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resumo proposta

O presente projeto insere-se na 
discussão da produção habitacional de 
interesse social no país e nos questio-
namentos acerca de como as políticas 
públicas atuam para sua consolidação. 
Nessas políticas, que embora públicas 
se efetivam por meio de agentes priva-
dos, é recorrente a construção de 
empreendimentos sociais em condo-
mínios monótonos e afastados das 
áreas mais dotadas de infraestruturas, 
equipamentos coletivos e atividades 
comerciais e de serviços. Essa pers-
pectiva reforça a construção alheia às 
dinâmicas urbanas, reduzindo a provi-
são de moradia ao direito à proprieda-
de individual e cumprimento de uma 
demanda numérica. 

Em contrapartida a essa realidade, 
a presente proposta de projeto surge 
da inquietação em relação à atual 
produção de Habitação Social no país, 
questionando seus paradigmas e 
buscando responder à inserção de um 
projeto na dinâmica da vida urbana, 
valorizando os conceitos contemporâ-
neos de crescimento das cidades a 
partir da densidade e diversidade, 
aproveitando-se dos serviços e equi-
pamentos existentes em uma região, 
além de considerar a variedade tipoló-
gica das unidades habitacionais e a 
mescla do uso residencial com outras 
atividades, atraindo usuários diversos e 
sendo fator integrador de diferentes 
realidades ambientais, econômicas e 
sociais. 

Sendo concebido de acordo com a 
complexidade da cidade contemporâ-
nea, o projeto explora as possibilidades 
técnicas e espaciais capazes de 
adequar o habitado e o não habitado 
(interface entre o espaço particular e o 
espaço coletivo) às demandas individu-

ais e coletivas do morar, relacionando a 
essas questões a sensibilidade quanto 
ao entorno e possíveis conexões urba-
nas que possam se constituir. 

A intenção de propor um edifício de 
interesse social em uma região de 
múltiplas camadas urbanas e de infra-
estrutura levou o projeto a uma área de 
grandes contradições, localizada na 
intersecção da Av. São João com o 
Vale do Anhangabaú no Centro Velho 
de São Paulo. Essa região apresenta 
baixa densidade de população residen-
te (que legalmente possui ou aluga um 
imóvel) em contraponto à presença de 
diversos edifícios obsoletos, desocu-
pados ou ocupados por população 
sem teto e suas organizações. Nesse 
contexto de referência regional e 
metropolitana, o projeto também tem 
como desafio englobar, ao expandir-se 
a outros edifícios e áreas livres, ativida-
des que complementam o morar e se 
dispõem ao uso da população em 
geral, buscando ressignificar seu 
contexto e reforçar sua vida urbana.

Segundo a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, o projeto habi-
tacional deve cumprir alguns requisitos 
para que se efetive seu papel social, os 
quais estão de acordo com as inquieta-
ções e intenções da presente proposta 
de projeto, a saber: 

Diante da massificada reprodução 
de uma tipologia única, o projeto de 
habitação social deve cumprir com a 
HABITABILIDADE, relacionada com a 
adequação do espaço habitado às 
necessidades espaciais dos diversos 
grupos familiares atendidos, à garantia 
de disponibilidade de serviços, infraes-
trutura e equipamentos públicos.

A LOCALIZAÇÃO ADEQUADA do 
projeto é fundamental. A moradia deve 
estar em regiões em que camadas de 
infraestruturas urbanas já estão conso-
lidadas, ao invés de se produzir gran-
des empreendimentos de bairros 
suburbanos monótonos e desconecta-
dos da cidade e do tecido urbano. 

Outro problema, no que diz respeito 
ao projeto de edifícios sociais multifa-
miliares, é o fato de que grande parte 
da população que o habita não está 
familiarizada com a organização 
condominal e, sobretudo, não compro-
metia parte do orçamento da família 
com este custo. Este fato pode com-
prometer o CUSTO ACESSÍVEL da 
habitação social pela população que a 
necessita. Pensar em uma maneira de 
evitar este custo é relevante. Uma solu-
ção para isso pode ser a implementa-
ção do uso misto na edificação, em 
que o aluguel ambientes comerciais 
seja revertido para a manutenção das 
áreas comuns do edifício. 

