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Sede de ONG, %o Paulo 

Sutis curvas de madeira 
cobrem extenso pátio 

Duas coberturas curvas e inclinadas, transversais a galpão de I 
ao lote, delimitam e sinalizam o pátio aberto da sede grande are 
do Instituto Acaia, em São Paulo, que teve projeto de- 
senvolvido pelo escritório Una Arquitetos. Mais co- 
nhecido como Ateliê Acaia? o espaço foi criado em 
1997 pela artista piastica Elisa Bracher para atender 
jovens e crianças carentes das imediaçóes da Cea- 
gesp, companhia de entrepostos e armazéns situada 
na zona oeste de São Paulo. 

No Instituto Acaia, as crianças participam de ativi- 
dades culturais, de lazer e profissionalizantes, embora 
tenham também a liberdade de simplesmente passar 
o dia no local. O aumento do número de alunos - de 
dez para cem, apenas nos dois primeiros anos de atu- 
ação da entidade - gerou a demanda pelo projeto ar- 
quiteti3nico de uma sede própria, de forma a setorizar 
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as atividades do Acaia em relação aquelas desenvolvi- 
das pela artista plástica, em seu ateli8 de grandes es- 
culturas de madeira. com 88 4 E 
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Em uma das laterais do amplo terreno 
com leve desnível transversal, os arquite- 
tos Implantaram extenso bloco longitudi- 
nal, que tem térreo executado em alvena- 
ria e piso superior constitufdo por peças 
de madeira. A llgaç8o entre os pavimentos 
ocorre por escadas metálicas, que delimi- 
tam a área dos vestiários, embaixo, e o ter- 
raço central do primeiro andar. 

Esse bloco fica a cerca de 12 metros do 
galp3o de Elisa, de forma a configurar 
grande área livre central, de transiçáo en- 

tre as construçóes. E, assim. através do 
aproveitamento do dsnivel transversal do 
terreno que os arquitetos setorizaram as di- 
versas atividades sem, contudo, criar bar- 
reiras visuais. 

A arquiteta Fernanda Barbara explica 
que "o partido arquitetbnico teve como re- 
ferência a ambiência de grande galp8o", o 
que torna o extenso pátio aberto adjacente 
ao novo bloco um dos elementos de des- 
taque do projeto. sobre esse espaço que 
se projetam as belas coberturas curvas b 
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de madeira, executadas por Hélio Olga; 
com larguras distintas e afastamento cen- 
tral de 2,50 metros. 

A sutil curvatura possibilitou a execução 
de vigas maciças de jatobá em vez de peças 
laminadas, desmembradas em segmentos 
contínuos em virtude da grande extenso. 
Um dos apoios tem a forma de árvore -ou 
"pirâmide invertida", como explica Hélio 
Olga -,com quatro peças de madeira que 
partem de pilaretes circulares de concreto. 
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Esses elementos pontuam uma das laterais 
longitudinais do pátio. 

Jd a setorlzação do instituto levou em 
consideraçso a experiência educacional do 
Acaia, enfatiza Fernanda, sobretudo pela 
predominancia de atividades interligadas e 
variadas. Assim, destacam-se os grandes 
Mos livres e a conexão das salas de aulas 
as generwas áreas abertas, como os tr8s 
terraços posicionados no centro e extremi- 
dades do andar superior. 

0s materiais de construgio e revesti- 
mento tem linguagem simples, despojada, 
destacando-se, contudo, o contraste entre 
o tkrreo de alvenaria branca e o pavimento 
superior, com painbis de vedação, caixilhos 
e pisos de madeira. (Por Eveiise Orunowlt 
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