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ARQUITETURA ÁRABE EM MARINGÁ: A MESQUITA SHEIK MOHAMED BEM 
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Bianca Simionato Cordeiro  

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir, em poucas linhas, a trajetória da cultura 

muçulmana, seus princípios e expressões, especificamente, no que se refere ao papel da 

arquitetura da mesquita e sua simbologia, evolução, usos e elementos decorativos utilizados 

em diferentes períodos e culturas onde se inseriu. Se discute também a trajetória da imigração 

muçulmana no Brasil e o estabelecimento da comunidade muçulmana na cidade de Maringá, 

na perspectiva da Mesquita Sheik Mohamed Bem Nasser. Os métodos adotados no 

desenvolvimento desse artigo foram a revisão bibliográfica sobre o tema e o levantamento dos 

elementos arquitetônicos e programa presentes na mesquita citada. Conclui-se que, embora 

apresentando características singelas da arquitetura muçulmana, a mesquita exerce papel 

crucial em manter a expressão dessa cultura na cidade. 

 

Palavras-chave: Islamismo. Imigração. Templo.  

 

 

ARABIC ARCHITECTURE IN MARINGÁ CITY: THE MOSQUE SHEIK 

MOHAMED BEM NASSER AL UBUDI   

 

ABSTRACT 

 

The objective of this article is to briefly discuss the trajectory of the Muslim culture, the 

principles and expressions, specifically what refers to the role of the mosque architecture and 

its symbology, evolution, uses and decorative elements used in different periods and cultures. 

It’s also discussed the Muslim immigration course in Brazil and the Muslim institution of 

Maringá, in Sheik Mohamed Bem Nasser mosque perspective. The methodology used in this 

present article is bibliographic review about the theme, architecture elements survey and 

program. In this study concludes that although the simple characteristics of the Muslim 

architecture, the mosque has a crucial role in maintaining this culture’s expression in this city. 

Keywords: Islamic. Immigration. Temple. 

 



 
 

INTRODUÇÃO  

 

A cultura árabe, em específico ao que se refere a religião muçulmana, ainda é alvo de 

diversos preconceitos, especialmente, no ocidente, embora seja historicamente responsável 

pelas relações comerciais que deram origem à economia de diversos continentes e ter em sua 

arquitetura formas que se destacam pela imponência. Os estereótipos que rondam a cultura 

árabe nada mais são que preconceito e discriminação, reforçados por fatos de repercussão 

internacional como a destruição das duas torres americanas em 11 de setembro de 2001, que 

vinculam todo muçulmano à figura de terrorista. Mesmo que vivamos em uma sociedade que 

almeja a valorização da diferença, a presença das mesquitas ainda é vista com certa 

desconfiança. Inegável por sua estética, a mesquita representa também a consolidação da 

comunidade mulçumana, e por meio de seu estudo, são reveladas relações sociais expressivas 

no cotidiano das cidades e sua construção.  

Em Maringá, a comunidade muçulmana teve destaque na consolidação das principais 

vias de comércio da cidade e, a mesquita edificada em uma área residencial, com sua torre 

escalonada e cúpula esférica, tornou-se objeto de admiração e destaque. Atualmente, a 

mesquita de Maringá conta com quatro visitações turísticas por mês. Além disso, possui 

aproximadamente duzentos membros, sendo a maioria entre as faixas etárias de quarenta e 

sessenta anos, e uma média de dois revertidos por ano. Nesse sentido, acredita-se na 

relevância em manter a memória da cultura árabe-muçulmana na cidade, visto que, por meio 

da miscigenação, diversas cidades brasileiras foram formadas e tiveram suas identidades 

definidas. Além do mais, o conhecimento e a valorização da cultura do outro permitem o 

desenvolvimento da tolerância bem como possibilita a conservação da memória coletiva. 

Ao estudar a mesquita de Maringá, espera-se contribuir não só com a propagação de 

informações quanto à preservação das diversas memórias presentes na cidade, que estão 

expressas em edificações que não possuem resguardo do poder público ou ampla divulgação 

de sua importância histórica, mas também colaborar com a consciência coletiva. 

O presente artigo se divide em três tópicos e se propõe discutir de forma breve, 

respectivamente, a imigração árabe muçulmana no Brasil, suas influências, aspectos culturais 

do islamismo e suas expressões, e o mapeamento histórico e arquitetônico da mesquita de 

Maringá. A metodologia aplicada será a revisão de bibliografias já publicadas sobre o tema e 

a análise do programa de necessidades e dos elementos arquitetônicos que caracterizam a 

Mesquita Sheik Mohamed Ben Nasser Al Ubudi. 
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IMIGRAÇÃO E CULTURA ÁRABE 

 

Inicialmente, é necessário definir alguns termos que serão usados ao longo do texto e 

que fazem referência aos aspectos gerais da cultura islâmica, entidades e figuras sagradas para 

o islã e ao processo de imigração e emigração nessa cultura. Do primeiro grupo, o termo 

árabe será utilizado como referência a algo ou alguém proveniente da Península Ibérica, o 

termo islâmico como uma derivação de aspectos do Islã, e muçulmano será utilizado como 

correspondência ao indivíduo que aceitou o islamismo. Já o termo turco, designado, como na 

língua portuguesa, às pessoas que falam árabe, enquanto revertido se refere aos convertidos à 

religião islâmica. Na configuração de entidades e figuras sagradas para o Islã, o termo 

Muhammad se refere ao profeta Maomé, Makka para a cidade de Meca, Madina como 

correspondência à cidade de Medina e, por fim, Umma como forma de comunidade de fiéis. 

Ainda, na trajetória da comunidade muçulmana, em âmbito global, seu assentamento conta 

com três classificações, segundo Nakashima (2013): Dar al-Islam, Dar al-Harb e Dar al-

Muahadad, onde os termos significam, respectivamente, território de maioria islâmica e com 

harmonia de convivência entre religiões, território que proíbe a prática do islamismo, e local 

de minoria islâmica, porém com liberdade religiosa. 

O Islã se refere a uma vivência de princípios morais e religiosos que tem como base a 

aceitação e obediência a um único Deus e suas revelações ao profeta Muhammad. Segundo os 

princípios do Islã, não se atribui a figura de Deus uma forma humana. Além disso, o ato de se 

“tornar muçulmano” não exige uma cerimônia pública, mas apenas a declaração convicta da 

seguinte expressão “Não existe verdadeiro deus exceto Deus e Muhammad é o Mensageiro de 

Deus” (NASSER FILHO, 2006). 

Muhammad, o maior profeta do islamismo, segundo Ibrahim (2000), nasceu na cidade 

de Meca e era conhecido em sua comunidade como um órfão iletrado, porém, considerado 

extremamente confiável e religioso, além de fazer oposição a idolatria muito presente na 

sociedade em que se encontrava inserido. Durante vinte e três anos, por meio de revelações 

em árabe do Anjo Gabriel, o profeta transcreveu o Alcorão, fonte primária da crença 

muçulmana. 

A rejeição por alguns da mensagem de Muhammad, obrigou o deslocamento do 

profeta de Makka à Yathrib (futura Madina) que, segundo Iskandar (2000), organizou a 

primeira Umma muçulmana ainda na primeira década do século VII. Em 661 d.C., após a 

morte do profeta e sob a liderança do califado, os muçulmanos já haviam se expandido pela 

Turquia, Líbia e Paquistão, e até então sua convivência com judeus e cristãos era pacífica. 
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A introdução da fé islâmica na África começou no século VII com a invasão dos 

árabes no norte do continente e influenciou sua presença no Brasil visto que os primeiros 

muçulmanos eram negros escravizados. No entanto, a consolidação do islamismo e a 

estruturação da comunidade muçulmana se deu apenas no período pós-segunda guerra. Em 

1906, mesmo ainda não consolidada a comunidade muçulmana no país, já eram registrados 

casos de xenofobia contra a presença árabe. Um exemplo disso foi a proposta de um 

conselheiro municipal do estado de São Paulo na qual sugeria multar “turcos” que falassem 

em sua língua materna. Pode-se estimar que em 1991 o número de islâmicos em nosso país 

era de 22.449, já em 2000, esse número passa para 27.239 e, em 2010, segundo o IBGE, 

somavam-se 35.167 pessoas vivendo em território brasileiro. A análise dos dados levantados 

no censo de 1991 aponta que os muçulmanos no Brasil, àqueles que em maioria residiam na 

zona urbana, eram homens brancos de origem Libanesa, ocupando o setor comercial como 

empregadores e apenas 13,7% destes recebiam um salário mínimo ou menos que isso 

(BRUSTLEIN; WANIEZ, 2011; SIDRA, IBGE). 

Nota-se o abandono da religião islâmica entre os descendentes devido ao casamento 

com não muçulmanos, aceitação de credos e ritos de outras religiões por muçulmanos ao 

longo do tempo e também a necessidade de se declararem cristãos para obter liberdade. 

Conforme Ribeiro (2012), muçulmanos escravizados, conhecidos como malês, tiveram espaço 

como “negros de ganho” em virtude de sua alfabetização, mas enfrentaram um impasse para 

obter a alforria, pois, como condição, deveriam se declarar cristãos, o que muitos deles 

acabaram fazendo. Ao longo da história, a situação se inverte, como no caso do Rio de Janeiro 

em 2009, em que 85% dos frequentadores das mesquitas eram brasileiros revertidos. 

Em relação a divisão do islamismo no Brasil, ocorreu em três períodos: islamismo de 

escravidão, islamismo de imigração e o islamismo de conversão. O início da presença árabe 

no país se dá ainda no século XVIII com a chegada dos primeiros negros islamizados 

escravizados, resultado da base econômica do Califado de Socoto em 1804, que se instalaram 

na Bahia e ficaram conhecidos como “malês”. Nesse período, o islã foi responsável por 

formar a identidade entre negros escravizados, principalmente, pelo fato de poderem se 

comunicar em árabe. Tal reconhecimento como grupo possibilitou a organização de revoltas e 

levantes contra colonizadores e escravocratas. (NASSER FILHO, 2006; RIBEIRO, 2012). 

A partir de 1860, começam a chegar os primeiros imigrantes sírios, libaneses e 

palestinos. A maior parte buscava um país de maioria cristã para professar sua fé e foi 

fortemente influenciada pela visita do Imperador Dom Pedro II ao Líbano, Palestina e Síria. 

Por outro lado, entre 1920 e 1940, os imigrantes saíram de seus países motivados pelo alto 
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crescimento demográfico e pelo desemprego. Essa população se fixou, predominantemente, 

em zona urbana e passou a atuar no comércio sendo denominados popularmente como turcos, 

visto que utilizavam passaportes da Turquia. Esse período é muito significativo para a 

presença dos muçulmanos no Brasil, pois é marcado pelo estabelecimento das primeiras 

escolas, sociedades beneficentes e mesquitas, como a de São Paulo, inaugurada em 1928, e a 

Mesquita do Brasil fundada em 1929.  

 

Foto 1 - Colégio Libanês de São Paulo em 1900 

 

Fonte: Colecao BrasilLibano de Roberto Khatlab 

 

A partir de 1970 até 2000, ocorreu o último grande movimento de imigração 

influenciado pelos conflitos no Oriente Médio que passaram a direcionar a população 

muçulmana à cidades e estados não explorados pelos primeiros imigrantes, como   a cidade de 

Foz do Iguaçu no Paraná (EL-MOOR, 2011; NASSER FILHO, 2006; RIBEIRO, 2012). 

Segundo o Censo do IBGE (2000), dos 27.239 brasileiros que se declararam seguidores do 

Islã, 9.590 se encontravam no sul do país e em maior número no estado do Paraná. 

Ainda no Paraná, a cidade de Maringá recebeu imigrantes no início de 1950, ocasião 

em que surge a colônia islâmica que, em 1982, dá início a construção da sua mesquita com 

ajuda de mantenedores de seus países de origem. Ao término da construção, denominam-na 

em referência ao nome do maior colaborador: Sheik Mohamed Ben Nasser Al Ubudi. 