O valor da aquisição do imóvel - 
modelo amplamente adotado no Brasil 
para a garantia da posse - e os custos 

nele envolvidos, como as taxas condo-
miniais, não podem comprometer o 
orçamento da família. Portanto, há de 
se pensar além do modelo da proprie-
dade privada como garantia da posse 
sobre o imóvel, ainda mais tendo-se 
em conta o longo prazo para quitar a 
moradia e garantir a propriedade sobre 
a mesma. 

Buscando a garantia da posse e a 
manutenção do projeto ao longo do 
tempo, salvaguardando-o da atuação 
da especulação imobiliária, a proposta 
de projeto atua com a implementação 
de HABITAÇÃO COLETIVA DE ALU-
GUEL (HCA) sob empreendimento do 
Estado. Esta decisão também está de 
acordo com a busca de adequação 
dos custos da moradia as necessida-
des econômicas da população alvo do 
projeto e da mutação de suas necessi-
dades espaciais ao longo do tempo. 
Se a habitação não é “própria”, a 
adequação da família a uma outra 
necessidade espacial devido a sua 
ampliação ou redução se dá de manei-
ra mais fácil. 

Por fim, o projeto de habitação 
social proposto é norteado pela DIVER-
SIDADE, sendo concebida a níveis da 
unidade habitada (diversidade tipológi-
ca), do conjunto habitado (uso misto e 
“espaços entre” habitados por múlti-
plos usuários) e da cidade (abrigando 
múltiplas camadas sociais em regiões 
de múltiplas camadas urbanas).
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(1) a área de projeto está localizada em um lote vazio na intersecção do Anhangabaú
com a Av São João. Compõem a paisagem diversos acontecimentos urbanos, como o Teatro Municipal, a Praça das Artes, 
os Viadutos do Chá e Santa Efigênia, o Shopping Light, o Vale do Anhangabaú e os Edifícios Martinelli e Altino Arantes.

(2) uso do solo
(3) leitura e ações projetuais Estudo de contexto e de fachada da Av. São João

ÁREA DE PROJETO PRAÇA DAS ARTES

EDIFICIO OCUPADO
pelo Movimento Mundial pela 

Moradia (MMM) 

EDIFICIO DESOCUPADO
possuiu fachada posterior 
voltada para o miolo de 
quadra, área de projeto.

(1)

(3)

(2)

Como a intenção é propor a habitação social em 
áreas que condensam diversas camadas urbanas, 
interessa definir regiões que se encontram inseridas 
neste contexto de modo mais forte e que possuam 
potenciais relações urbanas com seu entorno. 

A partir de estudos do oferecimento de equipa-
mentos urbanos aliados à distâncias percorríveis a 
pé desde as principais estações de metrô da região, 
foi-se definindo áreas de interesse para implantação 
do projeto. 

A sobreposição da localização das ZEIS com 
mapas de estudo das camadas urbanas presentes 
na região, nortearam a eleição de áreas de maior 
interesse para atuação. 

A região do Vale do Anhangabaú e Avenida São 
João instigou devido a sua dinâmica do ponto de 
vista do comércio local, da quantidade de pessoas 
na rua, da presença urbana do Vale, da Praça das 
Artes, do Teatro Municipal, dos Viadutos do Chá e 
Santa Efigênia, entre outros. Ações de requalificação 
e a história da cidade habitam a área de maneira 
muito forte. 

A partir do interesse de se trabalhar nessa região, 
foram realizadas leituras urbanas na área. Tal leitura 
permitiu a identificação de um lote vazio na intersec-
ção da Avenida São João com o Vale do Anhanga-
baú, adjacente à Praça das Artes e fruto das ações 
recentes de re-qualificação da área. Esse lote, 
devido à sua localização privilegiada e ausência de 
projeto previsto para sua ocupação, foi escolhido 
como área do presente projeto. 

