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RESUMO

EsteEste trabalho final de graduação constitui um estudo preliminar de uma escola artística, que conta também 
com uma galeria para exposições e apresentações, tanto artístico como cultural, para a cidade do Natal. A 
escolha do tema justifica-se pela realidade natalense de carência de equipamentos para a prática, 
expressão e exposição de atividades desse gênero, ou sua má distribuição, não desfrutando totalmente do 
seu potencial. Sendo estes espaços bastante importantes para ocupação de tempos livres, encontros, 
inclusão social, formação, geração de empregos, entre outras funções sociais. Desta forma, busca-se 
desedesenvolver um equipamento funcional de ensino artístico e práticas de atividades culturais, voltado para 
o público em geral da cidade, utilizando dos conhecimentos da eficiência energética e de elementos cênicos 
a partir de estudos de caso, pesquisa e levantamento de dados que envolvem o tema da arquitetura escolar 
e voltadas para práticas artísticas, como forma de compreender o funcionamento de uma instituição de 
ensino e demandas do programa necessário para o uso.

PROPOSTA

O projeto foi pensado na proximidade entre o espaço interno da escola e galeria com a área externa a fim 
de criar uma relação mais direta e convidativa na proposta de atrair os transeuntes  e fazê-los vivenciar o 
espaço, mas conservando a privacidade das áreas mais reservadas.
Desde princípio foi pensado na implantação do equipamento mais recuado em relação ao terreno, com 
finalidade de criar uma área de transição da rua para chegar na escola e também espaço a ser utilizado 
para atividades que podem ocorrer ao ar livre. O acesso ao pedestre seria pela parte central, onde não 
existe barreira visual de modo que o usuário possa acompanhar o movimento dentro da galeria.
PPara o sistema construtivo, foi pensado para que fosse adequado tanto ao clima de Natal como também 
para a disponibilidade de mercado local do município. O sistema usado é o de viga – pilar em estrutura 
metálica modulada, sendo que devido a forma, alguns módulos são diferentes de outros. A laje do 
pavimento térreo é em concreto armado e a cobertura é em telha metálica termoacústica, com objetivo de 
isolar o edifício de ruídos e calor.
EmEm relação ao conforto, foi pensado desde o início da concepção, levando em consideração a zona 
bioclimática e as estratégias para zona bioclimática 8, onde se encontra inserido a proposta. A implantação 
do edifício foi seguindo a orientação sudeste noroeste para as fachadas maiores, para não prejudicar o 
acesso ao terreno e aos mesmo tempo tem maior aproveitamento da iluminação e ventilação naturais. 
Desta forma a planta foi distribuída com os ambientes de galeria e salas de aulas nestas duas fachadas, 
visto que estes são os ambientes onde se tem maior permanência dos usuários são onde se necessita de 
iluminação adequada para o seu uso.
OsOs conceitos que foram norteadores para do desenvolvimento deste trabalho permitiram que se atingisse 
os objetivos propostos, criando um equipamento de ensino e exposições públicas flexível, inserido no 
entorno que foi desenvolvido em harmonia com estratégias de eficiência energética e estética através de 
usos de materiais e texturas.

LOCALIZAÇÃO
O terreno para a inclusão da escola foi pensado tendo em vista alguns parâmetros essenciais a 
equipamentos do gênero, sendo elas a possibilidade de ter uma melhor abrangência de público e facilidade 
de acesso, com isso foi escolhido um próximo a vias com frotas de transporte público e de fácil acesso, bem 
como facilidade em encontrar equipamentos comerciais e de serviços com objetivo de atender as 
demandas dos usuários da escola. 

OO terreno está situado no bairro de Capim Macio, na Cidade do Natal, na Rua Alexandre Câmara. Ele possui 
uma geometria um pouco irregular, com topografia plana, mas contendo algumas árvores de pequeno e 
médio porte no seu interior. Situado a menos de 50m da Av. Eng. Roberto Freire e próximo a reserva 
natural do Parque das Dunas. Possui uma área de 2086,40m² e 40,14m de testada frontal para a R. 
Alexandre Câmara, o que permite atender sem problemas ao programa para a escola e ainda áreas para 
outras atividades externas ao edifício construído e áreas de expansão.
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