Em quase 140 anos de movimentos migratórios, pode-se perceber a dissolução e até a 

perda de aspectos relacionados à cultura árabe muçulmana, como se pode notar no trecho: 
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A realidade do imigrante é marcada por duas forças: de um lado temos o conjunto de 

crenças e hábitos herdados da cultura de origem, constituintes de um arcabouço 

simbólico e ideológico que orienta o cotidiano do indivíduo, formando-lhe o caráter 

e moldando sua forma de agir e pensar; de outro temos o conjunto de crença e 

hábitos do território receptor, da nova cultura com a qual ele está entrando em 

contato e com a qual terá de interagir. (NASSER FILHO, 2006). 

 

Casamentos com não muçulmanos, a absorção de traços de religiões animistas de 

origem africana pelos imigrantes e certa dificuldade em lidar com estereótipos colaboram para 

a perda de traços do islamismo e, por outro lado, o islamismo de conversão tem como 

característica a conversão ao islamismo. É importante salientar que na cultura muçulmana a 

expressão “conversão” não existe pois, segundo a crença ao islã, todos nascem muçulmanos e 

se perdem. Dito isso, a ideia de conversão, na verdade, é vista como um retorno a crença 

inicial, ou seja, uma reversão, na qual o convertido é chamado de revertido.  

Para o islamismo, a Ummah deve viver plenamente a mensagem do Islã por meio de 

seu testemunho de vida para que outros venham a se reverter. Assim, o Dawah se caracteriza 

como o chamamento de todos os muçulmanos a apresentar o Islã aos não muçulmanos. Tal 

chamamento se manifesta na construção de mesquitas, organizações sociais e estímulo à 

educação. Mesmo com a diminuição da religião entre os descendentes de imigrantes, o Islã 

cresce com a reversão de brasileiros, principalmente, nas periferias e comunidades negras que 

encontram na religião valores morais e explicações para questionamentos da humanidade, 

além de ser um resgate histórico de suas origens malês. Com o intuito de divulgar a religião e 

a língua árabe, foram fundados institutos islâmicos, como o Instituto Latino-Americano de 

Estudos Islâmicos em Maringá, Paraná, em 2008 (RIBEIRO, 2012). 

 

ASPECTOS GERAIS DA ARQUITETURA E ARTE ISLÂMICA 

 

Seguindo as primícias do Islã de que nenhuma figura pode ser atribuída à forma de 

Deus, adoração de imagens, estátuas e poemas que promovessem algum tipo de adoração 

além de Deus foram proibidos a partir do século VII d.C.  Durante o governo dos califas, 

surge a arte islâmica baseada na interpretação de textos sagrados como caligrafias que 

reproduzem trechos do Alcorão presente na decoração das mesquitas, utilização da 

geometrização na azulejaria e arabescos (KUS; MARINI, 2009). 

Nos mosaicos, eram retratadas paisagens, plantas e árvores e tinham influência 

bizantina e greco-romanas na forma de representação. Os arabescos eram reproduzidos em 

todos os tipos de materiais, da madeira à cerâmica.  
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Figura 1 – Mosaico em jardim interno (c.715) na Mesquita Umayyad (Damasco, Síria) 

         
                                     Fonte: FARTHING, 2011 

 

Na cidadela de Alhambra, construída em 1248 e finalizada 1300, é possível notar, 

além do uso brilhante de espaço e luz, a arquitetura como base para a demonstração da 

capacidade de ornamentação. Nas paredes dos palácios, se destaca uma técnica conhecida 

como ataurique, que são desenhos em relevo de gesso de arabescos e figuras geométricas. 

Também no complexo de Alhambra, mais precisamente na fachada de pátio de Alberca, se 

pode encontrar outra técnica de relevo, o muqarnas, que tem como característica a imitação 

do favo de mel e foi representada em grande expressividade na cor dourada. 

 

Figura 2 – Vista do pátio de Alberta em Alhambra 

 

 

                              

                                                              

 

 

 

 

 

     

      

 

         

 

 

 

 

      

 

          Fonte: Cole, 2011 
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Na cerâmica também foi desenvolvida a técnica de lustro (acabamento metálico), a fim 

de tornar a cerâmica árabe competitiva com as chinesas que chegavam no Oriente Médio no 

século X (FARTHING, 2011; COLE, 2011). 

 

Figura 3 – Tigela egípcia (1050-1100) em cerâmica vítrea 

                                
Fonte: Victoria & Albert Museum, Londres apud. FARTHING, 2011 

 

Em relação à arquitetura, a cultura islâmica foi expressa em diversas tipologias como 

mesquitas, portais, madrassas, complexos funerários e mausoléus, torres (minar), palácios e 

monumentos. 

Segundo Glancey (2011), o Domo da Rocha (688-92 d.C), em Jerusalém, é o mais 

primitivo monumento ligado ao islã e se caracteriza como um santuário (mashhad) construído 

ao redor da rocha em que Muhammad ascendeu ao céu. Esse tipo de construção é um dos 

reflexos da influência da arquitetura bizantina na expressão islâmica. Em sua planta baixa, 

pode-se notar dois elementos marcantes dessa arquitetura como a planta octogonal e um domo 

central. Séculos depois, em 1453, com a tomada de Constantinopla pelo Império Otamano de 

islamitas, a cultura islâmica domina a arquitetura bizantina a modificando para sua expressão 

na Basílica de Santa Sofia, que tem o acréscimo de minaretes, mihrab e a cobertura de seus 

mosaicos por medalhões com inscrições do Alcorão (WILKINSON, 2013). 
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Fonte: Wilkinson 2013 

 

Figura 4 – Inscrições do Alcorão ocultando mosaicos bizantinos na Basílica de Santa Sofia 

(Istambul, Turquia) 

 

Fonte: Wilkinson 2013 

 

Como principal tipo de construção islâmica, a mesquita teve ao longo do tempo 

diversas expressões nas regiões conquistadas pelos islâmicos. Além disso, possui grande valor 

simbólico na construção do Islã e na formação da cultura muçulmana, motivo pelo qual se 

dedica no artigo um tópico para a discussão dessa tipologia. 

 

A MESQUITA 

 

Com restrições, a arte islâmica concentra seu simbolismo na figura do templo, que é a 

mesquita. Os primeiros locais de culto não possuíam arquitetura específica, pois, em seus 

primeiros treze anos, o islã foi praticado de forma secreta, logo, não havia janelas para fora, 

elementos artísticos, púlpito, mirabe ou cúpulas. Com a imigração de Makka para Yathreb 

começa a construção de prédios específicos (KUS; MARIANI, 2019). 

Segundo Skandar (2000), a palavra “mesquita” (masjid), tem origem do aramaico e 

significa adorar ou prostrar-se e, pode-se dizer que, a casa do profeta, foi a origem das 

mesquitas já que seu pátio interno era utilizado como local de reuniões. 

A relação de orientação conhecida no islã como Medina-Meca-Jerusalém, foi 

estabelecida por Muhammad em sua casa em Medina, com um caramanchão (espécie de 

pergolado coberto por vegetação) ao norte, na direção à Jerusalém, e outro a Sul, em direção à 

Makka, local da Kaaba. Possuía tipologia trapezoidal e passou a ser utilizada na primeira 

mesquita (SANTOS, 2013). 
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Enquanto a primeira mesquita, segundo Kus e Mariani (2019), foi construída de adobe 

e galhos de tamareiras, Santos (2013), atribui à separação de ciitas e sunitas com o 

estabelecimento da capital em Damasco e o bloqueio de Meca e Medina por rebeldes na 

dinastia Omíada em 660 d.C., o contato com os estilos paleocristãos e bizantinos expressos, 

por exemplo no Santuário da Cúpula do Rochedo, que teve como responsáveis pela obra 

arquitetos cristãos de Jerusalém. Possuía planta octogonal e deambulatório como a Mesquita 

de Damasco que, segundo Iskandar (2000), trazia planta em forma de basílica tripartida com 

nave central e laterais, além de cúpula. Apresentava, ainda, a primeira característica da 

mesquita, o minarete. Com os califas e a expansão do islamismo, é desenvolvida uma 

arquitetura que aborda a reflexão do poder e da grandeza islâmica se desvinculando das 

influências cristãs e pagãs. 

Embora a beleza das mesquitas seja inegável, deve-se também salientar a importância 

destas na comunidade islâmica e sua trajetória por meio de sua existência e usos: 

 

O espaço sagrado do Islã é organizado segundo as necessidades cultuais, 

determinadas pelos pilares sobre os quais a religião se alicerça: a profissão de 

fé (shahada), a oração (salat), a esmola (zakat e sadaqqa), o jejum (saum) e a 

peregrinação (haji). O espaço para a religião deveria servir igualmente para o 

encontro social. (SANTOS, 2013, p.50) 

 

Enquanto a comunidade religiosa constrói a mesquita, cumpre, também, função 

político-social, sustentando a comunidade. A ideia de sagrado e território contribui para 

reforçar o sentimento de pertencimento e, enquanto espaço sagrado, a mesquita representa o 

poder e a grandeza muçulmana (GOMES, 2017). 

Para os muçulmanos, frequentar esses espaços é reforçar a vida espiritual mediante o 

convívio em comunidade e se manter próximo ao sagrado. Pelo fato de as mesquitas 

abrigarem as orações de sexta-feira, (que é um dos mandamentos do islã), as cidades 

passaram a ser estabelecidas em seu entorno de modo que as configurações das ruas partiam 

delas. Com o passar do tempo, em cada bairro se encontrava mesquitas que serviriam como 

lembrete aos crentes sobre a adoração, espiritualidade e a vida em comunidade. Manter a vida 

comunitária e ser local de reunião é a principal função da mesquita, porém, também abrigou a 

função de educar (Kus; Mariani, 2019). 

O estabelecimento de mesquitas possibilitou a transição da tradição árabe oral para a 

escrita, sendo responsável pelo nascimento de grupos de estudos em linguística, direito e 

teologia se tornando, no século X e XI, as primeiras universidades públicas. Anexa à 

mesquita, as madrassas, colégios mantidos pelo poder público com tipologia quadrada e 
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rodeada por jardins, abrigava sala para conferências e estudos, bibliotecas, cozinhas e banhos. 

Crianças eram ensinadas por meio da memorização do Alcorão, a dialética era discutida e a 

medicina lecionada no complexo da mesquita. (ISKANDAR, 2000) 

Segundos Kus e Mariani (2019), a mesquita também abrigou função política como 

centro de governança desde o profeta Muhammad até os quatro primeiros califas, sendo 

utilizada como meio de comunicação com o povo, além de pretexto de consagração do 

califado como inquestionável, perdurando a prática até a atualidade. A mesquita era a sede da 

vida intelectual, social e religiosa dos muçulmanos. 

A respeito da arquitetura das mesquitas, deve-se, ainda, pontuar alguns elementos 

característicos desse tipo de edificação. O primeiro deles, e mais marcante, é o minarete que, 

além de destacar a mesquita na paisagem, representa a mensagem sagrada a ser refletida cinco 

vezes ao dia, sendo utilizada para recitar texto ou chamar os fiéis à oração. Acredita-se que 

esse elemento seja uma variação das torres presentes nas igrejas cristãs, porém, segundo 

Jonnes (2014), o minarete é uma adaptação dos faróis utilizados para marcar o caminho de 

peregrinação e passou a ser usado como torre na Mesquita do Profeta (622 d.C). Podendo ser 

de um até seis em número (sete só tem a mesquita em Makka), além de ser construído de 

materiais diversos, possui variação conforme a cultura e a localização geográfica. No 

mausoléu do Imperador Shah Jahan, o Taj Mahal, por exemplo, existe um minarete em cada 

um de seus cantos. 

 

Figura 5 – Taj Mahal (Agra, 1632-54) 

                                     

                                          Fonte: COLE, 2011 

 

Quanto aos elementos arquitetônicos que auxiliam no rito religioso mulçumano, está o 

minbar, um tipo de púlpito que, segundo Cole (2011), representa o assento de Muhammad. 
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Existe, também, o mihrab, pequeno nicho central que marca a parede mais próxima à Makka 

onde o imã faz suas orações, além da fonte. 

 

Figura 6 – Fonte do complexo do sultão Hassan 

        

                                                                  Fonte: Cole, 2011 

 

O pátio e a fonte são determinados por norma no Islã sendo, este último, utilizado 

pelos fiéis para abluções e purificação antes das preces. Por fim, os tapetes salientam a 

importância de os pés não tocarem o solo (SANTOS, 2013; KUS; MARIANI, 2019; 

NAKASHIMA, 2012).  