A leitura urbana também identificou que em um 
raio de cerca de 300m em relação ao lote do projeto 
há pelo menos 6 edifícios ocupados por população 
sem teto, um deles demarcado como ZEIS3 pelo 
atual PDE, dois ocupados pela Frente de Luta por 
Moradia (FML), um pelo Movimento Sem Teto (MST) 
e outro pelo Movimento Mundial de Luta por Moradia 

(MMM). Isso evidencia a latente questão habitacional 
na região, sendo o projeto de habitação social de 
interesse para oferecer a esta população moradia 
adequada. 

O entorno, assim como evidenciado em grande 
parte do Centro, possui uma situação de diversida-
de, vitalidade, mistura de classes sociais, de usos, 
de conflitos e tensões característicos da grande 
cidade. 

A questão da insegurança é latente: durante o 
dia, com a presença da PM, o movimento das ruas e 
as atividades econômicas, a sensação de segurança 
é maior. No entanto, a partir do momento que essa 
dinâmica diurna se acaba, o lugar é hostil, inseguro. 
A sensação de insegurança também cresce nos 
finais de semana. De fato, o que faz com que a área 
se torne mais sensitivamente segura é a presença de 
pessoas utilizando-se do comércio e serviço. 

A partir desta percepção, fica claro que somente 
a proposição do uso misto habitacional com comer-
cio e serviços no projeto, apesar de grande impor-
tância para reafirmar a dinâmica e autonomia da 
região, não dá conta de solucionar esta situação de 
insegurança em determinadas horas do dia ou dias 
da semana. Buscar solucionar essa questão, minimi-
zando sua presença na área é de grande importância 
para a dinâmica local, e inclusive é um dos pontos 
que o recente projeto para o Anhangabaú, 2014, 
pretende abarcar. No entanto, as ações para mudar 
essa dinâmica não devem estar contidas apenas na 
promessa de um grande projeto urbano como este 
último, devendo ser realizadas intervenções menores 
– pulverizadas na região e ao longo do tempo – para 
que, de fato, esse quadro se reverta e o espaço 
público seja apropriado pela população para além 
das atividades comerciais.

implantar acesso por 
escadaria, previsto para a 
segunda fase de projeto 
da Praça das Artes, 
integrando diretamente a 
área livre desta com o 
projeto.

2 integrar este edifício, hoje 
desocupado, à proposta, 
atribuindo a este usos de 
comércio e serviços e 
liberando seu térreo para 
que este seja um acesso 
livre e direto desde a Av. 
São João à área de 
projeto.

3 desocupada Praça do 
Café, estrutura de 
espelhos d’água e 
jardineiras. Essa estrutura 
apresenta-se como um 
obstáculo ao fluxo direto 
de pedestres pela Av São 
João.

4 atual Parque Anhanga-
baú, resultado de 
concurso convocado en 
1981 em que ganhou a 
equipe coordenada por 
Jorge Wilheim, com 
participação de Rosa 
Kliass. Atualmente PMSP 
vem discutindo como 
solucionar as questões de 
subutilização desse 
espaço público.
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Diagrama conceItual da implantação dos edifícios habitacional 
e poliesportivo.

As leituras urbanas realizadas na região foram 
essenciais para fundamentar a proposta do projeto 
de habitação social na área quanto à sua adequa-
ção temática e, além disso, desencadeou questio-
namentos acerca de ações projetuais que possam 
solucionar demais problemas da área, como o seu 
uso predominantemente em horário comercial e a 
necessidade de reafirmar a urbanidade presente no 
espaço do Vale do Anhangabaú. 

Tal estudo também permitiu a identificação de 
três fachadas na área de projeto: a que se volta 
para a Avenida São João, espaço predominante-
mente de conexão e fluxo intenso de pedestres e 
oferecimento de comercio e serviços; a que se abre 
para o Vale do Anhangabaú, grande área livre de 
lazer e ócio subutilizada; e uma nova fachada, hoje 
miolo de quadra, que será implementada ao se 
estabelecer a conexão entre o Vale e a Rua Conse-
lheiro Crispiniano, via Praça das Artes. 

