
Um dos elos entre as diversas culturas se deu
através da disseminação da música e da dança no
mundo, por ser uma das maneiras mais didáticas
e simples de se transmitir as tradições de um
povo. É também por meio dessas formas de
expressão que nascem o respeito e a
consideração por aquilo que é diferente, tendo em
vista que é preciso estudar a história de cada
ritmo, dança ou instrumento utilizado.

E é partindo desse pressuposto que o ensino e,
essencialmente, o acesso a ele, tem notória
importância, visto que projetos de escolas de
música ou de dança feitos em lugares carentes,
violentos ou por vezes esquecidos têm gerado
resultados positivos à população que deles
usufrui. Assim, este projeto propõe o
desenvolvimento de uma escola de música e
dança em Ceilândia, com um edifício dinâmico e
atrativo ao público jovem.

Há uma carência de espaços apropriados e
gratuitos para esse tipo de aprendizado em uma
região considerada periférica do Distrito Federal.
Ademais, a pesquisa do índice de vulnerabilidade
juvenil para a área metropolitana de Brasília,
realizada pela CODEPLAN em 2015, aponta
Ceilândia, região administrativa mais populosa do
DF, com um dos níveis mais altos. Assim, a
escolha do sítio se deu pela vontade de projetar
um ambiente que ajudasse a tirar crianças e
adolescentes de situações de vulnerabilidade
através do ensino das artes.

CONCEITO E PARTIDO
O projeto objetiva representar com criatividade as
atividades ali desempenhadas, a fim de estimular
a cultura e a transformação da mente, orientando
os jovens a fazerem boas escolhas para a vida
adulta. Isso foi traduzido mediante um partido
arquitetônico de organização de arranjo espacial
ortogonal, com sistema estrutural modular, para
promover fluidez e dinamicidade.

A volumetria surge da justaposição de cheios e
vazios, junto com o uso de elementos
arquitetônicos para conforto ambiental,
propiciando um jogo de sombras e luzes no
interior da edificação.

ESCOLA (RITMOS)
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DINAMICIDADE
A dinâmica pretendida se dará através da mescla dos
grafites de Daniel Toys e Mikael Omik, nas paredes cegas,
brises e vazios, que serão ritmados, gerando uma
composição harmônica, tal qual em uma orquestra
sinfônica, que mesmo composta por vários instrumentos,
cria uma só melodia.
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Percurso Solar 3D

Percurso Solar – Fachada 
Sudeste

Percurso Solar – Fachada 
Nordeste

PRAÇA DE APRESENTAÇÕES
Na área externa, ao lado do edifício, foi planejada uma praça de
apresentações, que atenderá não só os alunos da instituição, como
também à comunidade local, além de vivificar o lugar descampado que está
sem uso atualmente.

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS
Os jardins da escola foram projetados para
contrapor a forte urbanização do entorno,
objetivando prover um microclima para o edifício,
com o uso de técnicas de resfriamento
evaporativo e o uso de vegetação, auxiliando na
redução da temperatura.

Em cada pavimento foi feito pelo menos um
espaço com vegetação, que além de
contemplativo, também funciona como espaço de
convivência.

A abertura no centro do edifício foi pensada para
entrada de luz natural e para renovação continua
do ar, resultando em ambientes mais confortáveis.

Já os brises de madeira laminada ondulada, foram
calculados e utilizados nas faces com grandes
janelas.

Por fim, além de oferecer um bom fluxo, os
ambientes foram locados respeitando os horários
de permanência dos usuários, deixando a
circulação vertical e os sanitários nas fachadas
mais quentes e a maioria das salas nas
orientações mais agradáveis.
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IMPLANTAÇÃO

FACHADA NOROESTE (302°):
- Brises horizontais
- Material: madeira laminada ondulada
- Alfa: ângulo de 70º
- Distância entre brises: 18cm
- Profundidade: 30cm a 60cm
- Proteção parcial: 12 às 17 horas

FACHADA NORDESTE (32°):
- Brises horizontais
- Material: madeira laminada ondulada
- Alfa: ângulo de 50º
- Distância entre brises: 20cm
- Profundidade: 30cm a 50cm
- Proteção parcial: 6 às 15 horas

FACHADA SUDESTE (122°):
- Brises horizontais
- Material: madeira laminada ondulada
- Alfa: ângulo de 55º
- Distância entre brises: 20cm
- Profundidade: 30cm a 50cm
- Proteção total: 8 às 12 horas

FACHADA SUDOESTE (212°):
- Brises verticais
- Material: madeira laminada ondulada
- Beta direito: ângulo de 50º
- Distância entre brises: 17cm
- Profundidade: 30cm a 50cm
- Proteção total: 13 às 18 horas

Ventos leste – predominante

Ventos noroeste - verão

LEGENDA:

Solstício de inverno

Equinócio de outono/primavera

Solstício de verão

Edificações vizinhas

Faces que precisam ser protegidas da insolação

ANÁLISE BIOCLIMÁTICA MÁSCARA SOLAR SETORIZAÇÃO

3º Pavimento

2º Pavimento

1º Pavimento

Térreo

Subsolo

Estacionamento

Setor de Serviço

Setor de Convivência

Setor Administrativo

Setor de Música

Setor de Dança

Circulação Vertical

Circulação Horizontal

Terraço
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CORTE - AA CORTE - BB

SUBSOLO

1

2

3 4
5

6

LEGENDA:
1. Garagem
2. Jardim
3. Casa de bombas
4. Guarita/WC
5. Casa de máquinas
6. DML/Jardinagem

TÉRREO

LEGENDA:
1. Foyer
2. Biblioteca
3. Midiateca
4. Lixo
5. Recepção
6. Jardim e Espelho D’água
7. Sanitários
8. DML
9. PCD
10. Café
11. Bicicletário
12. Praça de apresentações

1º PAVIMENTO

LEGENDA:
1. Secretaria           12. DML
2. Diretoria             13. PCD
3. Coordenação
4. Terraço
5. Sala de Reunião
6. Sala de Professores
7. Copa
8. Depósito/Manutenção
9. Vestiários
10. Sala de Estar de 
Funcionários
11. Sanitários

2º PAVIMENTO

LEGENDA:
1. Prática Tipo 1          12. PCD
2. Aula de Canto
3. Cabine Acústica
4. Prática Tipo 3
5. Instrumentoteca
6. Prática Tipo 2
7. Terraço
8. Ensaio em Conjunto
9. Sala Audiovisual
10. Sanitários
11. DML

3º PAVIMENTO

LEGENDA:
1. Sala de Dança
2. Terraço Jardim
3. Vestiários
4. Sanitários
5. DML
6. PCD

projeção do reservatório d’água

ÁTICO

LEGENDA:
1. Escada
2. Projeção do elevador
3. Casa de Máquinas
4. Laje impermeabilizada
5. Reservatório superior –
14.500 litros
6. Pergolado

COBERTURA SOLUÇÃO DE COBERTURA:
Tendo em vista a zona
bioclimática 4 que o projeto está
inserido, foi adotado uma
cobertura leve com laje maciça
de 10 cm, câmara de ar e telha
termoacústica de 4cm, com
inclinação de 6% permitindo um
atraso térmico de 12,6 horas.
A abertura na parte superior do
edifício foi pensada para entrada
de luz natural e para que haja
renovação continua do ar,
resultando em ambientes mais
confortáveis.

Detalhe da cobertura

LEGENDA:
1. Garagem
2. Guarita        
3. WC Fem.
4. Foyer
5. Sala de reunião
6. Instrumentoteca
7. Vestiários Masc.
8. Barrilete
9. Reservatório

LEGENDA:
1. Escada
2. Garagem
3. wc fem.        
4. wc masc. 
5. Dml
6. Café
7. Terraço
8. Sala audiovisual   
9. Terraço jardim
10. Barrilete
11. Reservatório
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PAISAGISMO
Como é dito no livro Projeto de Paisagismo I, “diferente da pintura, em que a visão é predominante, ou
até mesmo da escultura, em que se pode incluir o tato, o paisagismo, por trabalhar com elementos
vivos, tem a capacidade de estimular todos os sentidos” (GALINATTI; GRABASCK; SCOPEL, 2019, pg. 28).
Em vista disso, o projeto foi pensado, desde sua concepção, para oferecer espaços que abrigassem
paisagens.

SISTEMA ESTRUTURAL
o sistema estrutural de viga-pilar utilizado no
edifício, trata-se do misto, aço-concreto, e para que
sejam vencidos vãos de 7 a 10m, o concreto
empregado será o FCK C30, pela alta resistência.

Vantagens dessa ligação:
-Redução do peso das vigas e consequente redução
da quantidade de aço;
-Redução da altura das vigas e consequente redução
da altura total do edifício;
-Melhor comportamento em serviço, reduzindo a
fendilhação junto aos pilares devido à presença de
armadura nos pavimentos.

Detalhe viga-pilar

Terraço (2) – 1º Pavimento

Planta chave

Ave-do-Paraíso Flor-de-mel Palmeira da China Palmeira Fênix

Planta chave

Terraço – 2º Pavimento

Agapantos Palmeira da ChinaLavanda Liriope

Planta chave

Terraço Jardim (1) – 3º Pavimento

Mahonia Flor-de-mel Cebola ornamental Maria sem 
vergonha

Planta chave

Terraço Jardim (2) – 3º Pavimento

Mahonia BuxinhoPalmeira da ChinaPalmeira Fênix Eskdale Poa