Em relação aos elementos estruturais das mesquitas, pode-se encontrar diversos tipos 

de arcos como os em ferradura, lobulados e até entrelaçados apoiados em colunas romanas, 

vistos na Mesquita de Córdoba (Espanha), recurvados como os da Mesquita de Tulun (Cairo) 

e ogivais, presentes na Mesquita de Lal Darzawa (Índia). Assim também acontece com as 

cúpulas, que desempenham a função de melhorar a acústica durante a recitação do Alcorão, 

aparecendo, principalmente, em mesquitas do império turco-islâmico como a Hagia Sofia. 

São encontradas, ainda, na arquitetura islâmica na Índia em forma de bulbo como na Mesquita 

da Sexta Feira (1644 – 1658 d.C.), em Nova Déli, construída no período mais rico da era 

mongol. 

Adequadas de forma a atender os princípios do profeta de se voltarem à Meca ou 

readequadas por meio de expansão para reunir um maior número de fiéis, a configuração das 

plantas das mesquitas também não segue um padrão e, por esse motivo, serão, aqui, 
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registradas duas: a Mesquita do Profeta e a Mesquita de Ibn Tulun. A primeira por seu 

contexto simbólico e a segunda por seguir os princípios do Profeta. 

 

Figura 7 – Planta atual da Mesquita do Profeta (Meca, 622) 

 

Fonte: Jones, 2014 

 

A Mesquita do Profeta é a segunda mais importante para o Islã, só perdendo para a 

Mesquita de Al-Haran (c.630) que abriga a Caaba Maomé ajudou a construí-la e foi sepultado 

nela juntamente com mais dois califas. A cúpula verde foi construída em 1279 para marcar a 

casa da esposa do profeta e, assim como o minarete, se tornaram símbolos da mesquita. A 

tipologia dessa mesquita se baseia no pátio e tinha como formato inicial um retângulo 

30x35m e era feita em tijolos de barro. Atualmente, a mesquita foi expandida em 100 vezes o 

tamanho original e é cercada por uma esplanada em mármore para 500 mil fiéis (JONES, 

2014). 

No Cairo, a Mesquita de Ibn Tulun (876-879 d.C) foi concebida seguindo o eixo 

voltado para Meca. Nela, é possível identificar todos os elementos discutidos anteriormente, 

no entanto, a organização da congregação se dá em filas que atravessam o eixo principal.
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                                Figura 8 – Planta atual da Mesquita de Tulun (Cairo) 

 

Fonte: Glancey, 2001 

 

Nas fachadas das mesquitas, além de arcadas e do mosaico, se destacam,  na região do 

Egito e Pérsia, o pishtaq, portal que se projeta da fachada decorado com caligrafia, azulejos 

ou desenhos geométricos. Esse portal serve de acesso ao iwan, corredor ou espaço retangular 

abobadado com três paredes e uma extremidade totalmente aberta que serve de acesso  ao 

espaço de culto (COLE, 20110). 

A arquitetura islâmica, sobretudo a mesquita, absorveu as características das culturas 

locais onde se inseriu, se adaptando a estes lugares mas preservando as características iniciais 

da formação do Islã, como o aspecto de sempre serem implantadas se voltando à Makka. 

 

A MESQUITA SHEIK MOHAMED BEM NASSER AL UBUDI 

 

Segundo relata Badiha M. A. Fares, filha e esposa de fundadores que, tanto a sua 

família quanto a de seu esposo, chegaram primeiramente na cidade de São Paulo e, depois de 

se estabelecerem em cidades próximas a Maringá (ela em Marialva e  ele em Mandaguari), 

suas respectivas famílias enxergaram em Maringá uma cidade em desenvolvimento e com 

grande potencial para o crescimento da atividade de comércio. Na avenida Brasil, local mais 

movimentado na época, instalaram suas lojas. Em relação a comunidade muçulmana, conta 

que foram criando laços na atividade de comércio já que, nessa mesma avenida, outros 

muçulmanos também se estabeleceram. Sem local definido para reuniões, a comunidade 

muçulmana se reunia nas casas de seus membros, mas os primeiros imigrantes já sonhavam 

na época com a construção de uma mesquita. 
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A primeira organização formal da população muçulmana em Maringá se deu em 

outubro de 1981, após uma reunião na casa de Mohamad Hussain Salim, quando se 

oficializou a criação da Sociedade Beneficente de Maringá. Em fevereiro de 1982, a S.B.M 

requereu da Prefeitura de Maringá, um terreno para a construção de uma mesquita, uma 

escola, um salão social e uma quadra de esportes. Isso foi realizado com o auxílio de Ciro 

Ludgero da Silva, representante da Igreja Mórmon de Maringá, que participou da reunião na 

casa de Salim. No mesmo mês, após receber a doação do terreno, os membros se organizaram 

para que fossem arrecadados fundos para iniciar a construção e, ainda nesse mesmo mês, foi 

lançada a pedra fundamental da mesquita em uma cerimônia conduzida por Mohamad Ahmad 

Abou Fares. 

Todo o processo de construção da mesquita transcorreu durante sete anos, pois foi 

construída a partir das doações recebidas dos membros da comunidade muçulmana. Segundo 

relata Badiha M. A. Fares, era comum homens da comunidade viajarem por dez ou quinze 

dias e, percorrendo outras comunidades muçulmanas, buscar auxílio financeiro. Inclusive o 

marido de Fares, já falecido, percorreu o estado de Mato Grosso para essa finalidade. Para a 

conclusão da construção da mesquita, foi recebida doação de Mohamed Ben Nasser Al, nome 

na qual foi batizada a mesquita em Maringá. Desde então, todas as sextas-feiras, ao meio dia, 

ocorrem as celebrações que reúnem a comunidade, bem como estudos sobre o islamismo que 

são realizados todos os sábados à tarde. A sede da mesquita se localiza no Jardim Guaporé, 

Maringá, em um grande terreno cuja testada principal possui aproximadamente 108m e área 

de 3.255 m2. 

Figura 9 – Local de implantação da mesquita 

 

Fonte: Google Earth adaptado pela autora, 2020 
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Os responsáveis técnicos pela obra foram o engenheiro Antonio Picolli Sobrinho e o 

arquiteto Antonio Donadil. Recusando qualquer tipo de remuneração por seus serviços, 

realizaram visitas técnicas às mesquitas em São Paulo para se assegurarem das características 

físicas e espaciais que a nova edificação deveria apresentar, além das possíveis tecnologias 

construtivas empregadas na construção. De volta a Maringá, os dois enfrentaram a recusa de 

muitas construtoras para executar a obra que incluía um minarete de 37 metros de altura, uma 

vez que, até aquele momento, nada parecido havia sido executado na cidade. No local, além 

da mesquita, foi construído, também, um edifício anexo onde foram instaladas a área de 

serviços e convivência. Com relação a tipologia e as características da arquitetura islâmica, é 

possível identificar, além do minarete, a presença de cúpula, vitrais em arco lobulado e 

arcadas no pátio externo. 

 

Foto 2 – Perspectiva frontal da mesquita: cúpula, minarete e janelas e vitrais em arcos 

lobulados 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

A edificação é marcada pela presença marcante do minarete e da cúpula, além dos 

arcos abatidos que delimitam a varanda frontal, além de moldura escalonada e recorte 

rendilhado no beiral da cobertura. As esquadrias do minarete apresentam design variado e 

vidros coloridos, assim como as demais esquadrias existentes na edificação. A fachada 
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principal apresenta ainda alguns trechos revestidos com pedra mármore travertino enquanto 

que a maior parte das superfícies desta e das demais fachadas são apenas pintadas na cor 

branco. A cúpula, alguns detalhes do minarete e das fachadas da edificação foram pintados na 

cor verde. Na fachada posterior, observa-se que as esquadrias originais foram substituídas por 

novas esquadrias executadas em vidro temperado cristal, sem qualquer referência ao design 

original. 

 

Foto 3 – Fachada posterior: a cúpula, minarete, esquadrias               

 

                                         Fonte: autora, 2020 

 

A setorização da porção que compreeende a mesquita pode ser definida como um 

espaço administrativo e ritualístico. No primeiro grupo se encontram biblioteca, sala de espera 

e sala administrativa, já o segundo compreende o salão de orações, instalações sanitária com 

lava-pés e hall. Os grupos descritos se articulam através de uma grande varanda que 

compreende o acesso aos setores. 
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Figura 10 – Planta baixa esquemática referente ao edifício da mesquita 

               

Fonte: Elaborado pela autora, 2020 

 

Ao cruzar o portão de entrada da mesquita, para o acesso ao templo, o elemento 

varanda caracteriza a entrada principal, onde se encontra uma espécie de sapateira e bancos 

para que os fiéis se descalcem. Além de ser necessário estar descalço para adentrar o templo, 

as mulheres devem utilizar de véus ou lenços, como o Hijab, cobrindo os cabelos e o colo. 

 

Foto 4 – Pátio da mesquita, sapateira e banco 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

As mesquitas apresentam fontes ou, como no caso estudado, lava-pés, para possibilitar 

a purificação dos fiéis antes das preces. A purificação, a recitação da Surah al Kafh e o envio 
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de benções ao profeta, fazem parte de rituais recomendados pelo profeta Muhammad para a 

realização da Jummah nas sextas-feiras. A Jummah consiste em uma oração em grupo, com 

mais de três pessoas, feitas na mesquita ao meio-dia, com a participação obrigatória de 

homens adultos em boas condições de saúde. Já para mulheres e jovens a oração pode ser 

realizada em casa. Em todas as celebrações, antes da prece, são realizados dois sermões feitos 

pelo Sheik ou o Imã (membro da comunidade com grande conhecimento do Islã). 

 

Foto 5 – Lava-pés utilizados para purificação 

 

Fonte: Autora, 2019 

 

Ao adentrar o templo, pode-se notar o revestimento do piso com uma espécie de 

tapete. Há, também, a presença de mínbar e mihrab, respectivamente, o púlpito e uma espécie 

de refletor sonoro utilizados nas celebrações. Esses elementos, executados em madeira com 

relevos e reentrâncias de imagens da lua crescente e de uma estrela (principal simbologia da 

cultura muçulmana) remetem à renovação e aos cinco pilares da religião: fé, oração, caridade, 

jejum e peregrinação. No que diz respeito ao espaço interno, não existe nenhum tipo de 

ornamentação especial. As paredes são brancas com revestimento de madeira na altura do 

peitoril das janelas e que se estendem em todo o comprimento das paredes. 
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Foto 6 – Registro interno da mesquita: mínbar e mihrab 

 

Fonte: Autora, 2019 

 

O que se destaca internamente no templo é a presença das esquadrias com vitrais, 

agora, em partes modificados com a inclusão de vidro temperado cristal no caso das janelas, 

porém as portas ainda permanecem com a composição colorida. A presença da cúpula, 

internamente, reforça a ideia da proximidade com o sagrado ao elevar pé direito de 5,50m à 

9,25m. A altura do pé direito possibilita um clima agradável na mesquita, porém, devido a 

falta de proteção nas janelas expostas ao sol no verão, ventiladores auxiliam a circulação do 

ar. 

 

      Foto 7 – Cúpula internamente 

 

                 Fonte: Autora, 2020 
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No setor administrativo, dois espaços chamam a atenção: a sala de espera, que 

antecede a biblioteca, e a própria biblioteca. Ambas, diferente do templo, apresentam 

elementos decorativos como tapeçarias com representação das mesquitas mais famosas, 

inscrições do Alcorão e até mesmo um conjunto de cajados que pertencenram à líderes de 

uma tribo indígena da região. 

