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Planta Pavimento inferior
Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Escala 1.:125

1. Acesso
2. Área de espera / espaço de exposição da história do Centro 
Cultural Bernardo Marcarenhas
3. Recepção3. Recepção
4. Depósito
5. Elevador
6. Anfiteatro
7. Bilheteria e loja
8. Área de espera
9. Sala de espetáculo
10. Camarim10. Camarim
11. Banheiro camarim
12. Banheiro PNE
13. Café e restaurante
14. Escada de emergência / incêndio
15. WC feminino
16.  WC masculino
17. Área de exposição17. Área de exposição
18. Depósito / área técnica

Planta Pavimento superior
Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
Escala 1.:125

19. Copa
20. Reunião / acervo
21. Reunião 
22. Áreas de trabalho22. Áreas de trabalho
23. Espera 
24. Oficina livre
25. Oficina livre
26. Ateliê de pintura
27. Oficina de costura
28. Ateliê de marcenaria
29.29. Ateliê de cerâmica
30. WC feminino
31. WC masculino
32. Samitário PNE

Paredes em concreto armado aparente
Paredes em alvenaria com pintura terracota

Cor preta representa paredes existentes1
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Centro Cultural
Bernardo 
Mascarenhas
AsAs intervenções propostas no edifício do Centro Cultural Bernardo 
Mascarenhas buscam garantir beleza espacial, segurança, conforto e 
a valoração das características originais da edificação. Nossa 
proposta insere, portanto, alguns elementos indispensáveis e faz uso 
de materiais discretos, que possam transmitir sua contemporanei-
dade e que não sejam confundidos com aqueles originais da con-
strução. 

Novos corpos de banheiro, saídas de emergência, elevadores e esca-
das foram considerados fundamentais para atender, principalmente 
mas não exclusivamente, às normas NBR 9077 (saídas de emergên-
cia), NBR 9050 (acessibilidade) e NBR 16537/2016 (piso tátil). 

A reorganização interna do programa reposicionou os ateliês e a 
área administrativa no segundo pavimento. Áreas expositivas, o an-
fiteatro e o teatro foram posicionados no térreo para garantir 
maiores possibilidade de uso e uma continuidade espacial - que 
pode ser útil para a curadoria de exposições maiores ou menores.

Materialidade
Piso
Foi selecionado, para o pavimento térreo, piso de madeira natural de coloração ligeiramente amen-
dolada. Este material tem sido utilizado em projetos de restauro no Brasil e no exterior. Além de sua 
qualidade técnica e beleza, constrasta com pavimentos de madeira existentes na transição do século 
XIX para o século XX. O pavimento superior e o mezanino serão mantidos com a pavimentação atual.
Iluminação
Foram escolhidas calhas metálicas estratégicamente posicionadas nas diversas áreas do Centro Cul-
tural. Elas possuem iluminação amarelada e trabalham a reflexão de maneira indireta, o que garante 
conforto visual. Para locais específicos que necessitem de iluminação mais focada serão instalados 
spots e pendentes direcionais (foco direto).
Ar condicionado
É prevista a instalação de ar condicionado central, elemento que garante maior conforto térmico e que 
favorece a conservação de acervo ou de elementos em exposição. Deverá ser adotado modelo de fabri-
cante que garanta menor interferência visual / na estrutura da edificação.
Pilares, vigas, tesouras e coberturas
Elementos originais da construção serão preservados. Pilares metálicos existentes receberão pintura na 
cor branca e peças em madeira recebrão tratamento para sua adequada conservação e para garantir a 
coloração natural da madeira. A cobertura dos telhados deverá ser verificada com maior atenção. Se as 
telhas originais não garantem segurança e isolamento poderão ser trocadas por versão a ser estudada 
(menor impacto possível).

Escadas e banheiros
CorposCorpos de escada de incêndio foram posicionados de forma equidistante em planta, atendendo à norma 
vigente e garantindo o partido simétrico de organização espacial característico de edificações ecléticas 
da segunda metade do século XIX. Junto a cada corpo de escada de incêndio foi posicionado um to-
alete / toalete para cadeirantes e uma escada comum de acesso ao pavimento superior. A perspectiva é 
que as escadas (de incêndio e comum) sejam executadas em concreto armado aprante. Este é um mate-
rial resistente, bonito e que garante distinção visual destes elementos quando comparados aos originais 
da edificação. 
Os toaletes serão feitos em alvenaria comum e receberão pintura na cor terracota escura (que distoa 
ligeiramente da existente na fachada da edificação). Algumas alternativas serão executadas em drywall 
para esconder pilares que se posicionam em locais onde deveria ser instala parede de alvenaria.
Ateliês e áreas administrativas
O pavimento superior deverá receber divisórias em vidro translúcido e jateado que garantam privaci-
dade e continuidade visual. O layout deverá atender às necessidades funcionais do Centro Cultural 
Bernardo Mascarenhas.
Teatro e anfiteatro
O anfiteatro deverá ser executado em alvenaria comum e receberá pintura terracota. O teatro se lo-
caliza ao fundo da edificação e será remodelado. O atual palco italiano será substituido por palcos 
móveis (teatro de arena) mais versátil para diferentes experiências teatrais.


