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Existem momentos, vinculados a um tempo passado, presentes na
memória que despertam sensações e reforçam a identidade de um
determinado lugar. O sentimento de afeto adquirido através de uma
experiência produz nas pessoas a memória desta. Os lugares de
memória, criados pelo historiador Pierre Nora (1993), são aqueles
que independente das suas condições despertam e transcendem
sentimentos afetivos. Um espaço que recorda momentos
especiais e que é parte de todos que passaram por lá, o Colégio
Maria Mattos, situado na cidade de Anchieta/ES, é de fato um

Baseado nesse sonho, o trabalho envolve uma revisão bibliográfica,
estudo de projetos de referência, depoimentos de ex-alunos, análise
do edifício e seu entorno a fim de compreender melhor sobre o
Colégio Maria Mattos e eternizar sua história e memórias para a
cidade de Anchieta através do projeto do Centro Cultural Lugar e
Memória.LUGAR DE MEMÓRIA.

Entre o passado e o presente há um abismo chamado tempo e
apesar de ser fruto de recordações especiais, o edifício do Colégio
Maria Mattos (datado de 1932) sofreu com a ação do tempo e a falta
de manutenção, encontrando-se, desde 2019, em estado de
desuso, por consequência de problemas estruturais. Hoje, a
população da cidade e todos os ex-alunos da escola lamentam
sobre o descaso com a história do edifício e sua atual condição.
O edifício faz parte da herança histórica da cidade de Anchieta/ES e
necessita de uma intervenção que atue nas estruturas pré-
existentes com o intuito de relevar seu valor histórico, cultural e
social fortalecendo sua identidade para as próximas gerações.

O problema principal é a inutilização do edifício e sua
deterioração, sendo assim, a pesquisa traz uma proposta que alia a
valorização do edifício histórico somada a uma intervenção de
REQUALIFICAÇÃO que propõe uma mudança de uso de escola
para centro cultural. 
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Considerando a importância histórica do edifício do Colégio Maria Mattos e da
atual situação que o prédio se encontra, este trabalho busca evidenciar os
potenciais do edifício e recuperar sua estrutura original para servir a população
de Anchieta como espaço de interação social, através de um Centro Cultural.

O prédio foi alugado por anos para a Prefeitura de Anchieta e recebeu algumas
pequenas reformas que não foram suficientes para garantir o funcionamento da
escola, chegando a um ponto que somente uma reforma geral seria capaz de
garantir segurança no edifício. Além disso, esses reparos temporários não
consideraram o valor histórico da construção, ou seja, não foram executados
respeitando a integridade original do edifício. 
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O objetivo deste trabalho é transformar a realidade atual do edifício em espaços
convidativos de permanência e convivência pensando na necessidade do público
alvo que são os moradores e turistas da cidade de Anchieta, oferecendo atividades e
ainda proporcionar o resgate dos pontos simbólicos que o edifício em questão foi
testemunho na época do Colégio Maria Mattos. 

memória e vivência
do antigo Colégio

Maria Mattos

resgate de elementos
que correspondem

com a vida no
colégio.

Resgate dos
elementos
históricos

+
Relação com o

antigo e o novo: 
contemporâneo

CONCEITO PARTIDO

O conceito escolhido para o projeto do Centro Cultural foi a exaltação da memória
afetiva pelo Colégio Maria Mattos e por toda a história que se passou no edifício. A
ideia é que o visitante sinta a experiência única que foi fazer parte do Colégio Maria
Mattos e experimente de perto como e o motivo daquele espaço ser tão importante
para tantas pessoas que tiveram suas vidas transformadas ali. O conceito é
justamente enaltecer as memórias que foram construídas desde 1932 e não podem
morrer com o passar do tempo. É preciso eternizá-las para que a herança afetiva
seja consolidada para as futuras gerações.

Com base em toda a pesquisa e nos depoimentos de vários ex-alunos e pessoas
envolvidas com o colégio, o projeto propõe valorizar os espaços e as atividades que
eram presentes na época do Colégio Maria Mattos para de fato relembrar e reviver
esses momentos. 
Para gerar a ativação da memória detalhes foram resgatados, como por exemplo o
lugar do sino, a gruta, o catavento e outros pontos que faça com que o ex-aluno
relembre e o visitante conheça a vida no antigo colégio.
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O programa de necessidades foi baseado nas atividades que eram realizadas na época do
funcionamento do Colégio e os usos foram escolhidos visando o resgate da memória e a oferta
de um espaço público agradável para os visitantes. A proposta visa utilizar as instalações
internas do edifício com atividades socioculturais voltadas ao público, mas também viabilizar o
uso das áreas externas como forma de aumentar a oferta de espaços de lazer e encontro para a
cidade.

O pavimento térreo abriga muitos espaços livres como o largo da entrada com decks, vegetação,
bancos, o jardim lateral que retoma o catavento que sempre existiu no colégio e foi retirado com
passar dos anos, o pomar e a horta, o pátio central e ainda o jardim inferior que possui bancos,
gruta para meditação, parquinho e espaço para piquenique.

Além do acesso para o auditório, há mais dois acessos que o visitante pode adentrar ao edifício,
um pelo jardim lateral, considerado o secundário e o acesso principal que é a entrada da
recepção e do memorial.

PLANTA DE SETORIZAÇÃO DO TÉRREO PLANTA DE SETORIZAÇÃO DO 1º PAVIMENTO

O visitante que entrar pelo memorial terá a oportunidade de conhecer de primeira a história do
Colégio Maria Mattos e entenderá o motivo de ser tão querido por tantos. Após conhecer as
memórias guardadas no edifício, o visitante poderá aproveitar dos outros espaços do centro
cultural, como o pátio central, tomar um café, visitar a capela, contemplar a exposição de arte,
visitar a loja, o bistrô, apreciar as paisagens e usufruir da área externa.

O 1º pavimento do Centro Cultural contempla os ambientes de sala de música e dança, que são
práticas que existiam na época do Colégio Maria Mattos e também é uma demanda da cidade.
Contempla também salas de coworking, a biblioteca municipal de Anchieta e um auditório para a
realização de eventos e apresentações que poderão ser sediados tanto pelos alunos do centro
cultural como pelos moradores de Anchieta que desejarem.

Os visitantes do centro cultural que desejam visitar o primeiro pavimento terão a oportunidade de
conhecer a biblioteca e observar pelas janelas do alto o pátio central.
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pátio central

pórtico de entrada +
estacionamento

largo da entrada principal

jardim 

M E M Ó R I A PERTENCIMENTO

H I S T Ó R I AVALORIZAÇÃO

I D E N T I D A D E
ESPAÇO L IVRE V I T A L I D A D E

memorial

O que a memória ama, fica eterno.

bistrô + deck de
contemplação

E assim foi idealizado esse sonho, um
projeto que propõe um espaço público que
abriga atividades que reforce os momentos

vivenciados no Colégio Maria Mattos,
retomando os valores perdidos com a

degradação do prédio, almejando ganhos
econômicos, sociais, culturais e históricos
para a cidade, valorizando o encontro e a

socialização das pessoas.
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