 

           Foto 8 – Elementos decorativos na sala de espera 

Fonte: Autora, 2020 

 

O edifício anexo apresenta dois pavimentos sendo que o térreo abriga o setor de 

convivência e serviços, enquanto o segundo comporta o setor de alojamento.  De acordo com 

informações fornecidas pelo atual sheik da mesquita, Victor Souza, durante alguns anos, a 

edificação anexa foi utilizada como sede do Instituto Latino-Americano de estudos Islâmicos 

(ILAEI). 
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Figura 11 – Edificação anexa à mesquita 

 
Fonte: Autora, 2020 

 

Figura 12 – Planta baixa esquemática referente ao edifício anexo a da mesquita 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020 

 

Como ambientes utilizados para convivência entre os membros da comunidade, estão 

a quadra de esportes, a churrasqueira e o salão para festas com capacidade para 180 pessoas, 

utilizado também para reuniões em datas comemorativas. Esse salão abriga uma pequena 

galeria de fotos com imagens dos fundadores, presidentes e tesoureiros da mesquita e da 

sociedade beneficente muçulmana. Esse espaço possui, ainda, teto com ornamentação em 
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gessos, paredes brancas lisas, janelas comuns em vidro, um pequeno palco (no qual a parede 

de fundo abriga a galeria) e ventiladores para climatização. 

 

Foto 9 - Salão de Festas 

 

Fonte: Autora, 2020 

 

O setor de serviços comporta a cozinha, o depósito e a sala especial, utilizada para a 

preparação dos corpos de membros da comunidade, seguindo os princípios do Islam, para a 

cerimônia de velório. Esse ritual compreende a realização de 3 banhos, além da aplicação de 

cânfora nos pontos de prostração utilizados nas preces: peitos dos pés, testa, palma das mãos e 

joelhos Além disso, o corpo morto é envolto em peças de tecido natural branco. 

 

Foto 10 - Sala de Preparação 

 

               Fonte: Autora, 2020 
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No segundo pavimento do edifício anexo encontram-se dois apartamentos, sendo um  menor voltado 

para os fundos, que abriga intercambistas e o segundo que, atualmente, serve como moradia para o 

Sheik e sua família, está voltado para a fachada principal através de uma varanda. 

 

Foto 11 – Sacada de um dos apartamentos  

 

Fonte: Autora, 2020 

 

CONCLUSÃO 

 

Como a vivência de princípios morais e religiosos, aceitação e obediência a um único 

Deus, o Islã tem papel de guia na vida do muçulmano. A mesquita representa o centro da vida 

religiosa, educacional e político-social da comunidade muçulmana. Para mais, pode-se notar 

que sua variação tipológica e estética responde à adaptação do local, à possibilidade 

econômica do grupo e à sociedade na qual é inserida. Podemos observar essas diferenças 

quando comparamos, após  as descrições no início desse artigo, as mesquitas africanas 

brancas e sem ornamentações com a Basílica de Santa Sofia (uma adaptação de cultura 

anterior para a muçulmana) e a Mesquita Sheik Mohamed Bem Nasser Al Ubudi que 

reproduz, de forma simples, os traços mais marcantes do que é identificado como mesquita no 

ver popular, ou seja, a cúpula e o minarete, sendo uma edificação adaptada da possiblidade de 

mão de obra disponível e os recursos empregados. 

Em cada uma das localidades em que se estabeleceram os muçulmanos, eles 

exerceram influência no âmbito da educação, da política   e do desenvolvimento econômico. 

No decorrer da pesquisa desse artigo, tais registros da comunidade muçulmana em Maringá 
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não foram identificados por meio de fontes do poder público ou registros acadêmicos. 

Aspectos como o processo de estabelecimento do edifício foram obtidos por intermédio de 

conversas com membros da comunidade. 

Desde o princípio, na intenção de se estabelecer uma sociedade beneficente 

mulçumana na cidade de Maringá, já existia uma movimentação para que a mesquita fosse 

construída com uma estrutura para lazer e educação. Esse fato evidencia o papel principal que 

a mesquita continua desenvolvendo em sua trajetória: manter a tradição oral da comunidade 

por meio de reuniões e de celebrações, sendo o único local que possibilita tal oportunidade 

aos fiéis atualmente. 

Mesmo que tenha sido construída em 1982, a mesquita Sheik Mohamed Ben Nasser 

Al, possui espaço básico para atender ao atual grupo de fiéis. Porém, devido ao baixo número 

de visitantes e de revertidos, sugere um certo grau de distanciamento da sociedade local. 

Percebe-se a falta de reconhecimento histórico e cultural da edificação e da comunidade 

muçulmana, o que reforça o sentido de isolamento.  

Nesse sentido, torna-se necessário considerar que todas as culturas colaboram para a 

formação da identidade das cidades e da memória coletiva, identidade, essa, que só é 

reconhecida em sua totalidade com a quebra de estereótipos, valorização e tolerância à cultura 

do outro. A conclusão desse artigo aponta, sobretudo, à necessidade na cidade de Maringá de 

ações e instrumentos voltados para a preservação da cultura muçulmana e da mesquita da 

cidade. 
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José Saramago, 1999. Que europa queremos?

''É tempo de dizer que as culturas não são melhores ou piores, não 
são mais ricas ou mais pobres, são simplesmente culturas. Nisso,  
valem-se umas às outras, e é pelas suas diferenças, assumidas e 
aprofundadas, que mutuamente se justicarão. Não há, e espero 
que não, o ser humano. Cada cultura, em si mesma, é um universo 
comunicante: o espaço que as separa é o mesmo espaço que as 
liga, como o mar separa e liga os continentes (...)O que não 
parecemos dispostos é a reconhecer que, no seu sentido mais 
amplo, uma consideração realmente abrangente e integradora do 
que designamos por «social» nunca será possível enquanto a 
dimensão cultural da existência social humana não for inteiramente 
assumida. Não como um território à parte, com fronteiras, 
alfândegas e pautas proteccionistas, mas como o tecido conjuntivo 
da identidade própria de cada pessoa e da sua pertença a um 
grupo, a um país, a uma civilização'’
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Termos e Denições

O tema

No artigo foi dedicada a discussão breve de três temas 

centrais: a imigração árabe muçulmana no Brasil, os 

aspectos culturais do islamismo e suas expressões, e o 

mapeamento histórico e arquitetônico da mesquita de 

Maringá. 

O conhecimento e valorização da cultura do outro 

permite o desenvolvimento da tolerância além de manter 

a memória coletiva, portanto ao se estudar a cultura 

muçulmana, seus aspectos migratórios e a edicação 

mesquita de Maringá pretende-se contribuir para que 

através da divulgação de informações se estruture uma 

consciência coletiva quanto à preservação das diversas 

memórias presentes na cidade e expressas muitas vezes 

em edicações que não possuem resguardo do poder 

público ou ampla divulgação de sua importância 

histórica.

Entende-se que diferentes culturas através da  

miscigenação formam as diversas cidades brasileiras, 

sendo assim toda e qualquer inuência cultural é 

responsável pela formação da identidade das cidades e 

seus percursos históricos.

Ciente que a cultura árabe, em especíco ao que se 

refere a religião mulçumana, ainda é alvo de diversos 

preconceitos e  a gura da edicação mesquita a 

representação da consolidação da comunidade 

mulçumana, seu estudo revela relações sociais 

expressivas no cotidiano das cidades e sua construção, 

no caso da cidade de Maringá.

Dar al-Islam: território de maioria islâmica e com harmonia 

de convivência entre religiões.

Dar al-Harb: território que proíbe a prática do islamismo.

Dar al Muahadad: local de minoria islâmica porém com 

liberdade religiosa.

Hijab: espécie de lenço que cobre os cabelos e o colo.

Islã: vivência de princípios morais e religiosos que tem 

como base a aceitação e obediência a um único Deus e 

suas  revelações ao profeta Muhammad.

I m ã :  m e m b r o  d a  c o m u n i d a d e  c o m  g r a n d e 

conhecimento do Islã.

Muçulmano: indivíduo que aceitou o Islã

Umma: comunidade de és.

Islâmico: derivação de aspectos do Islã.

Reversão: retorno a crença ao Islã; todos nascem 

muçulmanos.

Jummah: oração em grupo feita às sextas-feiras ao meio 

dia na mesquita como instrui o profeta Muhammad.

Sheik: líder religioso no islamismo

 9



O islamismo no Brasil 

A simbologia da mesquita

I s lami smo de  esc rav idão:  o 

is lamismo no norte da áfr ica 

resultou da invasão de árabes no 

século VII, já no Brasil século XVIII 

com a chegada dos primeiros 

negros islamizados escravizados, 

que se instalaram na Bahia, sendo 

c o n h e c i d o s  c o m o  m a l ê s ,  a 

organização em grupos possibilitou 

revoltas e levantes contra a 

escravidão e colonialismo. 

Islamismo de imigração: iniciado em 

1860 e inuenciada pelo visita do 

Imperador Dom Pedro II ao Líbano, 

Palestina e Sír ia, a chegada dos 

primeiros imigrantes dessas localidades 

deve como motivação a busca por um 

país de maioria cristã em que pudesse 

professar sua fé.

Em 1920 a motivação passa a ser o 

rápido crescimento demográco e o 

desemprego em seu país de origem, já 

apartir de 1970 conitos no Oriente 

Médio motivam a imigração.

Islamismo de conversão: resulta 

da reversão de brasileiros , 

principalmente de periferias e 

comunidades negras ,  que 

encontram na religião valores 

morais e o resgaste histórico de 

suas origens.

Origem: devido a perseguições e a necessidade da 

prática do Islã ser secreta, nos primeiros treze anos 

desde seu surgimento,os primeiros locais de culto 

não possuíam arquitetura especíca. Se atribui a 

casa do profeta Muhammad como o primeiro local 

de reuniões.

Signicado do termo: com origem do aramaico, 

masjid, signica adorar ou prostrar-se.

Cúpula e planta octagonal: resultado do contato 

com arquitetos cristão de Jerusalém e os estilos 

paleocristãos e bizantinos.

Funções: manter a vida comunitária, ser local de 

reunião e uso educacional. Durante os califados a 

mesquita também abrigou a função de centro 

político

Elementos  da mesquita

Mihrab: nicho central que arca a direção de Makka 

e é utilizado pelo imã.

Fonte: local para puricação, ablução, antes da 

prece.

Arcos: são encontrados diversos tipo como os de 

ferradura, lobulados e entrelaçados.

Mínbar: espécie de púlpito que representa o assento 

de Muhammad.

Materiais adotados: não existe um padrão de 

material e sim uma adaptação a região na qual é 

inserida variando de tijolos de barro ao mármore.

Minarete: adaptado dos faróis marco o caminho da 

peregrinação e utilizado para chamar os éis a 

oração.
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Essa comunidade teve de destaque na conguração do 

setor comercial com a ocupação e conguração de vias 

hoje conhecidas por intenso comércio, como por exemplo 

a Avenida Brasil.

 A pr imeira organização formal da população 

muçulmana em Maringá se deu em outubro de 1981, após 

uma reunião na casa de Mohamad Hussain Salim, quando 

se ocializou a criação da Sociedade Benecente de 

Maringá, composta por maioria síria e libanesa.

No período de 1982 e 1989 a mesquita Mohamed Ben 

Nasser Al, foi construída como local de reunião e liturgia da 

comunidade muçulmana de Maringá.

Atualmente a comunidade muçulmana na cidade, 

contabilizada através dos membros da mesquita de 

Maringá, conta com aproximadamente 200 membros 

na faixa de 40-60 anos.

Não existe registros ociais de seu percurso histórico ou 

tradições na secretaria competente do município ou 

em meios acadêmicos, conguração um cenário de 

descaso da comunidade local, embora tenham um 

espaço físico de reunião, a mesquita.

A comunidade em Maringá

A mesquita de Maringá

Programa: biblioteca, sala de espera, sala administrativa, 

salão de orações, instalações sanitários com lava-pés, 

hall, quadra de esportes, churrasqueira, cozinha, 

depósito, sanitários, sala de preparação, garagem e 

salão de festas e sobreloja.

Setorização: na mesquita, propriamente dita, há dois 

setores, administrativo e ritualístico no térreo, já no edifício 

anexo se encontra o setor de convivência , serviços e 

alojamento divididos em dois pavimentos.

Materiais: Mármore, vidro e tapeçaria.

Elementos identicados: minarete, cúpula, vitral em arco 

lobulado e arcadas no pátio externo.

Usos: local de culto, convivência e celebrações, ensino e 

preparação funerária.

