
nível 03
espaço de professores

nível 02
espaço de administração e mezanino do teatro

nível 0
acesso público e espaço de preparação do teatro

subsolo
espaço de preparação com camarins, depósito, lavanderia e 
área técnica

níveis 04, 06, 08 e 10
espaços de aula prática

nível 1
apoio e acesso ao espaço de apresentação do teatro

nível 07
ateliês de cenários e figurinos

nível 09
estúdio de gravação espaços de aula teórica

nível 11
área técnica e cobertura

nível 05
espaços de aula teórica

0 1 2 4m

composição
O edifício em altura é elevado do solo, de forma 
a gerar um térreo livre composto por rampas e 
patamares de descanso, visando a acessibilidade 
universal. A valorização das visuais se dá através 
da transparência fenomênica, garantida pelo 
acabamento das fachadas em policarbonato alveolar 
na base e grelha metálica no corpo do edifício, 
fixada à estrutura principal através de tirantes. 
Os espaços internos têm planta livre, permitindo 

diferentes configurações conforme o programa 
e considerando sua eventual modificação. Essa 
configuração é obtida através de um sistema 
misto de vigas e pilares metálicos e laje steel deck 
combinados com um núcleo fixo de circulação 
vertical e sanitários em concreto armado. As 
divisórias internas nos pavimentos se dão em 
divisórias leves e cortinas. A cobertura é feita com 
telhado metálico e sheds com acabamento em 
policarbonato alveolar, permitindo maior entrada 
de luz neste pavimento.

corpo em primeira pessoa
Ao tomar como partido a premissa do corpo em 

primeira pessoa, este projeto visa atender às 

necessidades tanto no sentido do aprendizado, 

reflexão e prática do Teatro, quanto na sua 

inserção urbana e relação corpo-território (GAGO, 

2020). Para isso, foram levadas em consideração as 

diferentes sensações fisiológicas e subjetivas do 

corpo, em que sensações distintas vão influenciar 

na distribuição do programa de necessidades. 

Desta forma, cria-se um espaço em que “os sentidos 

são convocados pela sedução das vozes, cheiros, 

aromas, cores, texturas e a cinestesia do lugar” 

(GREINER; AMORIM, 2010). O espaço em questão 

foi, portanto, construído a partir do interior, em 

um conjunto de decisões concretas que visam a 

sensibilidade e a acessibilidade universal.

O entendimento desse conceito se faz através 

de 04 constatações - listadas abaixo -, às quais 

o projeto busca responder através dos espaços 

propostos.

1 a universidade é pública
2 o aprendizado é coletivo
3 o espaço é sensorial
4 a acessibilidade é universal

No espaço de ensino, a necessidade de adaptação 

em relação ao edifício existente seria extrema, 

fazendo-se necessária uma nova rede de 

infraestrutura e melhores relações do edifício com 

o seu contexto. Portanto, propõe-se aqui entender 

o que seria esse espaço idealmente pensado para 

uso do DAD, considerando a demolição do edifício 

existente e os conceitos discutidos até agora.

ateliês de cenários e figurinos

espaço de professores

térreo livre com acessibilidade universal


