
Para a nova Biblioteca, entende-se o uso do edifício antigo, cujo
tombamento apresenta-se bastante flexível, a partir da criação de uma
estrutura espacial que seja adequada à ideia de conexão com as áreas
culturais existentes no complexo e que atendam às características
contemporâneas das bibliotecas-parque. O novo layout permite a utilização
democrática dos espaços de apropriação diversificada, tornando o lugar
atraente para usuários de todas as idades por um tempo maior e com uma
qualidade melhor.

“parece ter ficado claro que o “ser” patrimônio
não está no caráter imanente do objeto, mas sim
em outra forma de relação que passa também
pela pessoa, comunidade ou sociedade, portanto
pelo sujeito, que lhe confere tal grau. A análise
da intersubjetividade nos faz reconhecer que
é necessário fazer circular as informações e
formar uma sociedade consciente, o que
pressupõe um entendimento amplo da realidade
e o compartilhamento de decisões, entendendo
a “patrimonialidade” como um ato social, o
que aponta para uma ética de intervenções
baseada na negociação, equilíbrio, discussão,
diálogo e consensos.” (CARSALADE, Flávio. “A
ética das Intervenções”)

Assim, o edifício antigo é pensado como um foyer, de troca e fruição e,
para isso, a necessidade de reforçar as conexões. Por isso, seu piso será
todo nivelado, transformando-se num ponto de convergência, num “coração
com várias artérias” levando à parte de empréstimo, memória e pesquisa da
biblioteca, ao Mercado, ao CCBM e a praça.

Sempre que possível, as aberturas do edifício foram aproveitadas, porém
transformadas, como as janelas (hoje azuis) para a praça, que se tornam
portas. Na parede conectora ao Mercado, a união de duas portas cria uma
relação direta e confortável entre os ambientes. E, finalmente, aproveita-se
o recorte existente de conexão entre os edifícios atuais para a inserção de
uma nova circulação vertical ligando ao novo edifício da Biblioteca, e
permitindo que a parede existente ali fique visível aos usuários, permitindo
também a sua melhor conservação, pois a mesma encontra-se
enclausurada pela rampa antiga, o que gerou várias patologias ligadas à
umidade.

Através da instalação de sistema de drenagem superficial em torno de
todos os edifícios antigos, problemas de umidade ascendente serão mais
facilmente resolvidos, uma vez que o controle da umidade do solo será
melhor agenciado. A própria modificação de condicionante atuais, como a
liberação da parede posterior do edifício antigo da Biblioteca e a retiradas
dos canteiros colados ao edifício permitirão a evaporação da umidade pelos
tĳolos aparentes.
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O programa existente da biblioteca foi mantido e as áreas destinadas
ao acervo tiveram sua metragem respeitada, sendo otimizadas com a
implementação do sistema de arquivos móveis inteligentes. Foram
também acrescidas algumas funções para melhor adequação da
instituição às exigências quanto à acessibilidade.

Prezando pela diferenciação tectônica em relação às edificações
históricas existentes, tanto nos aspectos construtivos, quanto materiais e
estéticos, a passarela de conexão com o atual volume tombado da
biblioteca Murilo Mendes foi pensada prevendo o uso de perfis metálicos,
enquanto o volume destinado à nova Biblioteca foi concebido em concreto
armado moldado in loco. Seu pavilhão longilíneo toca o solo através de
oito pilares cilíndricos, que sustentam - além da envoltória, também em
concreto - duas lajes planas: A primeira, onde se distribui o programa
primário da biblioteca, aqueles essenciais para seu funcionamento
enquanto uma instituição cultural e espaço de leitura; e a segunda laje,
onde se encontra o terraço jardim.

O anexo da antiga CTBM -atual entrada da biblioteca Murilo Mendes
tornou-se um ponto de comunicação entre este novo hiato de construções
e a praça, e por tal motivo, algumas mudanças em sua estruturação foram
propostas, como a substituição dos numerosos pilares metálicos internos
por uma estrutura mais robusta e perimetral – deixando seu interior livre
de obstáculos e interferências – e a transformação das janelas voltadas
para a Antônio Carlos em portas, visando a maximização da fluidez
espacial. Este prédio é também o foyer da nova biblioteca, único ponto de
acesso para a mesma, por onde os visitantes chegam à passarela
interativa de conexão que os levará ao prisma flutuante sobre o
estacionamento, além de abrigar a livraria do complexo, destinada à venda
de produtos resultantes da Lei Murilo Mendes de incentivo à cultura.