Além disso, identificou-se um edifício desocu-
pado em posição estratégica para a área de proje-
to: localizado adjacente à Praça das Artes, tem sua 
fachada posterior voltada ao miolo de quadra e 
fachada frontal voltada para a Avenida São João. 
Devido a essa posição e sua potencial possibilida-
de de conexão direta entre a Avenida e a área de 
projeto, esse edifício foi abarcado pela proposta de 
intervenção. Sua apropriação também busca 
discutir a situação de diversos edifícios do entorno, 

estruturas existentes abandonadas ou subutiliza-
das, que podem ser convertidas em habitação, 
equipamentos urbanos, entre outros. 

As distintas fachadas da área de projeto, 
portanto, incentivaram, de acordo ao que se 
relacionavam, a localização da habitação e a 
expansão da proposta em outros usos e edifica-
ções: na fachada da Avenida São João se localiza 
o projeto do edifício habitacional, o qual se relacio-
na com a Avenida e o miolo de quadra e permite 
conexão entre esses dois espaços; na área que se 
abre para o Vale, propõe-se a ocupação de uma 
parcela do Anhangabaú, que hoje se encontra 
subutilizada, com o oferecimento de atividades de 
lazer que sejam acessíveis à população em geral, 
buscando reativar a vida urbana do Vale com a 
inserção de um edifício poliesportivo em múltiplos 
pavimentos; por último, na área que se atribui a 
conexão entre o Vale e a Rua Conselheiro Crispi-
niano, a função predominante é de conexão entre 
áre¬as e espaços livres. Esses espaços livres do 
projeto são trabalhados buscando um desenho, 
desníveis e dimensões de acessos que sejam 
capazes de atribuir hierarquias às diferentes áreas 
e definir espaços públicos mais íntimos, como o 
relacionado ao edifício habitacional, ou menos 
íntimos, que se dispõe ao uso público mais amplo. 

1 Terraço da Praça das Artes

acesso 
albergue

2 Teatro de rua: ativar o espaço livre com um uso relacionado às 
atividades da Praça das Artes

3 Edifício existente e desocupado: térreo liberado para acesso 
direto à área de projeto (galeria passagem); ocupação dos 
demais pisos com um Albergue para pessoas em situação de 
rua.

4 Edifício habitacional com salas comerciais para locação no 
térreo da Av. São João e oficinas de trabalho coletivo e 
lavanderia coletiva para os moradores no térreo relacionado à 
área livre do edifício.

5 Edifício poliesportivo: ocupação do Vale do Anhangabaú com 
um equipamento de lazer.

Circulação pública

Circulação de domínio público
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1 edifício habitação social
habitação social de aluguel + comercio/serviço + oficinas familiares

Do ponto de vista da morfologia do 
edifício de Habitação Social, a dimen-
são pequena do lote levou a optar-se 
por encostar uma de suas fachadas na 
empena da edificação adjacente. Essa 
opção foi tomada com a intenção de 
se liberar a maior área possível de solo 
para a área livre e, consequentemente, 
possibilitar maior iluminação da facha-
da que se volta para esse espaço. 
Desse modo, ficou claro, antes do 
desenvolvimento das unidades habita-
cionais, que o edifício se desenvolveria 
em lâmina, a qual se organizaria com 
uma circulação vertical associada a 
uma circulação horizontal em corredo-
res. Tendo isso claro, buscou-se o 
desenvolvimento de uma lógica que 
estivesse de acordo com a morfologia 
que as unidades iriam assumir: peque-
na dimensão de largura por uma maior 
dimensão de comprimento. 