Torre da 
mesquita e 
vitrais, 
atualmente os 
detalhes se 
encontram 
pintados em 
verde, 
anteriormente 
se encontravam 
em branco.

Fonte: Autora, 2020.
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Mesquita de 
Maringá vista da 
Rua Saadeddine Ali 
Wardeni. 

Fotograa: Autora, 2017

Fotograa: Autora, 2020

Mesquita no m da 
tarde, vista da 
Avenida Carlos 
Correa Borges.
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percurso histórico 

A origem dos primeiros centros culturais registrados 

pode ser referenciada ao período clássico com a 

Biblioteca de Alexandria, que em seus conjuntos de 

palácios, abrigava espaço de exposições, anteatro, 

observatório, salas de trabalho, jardim botânico e 

zoológico, porém os centros culturais modernos se 

originaram na França como uma opção de lazer 

criada para os operários franceses em contrapartida 

a demanda do aumento da produtividade. Os 

centros, casas e espaços de cultura surgem como 

novos espaços de manifestações, muitos deles 

surgem das bibliotecas municipais, como no caso do 

Brasil, e passam a abrigar um grande número de 

atividades e reetem a cultura de sua sociedade ou 

grupo social. (DUMAZIER apud SILVA, 1995; SILVA, 

1995).

Segundo Milanesi (apud Silva, 1995), a biblioteca tem 

papel de complementar o ensino precário das 

escolas e oferecer atividades variadas além de atrair 

todos os tipos de público são os caminhos que as 

levam a se tornar centro culturais. Para o autor o que 

caracteriza um centro cultural são três capacidades: 

informar, discutir e criar. A primeira está relacionada 

ao objetivo de transformar o acervo em informação 

atendendo a necessidade do público, a segunda 

em criar oportunidade de reexão e crítica 

potencializando a informação, porém não 

entregando respostas diretas e a última oportunizar 

espaços de invenção e ocinas capazes de estimular 

a criação e a criatividade

características 

contexto regional

Na esfera regional, a região Sul concentrava, até 

2006, 30% dos centros culturais do país dos quais 

38,85% eram abrigados em municípios paranaenses 

além e 175 museus, uma média de 0,59 por habitante, 

após uma diminuição de 1% em relação ao anterior. 

Já bibliotecas em 2007 na região Sul somavam 1200, 

terceira posição nacional, sendo o estado do Paraná 

o segundo em números na região. Somente no ano 

de 2014 é constatado na cidade de Maringá um 

Plano Municipal de Cultura, mesmo sendo no ano de 

2009 criado o fundo municipal exclusivo para cultura 

que tem como objetivo nanciar a manutenção da 

cultura popular na cidade, garantir o acesso da 

população a atividades culturais e a manutenção de 

espaços culturais. A seleção de projetos que 

recebem o apoio do fundo se restringia a indicações 

do conselho municipal de cultura (IBGE, 2010; 2014)

tema na cidade

Atualmente em Maringá, segundo a Secretaria de 

Cultura do Município, existem 4 teatros, 1 casa de 

cultura, 2 salas de exposições, 1 museu, 1 centro de 

ação cultural - CAC e 6 bibliotecas municipais. O 

Centro de Ação Cultural (CAC) teve sua fundação 

no ano de 1976  e passou recentemente por um 

processo de reforma e recuperação de suas 

estruturas. São oferecidos cursos e ocinas gratuitas 

para a comunidade nas áreas de  Artes Visuais 

(Artesanato, Desenho, Pintura e Modelagem); 

Música (Violão, Guitarra, Canto Coral); Dança e 

Artes Cênicas, sendo o edital para ingresso  

divulgado semestralmente. Abriga além de salas de 

artes e música, um espaço de exposições e um 

anteatro. O prédio se localiza no centro da cidade 

na Av. XV de Novembro esquina com Av. Getúlio 

Vargas.
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Sala Joubert de 
Carvalho, anteatro, 
após reforma. 
Abriga o piano do 
artista maringaense 
que dá nome ao 
local.

Fotograa: Aldemir de Morais, 2019

Espaço de 
exposições do 
Centro de Ação 
Social (CAC), 
espaço aberto e 
remodelado.

Fotograa: Aldemir de Morais, 2019
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cidade de maringá

A cidade de Maringá, Norte do Paraná , tem 

população estimada pelo IBGE de 423.666 

pessoas, sua população é considerada jovem 

(entre 10 e 35 anos), sendo a terceira maior do 

estado e a primeira na micro região. 

cidade x centro cultural

Atualmente apenas um centro cultural serve uma 

população estimada de 423.666 mil, e jovem,  o  e 

tem alcance apenas na área central da cidade. 

local de estudo

Considerando a memória histórica da edicação mesquita e  

as relações sociais construídas  é adotado para o projeto de 

centro cultural os terrenos que a circundam como forma de 

integrar a edicação pré-existente às instalações futuras.

caracterização dos usuários

35 - 54 anos

19 - 34 anos

55 - 79 anos

11 - 18 anos

1 - 10 anos

+ 80 anos

O público alvo envolve famílias e turistas que 
visitam a mesquita

Nota-se um público de faixa etárias diversas na 
região de estudo: crianças, jovens e adultos, 

sendo esses úl�mos em proporção quase igual.

Ÿ 555 domicílios

Ÿ 1724 moradores

Ÿ Jardim Guaporé:
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dados gerais

lote escolhido

ÁREA DE FUNDO DE VALE

ZONA RESIDENCIAL 2

ZONA RESIDENCIAL 1

LEGENDA

ECS B

ECS C

ECS E

TERRENO DE ESTUDO

zoneamentos

CICLOVIA

TRANSPORTE COLETIV0

LEGENDA

TERRENO DE ESTUDO

transporte 

EQUIPAMENTO DE LAZER

EQUIPAMENTO DE SAÚDE

EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO

LEGENDA

TERRENO DE ESTUDO

equipamentos públicos

A testada principal se encontra na 

Avenida Carlos Correia Borges.

O lote escolhido constitui a unicação 

de quatro lotes totalizando 2731,27 m2 , 

caracterizando um terreno de duas 

esquinas: Rua Saadeddine Ali Wardeni x 

Avenida Carlos Correia Borges e Rua 

Pioneiro Waldemar Gomes da Cunha. 

 18Fonte: Google Earth,  adaptado pela autora,2020



Terreno escolhido, 
vista frontal, da 
Aven ida Car los 
Correa Borges

Fotograa: Google Street View,2019

Perspectiva do terreno 
no encontro da da 
Avenida Carlos Correa 
Borges com a Rua 
Pioneiro Waldemar 
Gomes da Cunha.

Fotograa: Google Street View,2019



topograa

constatando-se na Rua Saadeddine Ali 

Wardeni um ponto de 5m e pouco 

menos de 50cm no encontra da 

Avenida Carlos Correia Borges e Rua 

Pioneiro Waldemar Gomes da Cunha. 

O lote possui inclinação nos dois sentidos

A B

C C4
8
,0

0

4
9
,5

5

1
,5

5

30,00

26,06

56,06

N

A B

CORTE AA

CORTE BB

CORTE CC

NÍVEL +5,00

NÍVEL +4,00

NÍVEL +4,50

LEGENDA

NÍVEL +3,50

NÍVEL +3,00

NÍVEL +2,50

NÍVEL +2,00

NÍVEL +1,50

NÍVEL +1,00

NÍVEL +0,50

NÍVEL +0,00
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Diferença de nível 
t e r r e n o  d a 
mesquita e lote 
escolhido na Rua 
Saadeddine A l i 
Wardeni.

Fotograa: Google Street View,2019

V i s t a  l a t e r a l  d o 
terreno, Rua Pioneiro 
Waldemar Gomes da 
Cunha.

Fotograa: Google Street View,2019



CARACTERÍSTICAS DO TERRENOdensidade do entorno

edicações térreas e térreo+1, nota se também

O entorno do lote é caracterizado por baixa 
densidade, com

a presença de vários terrenos vazios.

CARACTERÍSTICAS DO TERRENOparâmetros de ocupação

 ZONAS
DIMENS. MÍNIMA DE LOTES.
MEIO DE QUADRA/ESQUINA.

TESTADA (m) / ÁREA (m2)

 ALTURA MÁXIMA

DE EDIFICAÇÃO
(m)

COEFICIENTE MÁXIMO
DE APROVEITAMENTO

TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO
                  DO LOTE (1)
                          (%)

AFASTAMENTO MÍNIMO DAS DIVISAS
                              (m)

    FRONTAL

R= RESIDENCIAL
C= COMERCIAL

LATERAIS

<02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT.

<08
PAV.

<15
PAV.

<20
PAV.

>20
PAV.

FUNDO

<02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT.

>20
PAV.

 ZR2

 ECS B

12/300
15/360

REQUISITOS DA ZONA A QUE  PERTENCE O LOTE

TÉRREO + 1 1,4 TÉRR. E 2*PAV.      70

TÉRR. E 2*PAV.      90

3

R= 3
C= DISP.

SEM= DISP.
COM= 1,5.

REQUISITOS DA ZONA A QUE  PERTENCE O LOTE

SEM= DISP.
COM= 1,5.

-----

 ZONAS USOS PERMITIDOS USOS PROIBIDOS

 ZR2

 ECS B

USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR. (ATIVIDADES REGULAMENTADAS

ATRAVÉSDE DECRETO)

COMÉRCIOS E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS. USOS PERMITIDOS NA ZONA A QUE

PERTENCE O LOTE. (ATIVIDADES REGULAMENTADAS ATRAVÉSDE DECRETO)

TODOS OS DEMAIS USOS

USOS PROIBIDOS DA ZONA QUE PERTENCE E TODOS
                                 OS DEMAIS USOS

CARACTERÍSTICAS DO TERRENOestudo de insolação

7:30 h 9:30 h 12:00 h

14:00 h 17:00 h
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ÁREA  COEF.  TAXA  RECUO 

F
 

RECUO L  RECUO FD  Á.  PERMEÁVEL  

2731,27

 m2

 

1,4

 
90

 
3m

 
1,5m

 
1,5m

 
10%

 

 

3823,778

 
m2

 

2458,143

 
m2

 

Sem recuos

 
 

273,127 m2

 Poderão ser construídos: 

 

Térreo de 2.458,143 m2 e pavimento de 1.365,635 m2

 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2

 

possibilidade 1

possibilidade 2

 
ÁREA

 
COEF.

 
TAXA

 
RECUO 

F

 

RECUO L
 

RECUO FD
 

Á.
 

PERMEÁVEL
 

2731,27 
m2

 

1,4

 

90

 

3m

 

1,5m

 

1,5m

 

10%

 

 

3823,778

 

m2

 

2458,143

 

m2

 

168,18

 

m2

 

148,65

 

m2

 

84,09

 

m2

 

273,127 m2

 
Poderão ser construídos: 

 

Térreo de 2.057,223 m2 e pavimento de 1.365,635 m2

 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2

 

possibilidade 3

 

ÁREA

 

COEF.

 

TAXA

 

RECUO 
F

 

RECUO L

 

RECUO FD

 

Á.

 

PERMEÁVEL

 

2731,27 
m2

 
1,4

 

90

 

3m

 

1,5m

 

1,5m

 

10%

 

 

3823,778

 

m2

 2458,143

 

m2

 168,18

 

m2

 -

 

-

 

273,127 m2

 

Poderão ser construídos: 
 

Térreo de 2.289,963 m2 e pavimento de 1.533,815 m2
 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2  

possibilidade 4
 

ÁREA

 

COEF.

 

TAXA

 

RECUO 
F

 

RECUO L

 

RECUO FD

 

Á.

