação de 
um equipamento que se comunique com a contemporaneidade e com 
os diversos períodos importantes para a construção da história local. 
Nesse sentido, surge a proposta de se desenvolver um projeto que 
possa suprir a demanda de ócio da população do bairro, bem como 
oferecer uma alternativa ao circuito cultural da cidade, atraindo públi-
cos distintos em vários horários e ainda contribuindo para a vitalidade 
urbana do bairro. O local de implantação do projeto, a praça Barão do 
Rio Branco, tem um histórico de transformações radicais, e, embora 

sobrevivam edifícios coloniais e de outras épocas posteriores, o entor-
no arquitetônico é heterogêneo e complexo. O cerne da proposta pro-
jetual consiste em criar um cinema escola, equipado com uma sala de 
projeç4oes, uma sala de exibição (galeria) e um café, o que contribui 
para a manutenção do bairro em sua fragilidade, albergando vários 
usos, porém procurando não perder a conexão com seu contexto.

A praça, sendo o elemento protagonista do local, do ponto de vis-
ta urbano, estará conectada visual e fisicamente com o edifício, já 
que pretende-se que o pavimento inferior represente um contato 
mais próximo com o meio externo. Em contrapartida, no pavimento 
superior, o espaço é mais introspectivo e contempla mais os vazios 
internos do que a área externa, algo que dialoga bem com as salas 
projetadas para tal área. Os conceitos chave adotados para o segui-
mento do partido foram a integração física e visual do edifício com a 
praça, a flexibilidade, priorizando a possibilidade de distintas apro-
priações do espaço, a porosidade, aproveitando-se da área não ocu-
pada reservada pela legislação, assim como a mescla de elementos 
tipológicos, referentes às diversas arquiteturas já praticadas no local.

A materialidade do edifício está baseada no uso de elementos que 
evocam ao passado, porém sem que se faça uma referência tão ex-
plícita. Assim, usa-se o concreto na estrutura e nas lajes e a pedra 
nos muros dos pátios internos, fazendo com que haja um processo 
de descoberta de tais paredes, já que não estão tão expostas para a 
parte externa e se evidenciam conforme se percebe a totalidade dos 
espaços. A fachada, que utiliza chapas de aço cortém perfuradas, pro-
cura fazer do edifício um elemento novo, uma marca do nosso tempo, 
entretanto, conservando toda a poética e a evocação ao passado pre-
sentes no material, que é usado continuamente em projetos de gran-
de significação cultural no contexto da arquitetura contemporânea. 

As tividades realizadas no cine escola, sejam o ensino do cinema, seja 
a exibição de películas, ou mesmo a exposição de vídeos e painéis 
interativos na parte inferior (sala de exposições), estão todas rela-
cionadas de tal forma com o contexto local e suas necessidades que 
propõem conseguir sustentar o edifício financeira e culturalmen-
te, já que com os distintos usos e atividades, o mesmo apresenta 
um grande potencial para atrair pessoas para o centro da cidade. 

CINE ESCOLA PARAÍBA

EVOLUÇÃO FORMAL 
A PARTIR DOS VAZIOS

PASSO 1:
BLOCO CHEIO

PASSO 2:
VAZIO ÚNICO

PASSO 3:
VAZIO DUPLO

PASSO 4:
VAZIO TRIPLO

PASSO 5:
VAZIOS ARTICULADOS POR EIXO 
DE CIRCULAÇÃO

COMPOSIÇÃO 
CHEIOS E VAZIOS FACHADA

1- DIÁLOGO 
COM O ENTORNO

2- DISRUPÇÃO 

PARAÍBA - JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA - CENTROBRASIL - PARAÍBA

R. DUQUE DE CAXIAS

AV. VISC. DE PELOTAS

R. BRAZ FLO
RENTINO

MAPA LOCAÇÃO
ESCALA 1/750
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VISTA EXPLODIDA
S/ ESCALA

FACHADA NOROESTE 
ESCALA 1/125

FACHADA SUDOESTE 
ESCALA 1/125

ESTRUTURA 
GERAL

PAREDES / 
VEDAÇÕES

PELE FACHADA 
AÇO CORTEN

ESQUADRIAS 
DA FACHADA

COBERTA EM TELHA 
TERMOACÚSTICA

CORTE C1
ESCALA 1/125

CORTE C2
ESCALA 1/125

CORTE C3
ESCALA 1/125

PLANTA BAIXA - 1º PAV.
ESCALA 1/125

PLANTA BAIXA - 1º PAV.
ESCALA 1/125

SALA DE PROJEÇÕES

PÁTIO INTERNO CENTRAL

GALERIA DE EXPOSIÇÕES

LEGENDA:
1- GALERIA DE EXPOSIÇÕES - 93 M2
2- CAFÉ - 46 M2
3- BAR / COZINHA - 19,7 M2
4- PÁTIOS INTERNOS - 89 M2
5- BANHEIROS - 18 M2
6- ADMINISTRAÇÃO - 13,2 M2
7- ÁREA COMUM - 16,2 M2
8- OFICINA DE EDIÇÃO - 31 M2
9- OFICINA DE CRIAÇÃO - 24,8 M2
10- OFICINA DE PRODUÇÃO 25,6 M2
11- SALA DE PROJEÇÕES - 74,5 M2
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