
Parque Paranoá
Lugar de memória

A história da ocupação e do desenvolvimento do planalto central do Brasil esta intimamente 
ligada ao Parque do Paranoá.  Estas terras abrigaram corajosos trabalhadores, cujo trabalho 
possibilitou a concretização do que vemos hoje edificado nestas terras.

Pessoas humildes, braços e pernas que também se cansam, corações que também sentem 
saudades das suas terras e famílias, e deram a sua existência pela construção de uma nova 
realidade.

A arquitetura proposta para o Parque Paranoá resgata simbolicamente a simplicidade do 
assentamento original.  

Os grandes pórticos são marcos visual e simbólico do que um dia foram as humildes 
residências dos moradores do assentamento.  Sua escala aumentada pretende identificar e 
homenagear o modo como viviam esses valorosos trabalhadores.  

O caráter transparente destes pórticos identifica a silhueta das suas antigas casas.  Dessa 
maneira e possível perceber estes marcos de longe, identificar a sua forma, e ao mesmo 
tempo observar através destes elementos que emolduram a paisagem vista a partir do 
parque.

Estes pórticos em forma de casas se repetem pelo Parque Paranoá, criando uma unidade 
formal que identifica a localização dos diversos espaços para atividades especificas.  O 
conjunto desses pórticos em diferentes escalas e composição cria o novo assentamento do 
Parque Paranoá, agora homenageando os que ali um dia viveram.

O novo Assentamento do Parque Paranoá é um símbolo que objetiva manter viva a 
importância que tiveram essas pessoas.

Os caminhos originais do parque, talhados pela antiga disposição das casas e pelos pés 
daqueles que por ali caminharam foram quase totalmente mantidos, tornando-se registros 
históricos vivos com suas formas sinuosas e espontâneas. O eixo principal que percorre o 
parque a partir de uma de suas cotas mais altas até uma das mais baixas, assenta-se 
sobre um destes caminhos, e tem como objetivo principal aproximar o cidadão do Paranoá 
à sua história de lutas e dificuldades.

As pedras que marcavam caminhos pelos parques serão a matéria prima de um muro 
monumento.  Este muro é o novo cenário de um pequeno anfiteatro a céu aberto, 
constituindo a releitura de um espaço de reunião popular, que acontecia ao redor da antiga 
Igreja.  O muro feito com as pedras do terreno representa o trabalho duro que enfrentaram 
os antigos moradores do assentamento do Paranoá, e a pedra representa a longevidade, o 
impacto duradouro que seu trabalho teve na ocupação do planalto central.  

O novo anfiteatro é um espaço democrático multiuso a céu aberto que tem como foco 
visual a igreja e a antiga caixa d'água, que é mantida como ícone histórico em observância 
ás dificuldades severas da antiga comunidade do Paranoá em conseguir água potável.  
Está no caminho de acesso à igreja, sendo a sua proximidade a preservação do local das 
antigas reuniões de grandes decisões politicas para a comunidade. 

O caminho de acesso a Igreja antiga e ao anfiteatro tenta criar um passeio agradável de 
contemplação, sem pressa, a medida que possibilita percorrer seu percurso em 
ziguezague, tomando partido das topografia do terreno, criando uma perspectiva visual 
tanto para quem desce quando para quem sobe.  Os taludes entre as rampas formam 
jardins, protegendo o solo de erosão.  Um caminho mais direto até a igreja também pode 
ser percorrido.
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