Para o desenvolvimento das unida-
des habitacionais, se utilizou como 
referências os “elementos combinató-
rios” desenvolvidos por Actar Arquitec-
tura, de Manuel Gausa, que consistem 
em blocos de serviço, como cozinha, 
banheiro, entre outros. Esses elemen-
tos combinatórios foram essenciais 
para o desenvolvimento das tipologias 
habitacionais, já que estão em harmo-
nia com as necessidades de desenvol-
ver plantas com pequena largura e, 
principalmente, com área reduzida de 
serviços com a finalidade de liberar 
mais espaço às áreas comuns e dormi-
tórios.

Para variar a tipologia, se utilizou de 
um módulo de área de 0,90x4,50m, o 

qual é adicionado a uma “unidade 
básica” mínima composta por sete 
destes módulos, resultando em uma 
unidade de 28,35m². Esta “unidade 
básica” abriga área comum, cozinha, 
banheiro e um dormitório, sendo proje-
tada para uma ou duas pessoas. A 
partir de esta unidade, se adicionam 
mais módulos de 0,90x4,50m, geran-
do as demais tipologias habitacionais 
com maior área e ambientes. 

Em relação ao uso misto, o projeto 
habitacional oferece uso comercial e 
de serviços em duas regiões: no 
primeiro piso que se relaciona com o 
interior da quadra, ativando um espaço 
livre proposto pelo projeto, e no primei-
ro piso que se relaciona com a Av. São 
João, inserindo, reforçando e permitin-
do a manutenção de uma dinâmica 
local existente.

Em relação à volumetria do edifício, 
sua altura varia dependendo da 
relação que estabelece com seu entor-
no. Além disso, os vazios gerados em 
seu volume, piso a piso, criam áreas 
livres coletivas, complementando a 
área reduzida das habitações com um 
espaço coletivo de convivência entre 
os moradores. Esses vazios se carac-
terizam também como “janelas” do 
edifício ao seu entorno, estabelecendo 
relações visuais com as áreas livres 
propostas no projeto, com a Praça das 
Artes e ao outro lado do Vale do 
Anhangabaú.

Estruturalmente, o edifício foi 
concebido em metal, em contraponto 
ao que se constrói comumente no 
âmbito da construção civil no brasil, 
com vistas a fornecer uma obra em 
canteiro “seco” e controlando milime-
tricamente o projeto e sua execução, a 
fim de concluir-se a obra com menos 

área coletiva de convivencia

elemento combinatório: banheiro

elemento combinatório: cozinha

Planta de um nível do edificio de interesse social

Elemento combinatório: cozinha

Elemento combinatório: banheiro

desperdícios e de modo mais rápido. 
Além disso, o uso do metal também se 
deu pela intenção de se usar perfis de 
menor dimensão que os de concreto, 
oferecendo uma obra esteticamente 
mais leve e com menor interferência 
das peças estruturais no espaço inter-
no do edifício. 

A escolha do sistema de fechamen-
tos relaciona-se com as mesmas moti-
vações que levaram a optar-se pelo 
sistema estrutural metálico, sendo 
realizados com painéis steel frame com 
perfis metálicos montantes de 10 mm 
de largura revestido internamente com 
gesso acartonado com aplicação de 
massa corrida e pintura. 

Na fachada externa o revestimento 
é realizado com placas OSB protegi-
das com membrana hidrófila e acaba-
mento externo em painéis miniwave 
em alumínio, os quais apresentam alta 
durabilidade e valor estético.



1 edifício habitação social
habitação social de aluguel + comercio/serviço + oficinas familiares
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Do ponto de vista da morfologia do 
edifício de Habitação Social, a dimen-
são pequena do lote levou a optar-se 
por encostar uma de suas fachadas na 
empena da edificação adjacente. Essa 
opção foi tomada com a intenção de 
se liberar a maior área possível de solo 
para a área livre e, consequentemente, 
possibilitar maior iluminação da facha-
da que se volta para esse espaço. 
Desse modo, ficou claro, antes do 
desenvolvimento das unidades habita-
cionais, que o edifício se desenvolveria 
em lâmina, a qual se organizaria com 
uma circulação vertical associada a 
uma circulação horizontal em corredo-
res. Tendo isso claro, buscou-se o 
desenvolvimento de uma lógica que 
estivesse de acordo com a morfologia 
que as unidades iriam assumir: peque-
na dimensão de largura por uma maior 
dimensão de comprimento. 