 

PERMEÁVEL

 

2731,27 
m2

 
1,4

 

90

 

3m

 

1,5m

 

1,5m

 

10%

 

 

3823,778

 

m2

 2458,143

 

m2

 -

 

148,65

 

m2

 -

 

273,127 m2

 

Poderão ser construídos: 
 

Térreo de 2.309,493 m2 e pavimento de 1.514,285 m2
 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2  

possibilidade 5

 
ÁREA  COEF.  TAXA  RECUO 

F
 

RECUO L  RECUO FD  Á.  PERMEÁVEL  

2731,27 
m2

 

1,4

 
90

 
3m

 
1,5m

 
1,5m

 
10%

 

 

3823,778

 
m2

 

2458,143

 
m2

 

-

 

-

 

84,09

 
m2

 

273,127 m2

 Poderão ser construídos: 

 

Térreo de 2.374,053 m2 e pavimento de 1.449,725 m2

 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2

 

possibilidade 5

possibilidade 6

 
ÁREA  COEF.  TAXA  RECUO 

F
 

RECUO L  RECUO FD  Á.  PERMEÁVEL  
2731,27 

m2

 

1,4

 
90

 
3m

 
1,5m

 
1,5m

 
10%

 

 

3823,778

 
m2

 

2458,143

 
m2

 

168,18

 
m2

 

148,65

 
m2

 

-

 

273,127 m2

 Poderão ser construídos: 

 
 

Térreo de 2.141,313 m2 e pavimento de 1.682,465 m2

 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2

 

possibilidade 7

2731,27 
m2

 

1,4

 

90

 

3m

 

1,5m

 

1,5m

 

10%

 

 

3823,778

 

M2

 

2458,143

 

m2

 

168,18

 

m2

 

-

 

84,09

 

m2

 

273,127 m2

 
Poderão ser construídos: 

 

Térreo de 2.205,873 m2 e 1.617,905 m2

 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2

 

 ÁREA

 

COEF.

 

TAXA

 

RECUO 
F

 

RECUO L

 

RECUO FD

 

Á.

 

PERMEÁVEL

 

2731,27 
m2

 

1,4

 
90

 
3m

 
1,5m

 
1,5m

 
10%

 

 

3823,778

 
m2

 

2458,143

 
m2

 

-

 

148,65

 
m2

 

84,09

 
m2

 

273,127 m2

 Poderão ser construídos: 

 

Térreo de 2.225,403 m2 e pavimento de 1.598,375 m2

 

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 3823,778 m2

 

 

 
ÁREA  COEF.  TAXA  RECUO 

F
 

RECUO L  RECUO FD  Á.  PERMEÁVEL  

possibilidade 7

CARACTERÍSTICAS DO TERRENOEstudos de ocupação do Solo

 ZONAS
DIMENS. MÍNIMA DE LOTES.
MEIO DE QUADRA/ESQUINA.

TESTADA (m) / ÁREA (m2)

 ALTURA MÁXIMA

DE EDIFICAÇÃO
(m)

COEFICIENTE MÁXIMO
DE APROVEITAMENTO

TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO
                  DO LOTE (1)
                          (%)

AFASTAMENTO MÍNIMO DAS DIVISAS
                              (m)

    FRONTAL

R= RESIDENCIAL
C= COMERCIAL

LATERAIS

<02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT.

<08
PAV.

<15
PAV.

<20
PAV.

>20
PAV.

FUNDO

<02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT.

>20
PAV.

 ZR2

 ECS B

12/300
15/360

REQUISITOS DA ZONA A QUE  PERTENCE O LOTE

TÉRREO + 1 1,4 TÉRR. E 2*PAV.      70

TÉRR. E 2*PAV.      90

3

R= 3
C= DISP.

SEM= DISP.
COM= 1,5.

REQUISITOS DA ZONA A QUE  PERTENCE O LOTE

SEM= DISP.
COM= 1,5.

-----
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CARACTERÍSTICAS DO TERRENOLegislação Consultada

LEIS ESTADUAIS:

LC 1045/2016 - Código de Obras e Posturas Básicas

LEIS MUNICIPAIS:

LC 685/2007 - Aproveitamento de Água Pluviais

LEIS FEDERAIS:

Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso

LC 888/2011 - Uso e Ocupação do Solo Urbano

NORMAS REGULAMENTADORAS MUNICIPAIS:

Lei 18.047/2014 - Reserva de vagas de estacionamento especial para gestantes e 
pessoas acompanhadas de crianças de colo

E - 10003 - Vagas de Estacionamento de Veículos em Edicações e Equipamentos 
Mecânicos de Movimentação de Veículos.

NORMAS BRASILEIRAS:

NBR 5626/1998 - Instalação predial de água fria

NORMAS DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANÁ:

CSCIP - Código de Segurança contra incêndio e pânico

NBR 13714/2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndia

NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edicações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos.
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Sesc Pompeia

FONTE: Google Earth , adaptado pela autora, 2020

Fonte: Autora, 2019

Autor: Lina Bo Bardi

Área construída: 22.000 m2 

Ano: 1982

Localização: Bairro Água Branca, 

São Paulo – SP, Brasil

Estratégias  de localização: O local de 

implantação da edicação é uma 

ant iga fábr ica de tambores  e 

caracteriza a obra como um processo 

de retrot. O bairro onde está inserido 

tem uso misto entre pequenos 

comércios e edifícios residenciais.

Descrição Volumétrica: Além dos 

galpões da antiga fábrica já 

existentes foram incluídos mais dois 

volumes pr i smát icos,  dois  se 

aproximam da forma octogonal 

enquanto o outro tem forma 

cilíndrica, porém ambos foram 

executados em concreto armado.

Tipo de tecnologia: Além do concreto 

armado ut i l i zado nos  vo lumes 

incluídos também podemos notar a 

presença de estruturas de madeira 

na composição dos telhados.

Estratégias de Iluminação e 

ventilação:
Sobre iluminação e ventilação 

natural podemos notar o uso de 

diferentes tipos simultaneamente, a 

exemplo da gura 6, como shed e 

átrio. Nos aspectos de ventilação 

natural  se observa o uso de 

m u x a r a b i s  d e  m a d e i r a 

principalmente em ambientes em 

q u e  é  p o s s í v e l  g r a n d e 

aglomeração de pessoas, como 

no foyer do teatro.

Fonte: Autora, 2019

Descrição da Setorização: Nos antigos 

g a l p õ e s  s e  l o c a l i z a ç ã o  a 

l a n c h o n e t e ,  r e s t a u r a n t e , 

bibl ioteca, espaço de jogos, 

espaços de cursos e ocinas além 

do teatro.  Já as edicações 

inseridas abrigam quadras de 

esportes, vestiários e piscina e se 

caracterizam pelo acesso restrito a 

associados.
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       Plantas, Cortes e Fachadas: 

a implantação estratégica 

das novas edicações ao 

f u n d o  e  à  e s q u e r d a ,  

preserva a hierarquia do 

c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  q u e 

continua se destacando na 

fachada principal. Quando 

observamos o corte de duas 

perspect ivas di ferentes: 

paralelo aos antigos galpões 

e perpendiculares a esses 

p e r c e b e m o s  q u e  a 

l o c a l i z a ç ã o  d a s  n o v a s 

e s t r u t u r a s ,  c o m o  a 

condicionante do terreno, é 

notório o apelo de diminuir o 

impacto visual da altura das 

novas torres em relação ao 

restante

Fonte:  Taller Proyecto de Arquitectura,2011 (extraído da internet)

Integração entre os espaços:O 

projeto se integra com seu entorno 

imediato ao delimitar seus caminhos 

internos como ruas, convidando o 

pedestre a continuar sua caminhada 

pela cidade dentro do complexo. A 

ligação entre a parte antiga e a 

inserida é feita através do deck de 

madeira que possibilita local de 

convivência, já os volumes em 

c o n c r e t o  c o m u n i c a m  s e  p o r 

passarelas ass imétr icas que se 

coincidem a cada dois pavimentos e 

o uxo vertical é possibilitado através 

de escadas no prisma menor.

FONTE: Sesc Pompeia Site Ocial , adaptado pela autora, 2020

C o n s i d e r a ç õ e s   n a i s :  e m b o r a  s e j a 

característico de um espaço totalmente 

industrial, do ponto de vista dos materiais 

empregados edas tipologias das formas, o 

SESC Pompeia se desvincilha da sensação de 

caixa para se fazer rua através de seus uxos, 

circulações entre torres ao ar livre, grande 

presença de luz e ventilação natural nos 

espaços, e escala visual proporcionada pela 

autora do mesmo.
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Passarelas de 
ligação entre o setor 
de esportes

Fotograa: Autora, 2017

Fotograa: Autora, 2019

O material moderno 
e o antigo. O 
diálogo entre o 
histórico e o 
contemporâneo.



SEBRAE BRASÍLIA

Est ratégias  de local ização:  a 

edicação foi implantada na região 

dos principais eixos monumentais da 

capital local que se destaca pela 

grande movimentação empresarial, 

público foco da empresa no qual o 

projeto se destina.

D e s c r i ç ã o  V o l u m é t r i c a :  a 

edicação remonta a um volume 

p r i s m á t i c o  q u a d r o  c o m  a 

subtração de sua porção do meio 

de forma a gerar uma praça e por 

consequência, é circundada por 

toda a edicação, além de duas 

g r a n d e s  ' ' p a r e d e s ' '  n a s 

extremidades. 

T i p o  d e  t e c n o l o g i a : t o d a s  a s 

tecnologias aplicadas no projeto 

v i e r a m  d o  p e n s a m e n t o  n a 

sustentabilidade e diminuição de 

impactos gerados. Duas grandes'' 

paredes' '  duplas e opostas no 

complexo, em concreto moldado in 

loco, abrigam a circulação vertical e 

infraestrutura que se distribuem a 

partir deles para as lajes (forros e pisos 

e l e v a d o s ) .  C o m  e s t r u t u r a 

i n d e p e n d e n t e  o  a u d i t ó r i o  é 

composto de vigas protendidas que 

se apoiam em paredes para que não 

interra no subsolo. Já os pavimentos 

de escritórios contam com fachadas 

ventiladas e estruturas de pórticos e 

treliças, essas últimas apoiadas a 

cada 15m em pilares de concreto. As 

lajes foram compostas pelo sistema 

misto de pre lajes apoiadas em vigas 

secundárias e complementada por 

laje moldada.

Estratégias de Iluminação e 

vent i lação:  a  i l uminação 

n a t u r a l  é  a d o t a d a  p e l o 

conjunto dos fechamentos em 

vidros, brises e pátio central. 

Para melhoria do microclima 

também foi utilizado espelhos 

d ' á g u a  e  g r a m a  c o m o 

cobertura do auditório

A u to r :  G r u p o  S P  e  L u c i a n o 
Margo�o
Localização: Brasíl ia, Distrito 
Federal, Brasil
Ano: 2010
Área construída: 25.000 m2

FONTE: Google Earth , adaptado pela autora, 2020

FONTE: Grupo SP Site Ocial ,  2010

FONTE: Grupo SP Site Ocial ,  2010
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Integração entre os espaços:Todos os 

espaços se integram visualmente 

com a praça central e o entorno 

através das fachadas em vidro. 

Acessos em subsolo e em nível 

permitem formas diferentes de 

conhecer o edifício, assim como os 

corredores em forma de varandas 

externas. A circulação vertical se 

c o n c e n t r a  n a s  d u a s  g r a n d e s 

''paredes'' opostas.

Ao optar por um sistema construtivo pré-moldado, houve a possibilidade de se 

trabalhar com áreas maiores além da execução do vazio central. Com a adoção 

de pátio central, é intensicada a experiência do usuário com a edicação 

resaltando a importância da aplicação de princípios de conforto lumínico e 

ventilação natural, além da inuência da paisagem como mecanismo de 

descompreensão no ambiente de trabalho, no caso o centro de escritórios.

Considerações nais: 

FONTE: Grupo SP Site Ocial ,  2010

A determinação de dois térreos 

p e r m i t e  a l é m  d a s 

possibilidades de acesso, o 

contato com a área verde.

O projeto apresenta também a 

setorização em extremos 

simétricos, concentrando a 

circulação e infraestrutura 

nas laterais. A adoção de tal 

estratégia permitiu um plano 

mais livre para os espaços de 

trabalhos, nos quais foram 

       Plantas, Cortes e Fachadas: 

Todo a edicação se constrói 

entorno do pátio central, 

logo podemos notar que a 

ê n f a s e  n a  r e l a ç ã o  d e 

e s p a c i a l i d a d e  i n t e r i o r -

exterior.

