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Florianópolis, assim como a maior 
parte das cidades que compõem o litoral 
caratinense, encontra-se em um intenso 
processo de especulação imobiliária, 
f luxo migratór io e ausência de 
planejamento a médio e longo prazo. 
Estes fatores favorecem um crescimento 
urbano desordenado e não somente na 
porção insular, mas também na porção 
continental da cidade. 

Nos ú l t imos anos pudemos 
acompanhar o crescimento do Bairro 
Estreito e seus vizinhos. Conhecido 
principalmente pelo comércio, por muito 
tempo predominaram edificações de até 
três pavimentos, mas hoje o Bairro 
Estreito encontra-se repleto de novas 
construções com número superior a dez 
pavimentos, uma mudança percebida 
ainda mais claramente nos bairros 
adjacentes. Entretanto, o cenário cultural 
da localidade não acompanhou o 
crescimento imobiliário. 

Assim como no Bairro Estreito, no 
Bairro Jardim Atlântico o comércio 
expandiu e novos serviços foram trazidos 
para o bairro, mas este continua carente 
de opções de lazer e cultura. 
Exceto pela Avenida Marinheiro Max 
Schramm e pela Avenida Atlântica, o 
bairro é essencialmente residencial, e há 
muitos anos vem sofrendo com a 
especulação imobiliária. 

As novas edificações continuam 
sendo residenciais, mas todas com 
gabarito acima de seis pavimentos, 
mudando o caráter do bairro. 

A escolha do terreno para o projeto 
do Centro de Dança e Música se deu na 
tentativa de conservar uma área verde 
que vem sendo cercada por novas 
edificações, criando uma ilha de cultura e 
lazer entre os prédios. 

Nos mapas a seguir estão localizadas as escolas públicas 

e as principais vias de acesso al local.



Os espaços projetados procuram expressar o 

movimento, e essência da arte da música e da dança, com 

formas irregulares e planos inclinados. A utilização de 

brises metálicos funcionam como fechamentos e 

tratamento termo-acústico para os espaços internos. As 

áreas de circulação e convivência foram projetadas com 

grandes aberturas, dando uma maior sensação de 

integração com os espaços verdes de todo o terreno. 

A implantação da edificação no terreno teve como 

base o entorno e a função de cada via de acesso. Dessa 

forma, na Rua Irmã Bonavita forma concentradas as 

entradas principais do Centro de Dança e Música e do 

Restaurante, assim como o estacionamento. Todo o 

restante da edificação ficou voltado ao parque proposto -  

integrado o parque existente ao lado, já que, por ser uma 

via de caráter local, a rua entre o parque e o Centro possui 

pouco movimento de veículos.

SETOR AMBIENTES ÁREA APROX. 

Administração Diretoria / Coordenação 11m² 

 Secretaria / Recepção 16m² 

 Copa 6m² 

 Banheiros / Vestiários (2x) 9m² 

 Sala de Reunião 24m² 

 Depósito 3m² 

 Sala dos professores 22m² 

Espaço de uso comum Auditório 304m² 

 Banheiros (2x) 6m² 

 Circulação (2x) 289m² 

 Hall de Entrada 80m² 

 Biblioteca e Videoteca 178m² 

Apoio Salas de Aula Banheiros / Vestiários (4x) 24m² 

 Depósito (2x) 28,5m² 

Salas de música 2 Salas percussão 92m² 

 3 Salas sopro e canto 66m² 

 3 Salas cordas e teclas 66m² 

Sala de dança Dança Contemporânea / 

Capoeira 

(4x) 74m² 

 Dança de salão / Dança de rua  

 Balé Clássico  

 

O objetivo deste trabalho é propor a inclusão social a 

partir do ensino da música e da expressão corporal, 

apresentando uma nova alternativa para as políticas 

públicas de melhoria das condições de vida da população 

menos favorecida. Para este fim se faz necessário a 

criação de um equipamento, dentro de uma comunidade, 

que dê suporte a estas atividades. Uma das melhores 

formas de se obter resultados, mesmo que não sejam 

imediatos, é o trabalho de base, com a faixa etária mais 

jovem da uma comunidade. Através deste tipo de trabalho 

é possível dar às crianças e adolescentes, através da 

linguagem universal da música e da dança, acesso a 

novas formas de aprendizagem, contribuindo para a 

formação do caráter e a melhora da auto-estima, de forma 

com que se sintam pessoas respeitadas e integradas na 

sociedade.

Esta proposta tem como base a criação de um 

equipamento que possa abrigar as funções de ensino, 

integração e socialização de crianças e jovens por meio da 

disseminação de artes como a música e a dança. A 

edificação proposta para esses fins, anteriormente 

mencionados, se concentra em uma área tranqüila, 

próxima a várias escolas públicas que poderão ser 

atendidas com o serviço oferecido. 

O programa da escola oferece diversos ambientes de 

ensino e estudo. As salas de aula foram projetadas e 

dimensionadas para cada atividade específica, seja ela a 

dança ou a prática de instrumentos musicais, podendo 

acomodar, de acordo com a atividade, de 3 a 15 alunos. A 

biblioteca e videoteca são uma iniciativa para envolver 

toda a comunidade nessa atmosfera cultural, 

proporcionando fontes gratuitas de leitura, assim como 

filmes e documentários, sobre temas variados, mas que 

não se encontram com facilidade à disposição. 

Assim como a biblioteca e a videoteca, o auditório 

também é aberto à comunidade para a apresentação dos 

trabalhos das escolas públicas ou de outros grupos de 

dança, música ou teatro.

O restaurante e café atendem tanto aos alunos 

matriculados no Centro de Dança e Música quanto aos 

moradores do Jardim Atlântico e proximidades.

Com base neste programa, a edificação foi 

implantada no terreno, sendo setorizada em três áreas: 

salas de aula; biblioteca e auditório; e o restaurante/café. 

Dessa forma, pode-se controlar melhor a entrada e saída 

de alunos e da comunidade nos espaços oferecidos ao 

público.

As áreas de ligação entre estes setores funcionam 

como espaços de convivência, sendo voltados para 

entorno do Centro de Dança e Música. O espaço verde 

que compõe a área externa é integrado, através do seu 

desenho, ao parque existente ao lado. Ainda nos 

perímetros do Centro, um pequeno anfiteatro foi projetado 

para apresentações externas e ensaios, intercalando 

espaços verdes e áreas de passeio, abraçando o Centro 

de Dança e Música e respeitando a topografia atual do 

terreno.

PROGRAMA DE NECESSIDADES









Fonte: http://www.ufrrj.br/institutos/it/dau/profs/edmundo/Cap%EDtulo4-Alvenaria.pdf

Fonte: http://www.ventanapvc.com.br> Acessado em Dezembro de 2009.

Fonte: http://www.metalica.com.br> Acessado em Novembro de 2009





Corte AA
Escala: 1/250

Elevação Noroeste
Escala: 1/250