Para o desenvolvimento das unida-
des habitacionais, se utilizou como 
referências os “elementos combinató-
rios” desenvolvidos por Actar Arquitec-
tura, de Manuel Gausa, que consistem 
em blocos de serviço, como cozinha, 
banheiro, entre outros. Esses elemen-
tos combinatórios foram essenciais 
para o desenvolvimento das tipologias 
habitacionais, já que estão em harmo-
nia com as necessidades de desenvol-
ver plantas com pequena largura e, 
principalmente, com área reduzida de 
serviços com a finalidade de liberar 
mais espaço às áreas comuns e dormi-
tórios.

Para variar a tipologia, se utilizou de 
um módulo de área de 0,90x4,50m, o 

qual é adicionado a uma “unidade 
básica” mínima composta por sete 
destes módulos, resultando em uma 
unidade de 28,35m². Esta “unidade 
básica” abriga área comum, cozinha, 
banheiro e um dormitório, sendo proje-
tada para uma ou duas pessoas. A 
partir de esta unidade, se adicionam 
mais módulos de 0,90x4,50m, geran-
do as demais tipologias habitacionais 
com maior área e ambientes. 

Em relação ao uso misto, o projeto 
habitacional oferece uso comercial e 
de serviços em duas regiões: no 
primeiro piso que se relaciona com o 
interior da quadra, ativando um espaço 
livre proposto pelo projeto, e no primei-
ro piso que se relaciona com a Av. São 
João, inserindo, reforçando e permitin-
do a manutenção de uma dinâmica 
local existente.

Em relação à volumetria do edifício, 
sua altura varia dependendo da 
relação que estabelece com seu entor-
no. Além disso, os vazios gerados em 
seu volume, piso a piso, criam áreas 
livres coletivas, complementando a 
área reduzida das habitações com um 
espaço coletivo de convivência entre 
os moradores. Esses vazios se carac-
terizam também como “janelas” do 
edifício ao seu entorno, estabelecendo 
relações visuais com as áreas livres 
propostas no projeto, com a Praça das 
Artes e ao outro lado do Vale do 
Anhangabaú.

Estruturalmente, o edifício foi 
concebido em metal, em contraponto 
ao que se constrói comumente no 
âmbito da construção civil no brasil, 
com vistas a fornecer uma obra em 
canteiro “seco” e controlando milime-
tricamente o projeto e sua execução, a 
fim de concluir-se a obra com menos 

Detalhe de fechamento do edifício social

desperdícios e de modo mais rápido. 
Além disso, o uso do metal também se 
deu pela intenção de se usar perfis de 
menor dimensão que os de concreto, 
oferecendo uma obra esteticamente 
mais leve e com menor interferência 
das peças estruturais no espaço inter-
no do edifício. 

A escolha do sistema de fechamen-
tos relaciona-se com as mesmas moti-
vações que levaram a optar-se pelo 
sistema estrutural metálico, sendo 
realizados com painéis steel frame com 
perfis metálicos montantes de 10 mm 
de largura revestido internamente com 
gesso acartonado com aplicação de 
massa corrida e pintura. 

Na fachada externa o revestimento 
é realizado com placas OSB protegi-
das com membrana hidrófila e acaba-
mento externo em painéis miniwave 
em alumínio, os quais apresentam alta 
durabilidade e valor estético.
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Por sua vez, o edifício Poliesportivo,
integrado fortemente ao contexto 

do Vale do Anhangabaú, foi proposto 
ocupando parte da área desse espaço 
livre, oferecendo atividades de lazer e 
esporte que podem ser realizadas em 
horários flexíveis e aos finais de 
semana. 

O térreo do edifício foi mantido 
quase que totalmente livre, permitindo 
a apropriação da área sob a edificação 
e garantindo que se mantenha relação 
visual entre o Vale, a Praça das Artes e 
a área livre da presente proposta de 
projeto.