Descrição da Setorização: Nos térreo se localizam espaços de uso coletivo que 

envolvem colaboradores e público externo, tendo como centro o pátio. Nos 

pavimentos superiores se concentram as atividades administrativa e de 

desempenho dos funcionários. Nos subsolos se localizam as vagas de veículos e 

atividades de manutenção.
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Perspectiva lateral 
enfatizando o local 
de trabalho e um 
dos térreos de 
acesso.

FONTE: Grupo SP Site Ocial ,  2010

Pátio tipo praça 
aberta e brises na 
fachada interna ao 
mesmo.

FONTE: Grupo SP Site Ocial ,  2010



ESPAÇO CULTURAL PORTO SEGURO

Est ratégias  de local ização:  a 

edicação foi implantada na região 

dos principais eixos monumentais da 

capital local que se destaca pela 

grande movimentação empresarial, 

público foco da empresa no qual o 

projeto se destina.

D e s c r i ç ã o  V o l m é t r i c a :  a 

edicação pode ser descrita como 

um prisma retangular único, com 

poucas abertas .  A ide ia de 

fo r ta leza é  enfat i zada pe la 

adoção de concreto e madeira 

nas fachadas. Um rampa externa 

ao edifício com fechamento em 

v i d r o  p e r m i t e  o  a c e s s o  a o 

mezanino com a contemplação 

do Edifício Liceu de Artes e Ofícios 

de São Paulo.

T ipo de tecnologia:  o s i s tema 

construtivo adotado consiste em 

concreto armado. Seu uso possibilitou 

a adoção das paredes inclinadas e 

vãos livres de pilares no espaço de 

exposições.

Estratégias de Iluminação e 

v e n t i l a ç ã o :  n a  á r e a  d e 

exposições a iluminação é feita 

de forma zenital sendo as 

paredes internas inclinadas 

responsáveis por direcionar a 

iluminação. Em locais onde é 

necessário iluminação direta e 

ventilação natural, as aberturas 

foram protegidas pelo painel 

duplo de concreto e madeira, o 

qual se nota nas fachadas.

São Paulo-  SP, Brasil
Localização: Campos Elíseos, 

Área construída: 3800 m2
Ano: 2016

Autor:  Yur i  V i ta l ,  São Paulo 
Arquitetura e Miguel Muralha

FONTE: Google Earth , adaptado pela autora, 2020

Fonte: Fabio Hargesheimer, 2016

Fonte: Fabio Hargesheimer, 2016

Descrição da Setorização: o projeto se 

constrói em duas setorizações: 

apoio  com sala admistratica, 

curadoria, salas de aulas e sanitários 

e expositivo com salões livres.

A divisão dos espaços é deita através 

de paredes inclinadas de concreto.
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Integração entre os espaços: com a 

presença de luz natural, o jogo de luz 

e sombra provocado pelas paredes 

inclinadas acabam por se tornar 

p e q u e n o s  c o r r e d o r e s  q u e 

direcionam o percurso na edicação.

Considerações nais: com um programa e forma simples, a solução 

construtiva do projeto se destaca como determinante para a 

experiência do usuário, através das paredes inclinadas houve a solução 

da setorização e iluminação nas áreas de maior público.

       Plantas, Cortes e Fachadas: 

O projeto apresenta uma 

planta simples e livre, de 

forma que as  áreas  de 

exposição se encontram 

praticamente isoladas dos 

demais usos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020
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Parede divisória e 
iluminação zenital 
direcionada.

Espécie de brise 
duplo de madeira e 
concreto 
protegendo as 
aberturas.

FONTE: São Paulo Arquitetura Site Ocial ,  2016

FONTE: São Paulo Arquitetura Site Ocial ,  2016
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programa de necessidades

ensino

biblioteca

salas de aula

memória

espaço de exposições

espaço de arquivo

convivência

espaço ao ar livre

anteatro

expressão

espaço ao ar livre

salas de aula e artes

café

A biblioteca existente tem espaço insuciente 
para grupos maiores de 4 pessoas e nenhum 
recurso interativo, principalmente para o ensino 
de crianças.

O único espaço para exposição no complexo 
atualmente é uma simples parede com 
fotograas no salão de festas. Percebendo a 
presença de alguns objetos de valor inestimável 
para essa comunidade em paredes do setor 
admin i s t rat ivo se faz  necessár io  local 
adequado de exposição e armazenamento.

O espaço de convivência da comunidade se 
limita ao pequeno salão de festas e o pátio da 
mesquita, podemos notar a falta de áreas 
verdes contemplativas tanto para o conforto 
do usuário quanto de forma atrativa para uso 
do espaço por crianças, atualmente a maioria 
das crianças da comunidade só a frequenta 
em dias festivos. Já o anteatro possibilita a 
reunião de um número maior de pessoas.

O objetivo do setor de convivência é propor a 
oferta de atividades e eventos que podem ser 
rever t idos  em renda de fo rma que a 
comunidade possa adquir i r  autonomia 
nanceira para manter suas atividades.

 37



Sala de trabalho
coletivo

Sala 
de reuniões

Local com 
bancada coletiva 
e armazenamento.

01 20,00 m2

Sala
técnica

Comportar 
depósito e 

arquivos
01 8,50 m2

Ensino

SUBTOTAL: 108,50 m2

Administrativo

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

- 01 16,00 m2
Paneiro e 

Zelnik (2002)
Recepção

Capacidade de 
até 10 pessoas

01 49,00 m2 Neufert
(2013)

Enfermaria
Sala de 

atendimento 
com maca e pia

01 15,00 m2

Paneiro e 
Zelnik (2002)

(2013)
Neufert

Neufert
(2013)

pré-dimensionamento 
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Depósito e 
catalogação
de materiais

Espaço de 
estudos

Classicação e 
distribuição

01 125,00 m2
Neufert
(2013)

Guarda volumes
e recepção

60 espaços 
individualizados 01 3,00 m2

Dados do 
frabricante

Ensino

SUBTOTAL: 302,80 m2

Ensino

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

Depósito e 
catalogação
de materiais

Espaço com 
prateleiras 

justapostas e 
circulação 

01 145,80 m2
Neufert
(2013)

Biblioteca 
(espaço de serviço)

Espaço para 
50 pessoas

01 29,00 m2
(2013)

Neufert

Espaço de 
Exposição

Audiovisual

Guarda volumes
e recepção

Local para 
reprodução em 
vídeo e áudio

01 2,00 m2

AutoraDepósito e 
catalogação

Permitir a guarda 
de 30% do acervo 01 30,00 m2

Dados do 
frabricante

Ensino

SUBTOTAL: 141,00 m2

Memória

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

Local para dispor 
gravuras, objetos e 

esculturas
01 100,00 m2 Autora

Espaço de 
exposições

 artes plásticas

20 espaços 
individualizados

01 9,00 m2 Autora

Foyer

Anteatro

0,6-0,8 m2 / 
espectador

01 162,36 m2

Ensino

SUBTOTAL: 376,86 m2

Convivência

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

Espaço para 
convivência e 

exposições
01 84,00 m2

Correlato 
Centro 

Cultural Porto 
Seguro

Espaço ao
ar livre

200 lugares

01 120,00 m2
Neufert
(2013)

(2013)
Neufert

Laboratório 
de artes

Sala 
de música

Espaço para 
ocinas com 25 

lugares

01 32,00 m2
Neufert
(2013)

Sala
de dança 30 lugares 01 70,00 m2 Autora

Ensino

SUBTOTAL: 310,00 m2

Expressão

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

Local para 
aulas teóricas 
e pequenos 
workshops

02 31,50 m2
Centro

Correlato

Seguro
Cultural Porto

Sala 
de aula

30 lugares

01 90,00 m2
Neufert
(2013)

AutoraCafé
Atendimento de 

20 pessoas
01 55,00 m2



Depósito de lixo
seletivo

Para 2 dias de 
armazenamento e 

publico de 250 
pessoas

02

Ensino

SUBTOTAL: 14,30 m2

Higienização

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

Guarda de 
produtos de 

higienização e 
instrumentos de 

limpeza.

01 8,00 m2DML

02 1,00 m2 Empresa
Especializada

Autora

1,00 m2Depósito de lixo
orgânico

Para 2 dias de 
armazenamento e 

publico de 300 
pessoas

Empresa
Especializada

pré-dimensionamento 

 39

Porto Seguro

Correlato
Centro Cultural

I.S PCD

Copa

Conforme 
NBR 9050/2020

01 12,00 m2

SUBTOTAL: 35,10 m2

Apoio

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

Considerando 3 
conjuntos 

hidrosanitários

02 9,00 m2

Correlato

Porto Seguro
Centro Cultural

Banheiro

Para 20 
funcionários xos

01 2,55 m2 Neufert
(2013)

Vagas para 
motos

Vagas para 
bicibletas

Vaga carga
 e descarga

Reservatório

Central de ar
condicionado

Gerador

Portaria

-

-

10% das vagas de
veículos

5% das vagas de
veículos

Vaga 7,80x2,50m 
com 1,20 

de circulação

Vaga 7,80x2,50m 
com 1,20 

de circulação

Incluindo reserva
de incêncio

17.200L

Controle de acesso
de funcionários e

convidados

Vagas PCD Vaga preferencial

EnsinoInfraestrutura

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

1 vaga a cada 50 
m2, considerando 

1.345,73 m2 de 
área coberta

27 11,70 m2Vagas para
carros

01 17,10 m2
NBR 9050

(2015)

Autora

Vagas para 
idosos

5% das vagas para 
veículos.

02 11,70 m2

 (Lei 10.741)

Estatuto do 
idoso

Vagas PCD Vaga preferencial

Ensino

SUBTOTAL: 14,30 m2

Infraestrutura

Ambiente Descrição Quantidade Área Fonte

1 vaga a cada 50 
m2, considerando 

1.345,73 m2 de 
área coberta

27 11,70 m2Vagas para
carros

01 17,10 m2
(2015)

NBR 9050

Autora

Vagas para 
idosos

5% das vagas para 
veículos.

02 11,70 m2
Estatuto do 

idoso
 (Lei 10.741)

Vagas para 
gestantes

2% das vagas para 
veículos.

01 11,70 m2

5,40 m2

2,70 m2

Lei 18.047/14

NRM E_10003

NRM E_10003

50,00 m2
(2013)

Neufert

-
NBR 5626

NBR 13.714

especializada
Empresa

Empresa
especializada

Autora

80,00 m2

50,00 m2

12,00 m2

01

01

01

01

01

03

02

EnsinoTotal em setores sem circulação: 1.917,73 m3 

TOTAL : 2.493,05 m3



OBS: AS VAGAS SERÃO LOCADAS EM TERRENOS NO ENTORNO, CONFORME PERMISSÃO EM LEI MUNICIPAL.

organograma

GUARDA VOLUMES

DEPÓSITO 

EXP. ARTES PLÁSTICAS
EXP. AUDIO VISUAL

RECEPÇÃOSALA DE TRABALHO

SALA DE REUNIÕES

SALA TÉCNICA

ENFERMARIA

BIBLIOTECA

DEPÓSITO/CATALOGAÇÃO

ESPAÇO DE ESTUDOS

GUARDA VOLUMES

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA BILHETERIA / FOYER

ANFITEATRO

SALAS DE AULA

LABORATÓRIOS DE ARTE

SALAS DE MÚSICA

SALAS DE DANÇA
CAFÉ

BANHEIROS

COPA

RESERVATÓRIO

GERADOR

PORTARIA

DML

LIXO

 F
U

N
C
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A
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E
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A
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E
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O
 

ACESSO 

ESPAÇO AO AR LIVRE

CIRCULAÇÃO
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Segundo a análise de legislação, a ocupação do terreno 
deve ser feita por Térreo + 1 pavimento, sendo que o maior 
aproveitamento dos recuos diminui a ocupação do 
pavimento superior (Tipo 4). A distribuição da maior parte 
da edificação em nível térreo e a concentração do 2 
pavimento do lado oposto, respeita a pré-existência da 
mesquita e do minarete.

      o terreno o nivelando em cota 2,00 m.

Os fundos do local de implantação tem como divisa a 
Mesquita de Maringá, marco histórico.

