
pavilhão administrativo-cultural
Um único espaço, ora abrigado, ora livre de paredes, integrado, �exível e absolutamente permeável. Estes foram os 
conceitos que nortearam o desenvolvimento do projeto do pavilhão administrativo e cultura do parque do Paranoá. 
O edifício se origina a partir de um grande espaço centralizador e de natureza gregária. Os �uxos permitidos pelos 
espaços criados são os mais variados e livres possíveis fazendo com que o ambientes internos e externos tornem-se 
extremamente convidativos simultaneamente.
Podemos chamá-lo de edifício de rampas.
As mesmas cortam e integram o bloco construído em todo seu percurso longitudinal fazendo com que através delas 
acessos improváveis sejam criados e novas perspectivas contempladas.
A principal delas parte de seu centro, ao nível do espaço de encontro, até a sua cobertura ajardinada, estendendo-se 
por toda a linearidade do edifício convertendo-se agora em mirante que emoldura vista privilegiada do lago do 
Paranoá. 
Sua horizontalidade  foi originada da escolha pela integração ao per�l natural do terreno que determinou de ma-
neira clara a volumetria da construção.
Em suas extremidades dividimos o programa por usos e funções.
Na parte elevada do edifício, onde se con�gura balanço sob outra das várias entradas do edifício, encontram-se as 
atividades administrativas, como arquivos, depósitos, salas técnicas, primeiros socorros e de reuniões. 
Com o objetivo de se preservar a natureza mais restrita dos espaços administrativos o bloco de tais atividades se 
desloca do restante do edifício ao partir para nível diferente.
Seguindo o percurso natural da edi�cação partimos em direção a extremidade oposta. O grande espaço central de 
pé direito alto e signi�cativo e enormes aberturas laterais apresenta em seu limite outro bloco.
 Restaurante, café, sala de projeção e de leitura, apoio e sanitários.
Estruturas que servem a todos os usuários do parque, transitórios e de�nitivos.
Usuários estes, que o edifício tem a pretensão de fazer com que sempre vivenciem todas suas criações de espaços de 
maneira solidária, harmoniosa e contemplativa.

1. VESTIÁRIO MASC.
2. DEPÓSITO APOIO
3. VESTIÁRIO FEM
4. DEOÓSITO ESPAÇO MULTIUSO
5. DEPÓSITO OFICINAS
6. DESPENSA
7. COZINHA
8. REFEITÓRIO
9. SALA DE PROJEÇÃO
10. SANITÁRIO FEM
11. SANITÁRIO MASC
12. COZINHA DE APOIO ESPAÇO MULTIUSO
13. SALA CORDENAÇÃO
14. SALA DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
15. LOJA ARTESANATO
16. SALA LEITURA
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EDIFÍCIO PRINCIPAL PLANTA

FACHADA SUDOESTE

FACHADA SUDESTE

17. ESPAÇO MULTIUSO OFICINAS
18. CAFETERIA
19. REFEITÓRIO CAFETERIA
20. ESPAÇO MULTIUSO COBERTO
21. EXPOSIÇÃO
22. RECEPÇÃO
23. PRIMEIROS SOCORROS
24. SALA VIGILÂNCIA
25. COPA
26. SANITÁRIO ACESSÍVEL FEM
27. SANITÁRIO ACESSÍVEL MASC
28. DEPÓSITO
29. SALA CONSULTA ARQUIVO
30. SALA TÉCNICOS
31. SALA ADMINISTRADOR
32. REUNIÃO CONSELHO GESTOR
33. TERRAÇO

COBERTURA 
ACESSÍVEL

BRISE FACE 
OESTE

ADMINISTRAÇÃO

APOIO

MAPA SOLAR

N 

S 

BRISE FACE 
NORTE

CULTURAL

CAFÉ

EXPOSIÇÃO
ENCONTRO

BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM
cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal

Concurso Nacional de Estudos Preliminares
de Arquitetura e Paisagismo para o 
Parque do Paranoá
Região Administrativa VII - Distrito Federal
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