Funcionalmente, o edifício se 
desenvolve em sete pavimentos, ofere-
cendo piscina semiolímpica no subso-
lo, o qual se ilumina naturalmente por 
uma claraboia localizada na fachada 
da Avenida São João, salas multiuso 
para atividades esportivas como artes 
marciais, ginástica, ioga, entre outros, 
quadras poliesportivas e de badmin-
ton, além de uma quadra de futsal na 
cobertura. 

Detalhe de fechamento da pele do edifício poliespotivo

Corte longitudinal do edifício poliespotivo

Fachada do Vale do Anhangabaú

Estruturalmente, o edifício mescla 
pilares e paredes em concreto molda-
do in loco associados a vigas metáli-
cas. A maior parte de suas faces é 
revestida apenas com uma estrutura 
metálica secundária a qual recebe 
chapas de metal perfurado, permitindo 
que o usuário tenha a percepção do 
entorno durante sua permanência nas 
quadras poliesportivas e de futsal.
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Para o edifício desocupado da 
Avenida São João, foi proposto um 
albergue para pessoas em situação de 
rua, com o intuito de integrar essa 
população, que é altamente incidente 
no Centro, ao projeto. Simultaneamen-
te, busca-se propor um uso de impor-
tância social em um edifício que atual-
mente se apresenta como uma estru-
tura abandonada. 

Partindo da premissa de criar um 
espaço que ofereça possibilidades 
diferenciadas de acolhimento, o proje-
to contemplou áreas para o abrigo de 
famílias em quartos privados, canil 
para os hóspedes que possuam 
animais de estimação e estacionamen-
to para carrinhos de coleta de material 
reciclável ou similar. 

O térreo da proposta, como preten-
dido desde os estudos iniciais de inter-
venção na área, aproveitou-se da 
inserção do edifício em seu contexto 
para estabelecer uma conexão entre a 
Av. São João e a área do miolo de 
quadra, liberando seu térreo. Além da 

Fachada da Av. São João

Corte da Galeria Passagem e demais pisos do albergue

conexão, o térreo do edifício assume 
caráter de galeria, a qual oferece sua 
área para a realização de feiras e expo-
sições itinerantes que inclusive podem 
ajudar na divulgação do espaço do 
albergue e arrecadar fundos que auxi-
liem na sua manutenção. 

No térreo propõe-se também a 
ocupação da área com um volume que 
se expande para fora do limite original 
do edifício, no qual se localizam vagas 
de estacionamento para os carrinhos. 

O espaço funcional do albergue se 
desenvolve a partir do primeiro pavi-
mento, oferecendo distintas funções 
piso a piso. Assim, a conexão entre 
espaços e funções se realiza vertical-
mente, sendo que os espaços coleti-
vos estão localizados nos primeiros 
pavimentos, os quais vão se tornando 
mais restritos a um grupo conforme as 
atividades do edifício se desenvolve 
em altura
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A proposta de projeto apresentada 
partiu da intenção de criação de um 
programa de habitação de interesse 
social que supere os modelos de repli-
cação de uma solução tipológica que 
tem como referência uma conforma-
ção familiar ideal. Essa discussão foi 
ativadora do projeto, que devido a sua 
inserção no Centro Velho de São 
Paulo, na intersecção entre o Vale do 
Anhangabaú e a Avenida São João, 
trouxe outros desafios à proposta ao 
entender-se que a atuação nessa área 
devia reverberar em demais espaços 
livres, edifícios e usos. Desse modo, a 
mescla de usos e de usuários no proje-
to deu-se não só a nível do edifício 
habitacional, como os estudos iniciais 
do projeto pretendiam, mas se esten-
deram em toda uma área que, na 
proposta, fornecem atividades relacio-
nadas com as dinâmicas existentes na 
região e suas necessidades, intensifi-
cando a ocupação de seu espaço 
público e reforçando sua vida urbana.