Pode se constatar que a região em que a mesma foi 
implantada é resultado de um aterro, de forma a 
manter seu destaque , optou-se por escavar todo 

O terreno possui grande visibilidade por estar de 
frente para a Av. Carlos Correa Borges que ao passar 
por processo de duplicação ganha caracterís�cas 
diferenciadas do restante da cidade, possuindo 
atualmente destaque no cenário da cidade. O 
acesso con�nuo entre passeio e a edificação atrai o 
pedestre para
maior proximidade com o marco e convida para 
usufruto da nova estrutura.

Para manter a relação de contexto histórico e 
memória com a mesquita, o museu se concentra no 
topo do volume porém mantém a esquina livre 
possibilitando uma con�nuidade visual em 
perspec�va do minarete para quem passa na 
avenida sen�do bairro.

conceitos e partidos

N N

N

N
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O programa exige espaços que devem ensinar sobre a cultura muçulmana 

e promover a perpetuação de sua memória através da convivência, 

considerando um número reduzido de membros da comunidade 

muçulmana.

Foram adotados pequenos detalhes que remetem a cultura muçulmana, como os forros, 

cobogós e painel de azulejos,  que permitam a memória das características típicas, como 

também a ideia de continuidade entre o antigo e novo como por exemplo a adoção da 

praça na parte superior, além da diferenciação entre o velho e o novo com a adoção de 

acabamentos em concreto
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AplicaçõesConceitos Gerais

muçulmano

centro
cul tura l

LOGOTIPO

centro 
cul tura l

muçulmano

PLACAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

sala de artes

PLACA PARA AMBIENTEPLACA PARA AMBIENTE

sala de artes

sala de aula

auditório

museu

biblioteca

TOTEM INFORMATIVO

cultural
café 

centro

muçulmano
cultural

muçulmano
cultural
centro

USOS COMERCIAIS

A  f o r m a  a d o t a d a 
remete a edicação 
mesquita já as cores se 
referem a diversidade 
que o centro cultural 
deve acolher e seus 
papéis segundo Luiz 
Milanesi (1997).

A  fonte  esco lh ida fo i  A 
C e n t u r y  G o t h i c ,  p o r 
a p r e s e n t a r  f o r m a s 
arredondadas que remetem a 
cúpula e o arco, através de 
um traçado leve.

DISCUTIR

TRANSFORMAR

ESTIMULAR

CRIAR

INFORMAR

Tipograa

Cores escolhidas

Identidade Visual
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método construtivo

1

LEGENDA

2

3

4

LAJE PROTENDIDA MACIÇA

PILARES EM CONCRETO ARMADO 20X30cm

PAREDE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

LAJE EM CONCRETO ARMADO

1

2

1

3

3

4

2

A vedação foi feita com tijolo cerâmico 
comum e suas faces para áreas externas 
foram acabadas em cimento polido.

Para o sistema estrutural foram adotodos 
elementos em concreto: laje protendida 
maciça para eliminar vigas aparentes, 
p i l a r e s  e m  c o n c r e t o  a r m a d o  p a r a 
garantirem a criação do vazio projetado no 
pátio e paredes estruturais para permitir que 
o vão do teatro fosse o mais livre possível.
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Projeto em 
implantação visto 
da Avenida Carlos 
Correa Borges.

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Vista do projeto no 
encontro da 
Avenida Carlos 
Correa Borges e a 
Rua Pion. Waldemar 
G. da Cunha.



esquema de implantação

TERRENO OCUPADO

TERRENO OCIOSO

CICLOVIA

MESQUITA

CENTRO CULTURAL

 LOCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

LEGENDA

1

RUAS

2

3

RUA PIONEIRO JOSE TEL

RUA SAADEDDINE ALI WARDANI

RUA PIONEIRO WALDEMAR GOMES DA CUNHA

4

5

6

RUA DOS GERÂNIOS 

RUA GRACIOSA

RUA GUAPORÉ

7 AVENIDA CARLOS CORREA BORGES

N

1 2 3

4

5

7

6
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Acesso pela 
Avenida Carlos 
Correa Borges e 
área de descanso.

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Vista lateral projeto 
no encontro na Rua 
Saadeddina Ali 
Wardeni.



N

PROJEÇÃO VAZIO

+2,00

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 M

A
R

Q
U

IS
E

RAMPA i: 6,25%

c = 10m

RAMPA i: 6,25%

c = 10m

0 5 10 15

RAMPA i: 6,25%

c = 10m

RAMPA i: 6,25%

c = 10m

A A

B B

C C

D

D E

E

A
C

E
S

S
O

M
A

N
U

T
E

N
Ç

Ã
O

A
C

E
S

S
O

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
ACESSO

PRINCIPAL

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 M

A
R

Q
U

IS
E

PLANTA NÍVEL TÉRREO (+2,00m)

R
U

A
 S

A
A

D
E

D
D

IN
E

 A
L
I 

W
A

R
D

E
N

I

AVENIDA CARLOS CORREA BORGES

R
U

A
 P

IO
N

E
IR

O
 W

A
L
D

E
M

A
R

 G
. 
D

A
 C

U
N

H
A

1 22

3 4 5 6

7 8 9 10

15

11

12 13

14

16

17

18

19

20

21
22

23 24

25

26

27
28

30

29

plantas

 50



SETORES

ADMINISTRATIVO

ENSINO

CONVIVÊNCIA

EXPRESSÃO

APOIO

INFRAESTRUTURA

HIGIENIZAÇÃO

CIRC. VERTICAL

CIRC. E ACESSOS

PAISAGISMO

ÁREA PERMEÁVEL

DIVISA

1

AMBIENTES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SALA DE DANÇA 

SALA DE ARTES

I.S FEMININO

I.S MASCULINO 

I.S PCD FEMININO

I.S PCD MASCULINO

CENTRAL DE AR CONDICIONADO

RESERVATÓRIO INFERIOR E CISTERNA

GERADOR

DEPÓSITO DE LIXO

SALA DE REUNIÕES 

ENFERMARIA

SALA TÉCNICA

SALA DE TRABALHO COLETIVO

COPA

RECEPÇÃO

PORTARIA

SALA DE MÚSICA

GUARDA VOLUMES

ESPAÇO DE ESTUDOS

SALA DE AULA 

ELEVADOR E ESCADA 

DEPÓSITO E CATALOGAÇÃO 

ÁREA DE ACERVO 

SALA DE AULA

DML

CAFÉ

PÁTIO

ANFITEATRO

ESPAÇO DE DESCANSO

TABELA DE ÁREAS

AMBIENTE TIPO DE PISO ÁREA

SALA DE DANÇA 

SALA DE ARTES

I.S FEMININO

I.S MASCULINO 

I.S PCD FEMININO

I.S PCD MASCULINO

CENTRAL DE AR COND.

RES. INFERIOR E CISTERNA

GERADOR

DEPÓSITO DE LIXO

SALA DE REUNIÕES 

ENFERMARIA

SALA TÉCNICA

SALA DE TRABALHO COLETIVO

COPA

TABELA DE ÁREAS

AMBIENTE TIPO DE PISO ÁREA

RECEPÇÃO

PORTARIA

SALA DE MÚSICA

GUARDA VOLUMES

ESPAÇO DE ESTUDOS

SALA DE AULA 

ELEVADOR E ESCADA 

DEPÓSITO E CATALOGAÇÃO 

ÁREA DE ACERVO 

SALA DE AULA

DML

CAFÉ

PÁTIO

ANFITEATRO

ESPAÇO DE DESCANSO

58,93 m2

76,61 m2

18,10 m2

18,10 m2 

4,17 m2

4,17 m2

28,68 m2

19,20 m2

14,66 m2

9,00 m2

14,75 m2 

5,06 m2

7,77 m2

39,34 m2

15,13m2

15,02 m2

14,12 m2

27,60 m2

22,05 m2

115,20 m2

31,38 m2

26,72 m2 

17,78 m2 

120,76 m2 

26,38 m2

3,31 m2

54,76 m2

213,42 m2

483,49 m2

33,71 m2

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO TIPO PAVER

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

CONCRETO DESEMPENADO 
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Projeto em 
implantação visto 
da Avenida Carlos 
Correa Borges.

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Perspectiva do 
usuário da praça em 
direção a mesquita.
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SETORES

ENSINO

CONVIVÊNCIA

APOIO

HIGIENIZAÇÃO

CIRC. VERTICAL

CIRC. E ACESSOS

PAISAGISMO

VAZIO (INFERIOR)

DIVISA

1

AMBIENTES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ACESSO NÍVEL MESQUITA 

I.S FEMININO

I.S PCD FEMININO

DML

I.S PCD MASCULINO

I.S PCD MASCULINO

COPA

DEPÓSITO

MANUTENÇÃO

ELEVADOR E ESCADA

ÁREA DE EXPOSIÇÃO 

PRAÇA

GUARDA VOLUMES

AUDIOVISUAL

EXPOSIÇÃO AO AR LIVRE

TABELA DE ÁREAS

AMBIENTE TIPO DE PISO ÁREA

16

17

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS

I.S FEMININO

I.S PCD FEMININO

DML

I.S PCD MASCULINO

I.S PCD MASCULINO

COPA

DEPÓSITO

MANUTENÇÃO

ELEVADOR E ESCADA

ÁREA DE EXPOSIÇÃO 

PRAÇA

GUARDA VOLUMES

EXPOSIÇÃO AO AR LIVRE

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS

18,03 m2

4,39 m2

4,54 m2

4,39 m2

18,17 m2

11,82 m2

32,24 m2

60,71 m2

26,72 m2

351,65 m2 

656,56 m2

63,39 m2

205,53 m2

36,94 m2 

40,62 m2

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

MADEIRA LAMINADA 

CONCRETO DESEMPENADO 

MADEIRA LAMINADA 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

CONCRETO DESEMPENADO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 

PISO CERÂMICO 
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Perspectiva da 
cobertura, praça e 
mesquita.

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Perspectiva da 
praça e acesso pela 
Avenida Carlos 
Correa Borges.
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1

LEGENDA

2

3

4

5

LAJE IMPERMEABILIZADA

TOPO DO RESERVATÓRIO

COBERTURA DE VIDRO

TOPO FOSSO DO ELEVADOR

TELHA SANDUÍCHE i: 5%

TABELA DE ÁREAS

TIPO DE COBERTURA ÁREA

248,43 m2

15,55 m2

687,95 m2

22,04 m2

3,42 m2

tabela de estatística

LAJE IMPERMEABILIZADA

TOPO DO RESERVATÓRIO

COBERTURA DE VIDRO

TOPO FOSSO DO ELEVADOR

TELHA SANDUÍCHE i: 5%

TABELA DE ESTATÍSTICA

ÁREA

ÁREA COBERTA

ÁREA DESCOBERTA

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÁREA PERMEÁVEL

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

2.741,01 m2

2.354,26 m2

1,32

3.627,63 m2

524,84 m2

75 %

ÍNDICES

ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL
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Perspectiva da praça 
e acessos à edicação

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Acesso ao 
museu e painel 
de azulejos em 
perspectiva.



Visão do observador 
através do vazio

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Vista da entrada
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Vista do pátio para 
a sala de dança e 
sala de arte

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Café
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Perspectiva interna 
sala de artes.

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Perpectiva interna 
sala de aula 1
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Guarda volumes 
biblioteca

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Acervo e espaço de 
estudos da 
biblioteca
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interna do museu.
Perspectiva 

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Recepção do 
museu
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Vista da sala de 
música

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Vista da sala de 
dança
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O painel de azulejos é composto por peças 
25x25cm, as peças nas mesmas cores das 
adotadas na identidade visual, apresentam o 
símbolo do islã :a lua e a estrela que significam 
respectivamente, a renovação da vida e da 
natureza, e os 5 pontos da religião muçulmana.
As peças em diagonal e a variedade de cores 
estão arranjadas de forma a representar a 
configuração de pequenos grupos de 
diferentes remetendo assim o objetivo do 
centro cultural nas relações sociais: promover a 
diversidade e o encontro.
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Detalhe jardim, 
pergolado e 
cobogó, vista lateral

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Painel de azulejos na 
fachada principal.



noturno.

Vista da superior do 
projeto em período

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020

Vista da fachada 
principal noturna.



Vista da esquina , 
Avenida Carlos Correa 
Borges sentido bairro.

Fonte: Autora,2020.

Fonte: Autora, 2020.

Painel de azulejos na 
fachada principal.
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