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ConteúdoResumo Abstract
O presente traba-

lho possui uma pes-
quisa de fundamenta-

ção teórica e as análises 
necessárias para o desen-

volvimento de um projeto para 
o Trabalho Final de Graduação do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo. 
O tema escolhido para o projeto 

consiste em um Complexo de Acolhi-
mento a Mulheres e Meninas em Situação 

de Vulnerabilidade Social, partindo de uma 
problemática social de extrema relevância. O 

projeto possui como objetivos norteadores propor-
cionar acolhimento, atendimento, integração, lazer, 
educação e cultura e o empoderamento econômico 
as usuárias, que serão mulheres e meninas que se 
encontrem em situações de vulnerabilidade social 
causadas pela desigualdade de gênero. 

A elaboração deste trabalho foi realizada 
-

alizar o tema e ressaltar sua relevância, análise de 
estudos de caso relacionados ao tema e diagnóstico 
do local de intervenção, em macro, meso e micro 

O local de intervenção do projeto se localiza 
em Nairóbi, capital do Quênia, no continente africa-
no; este local foi escolhido por possuir as maiores 
taxas de violência, abusos e desigualdade de gêne-
ro numa escala global, e além disso, possuir uma 
maior ausência de equipamentos de acolhimento, 
sendo esse projeto um complexo de acolhimento à 
nível regional. 

O projeto partirá de um conceito de união entre 
a arquitetura humanitária, promovendo a criação 
de uma comunidade, a uma arquitetura integradora 
e cultural, através de uma abordagem sustentável 
e conectada com as características bioclimáticas 
locais, apresentando formalmente uma abordagem 
contemporânea da arquitetura vernacular africana. 

Buscando atingir as diretrizes e objetivos 
gerais do projeto, será dado ênfase aos espaços de 
integração, culturais, além de utilizar estratégias bio-
climáticas e explorar as conexões entre os espaços 
de integração e entre os setores do projeto através 
de estruturas de ligação, criando um conjunto arqui-
tetônico. 

Palavras-chave: acolhimento, integra-
ção, arquitetura humanitária

 

The present work has a theoretical fou-
ndation research and the necessary analyzes 
for the development of a project for the Final 
Graduation Work of the Architecture and Urba-
nism Course.

The theme chosen for the project consists 
of a Complex for the Reception of Women and 
Girls in Situations of Social Vulnerability, star-
ting from a social issue of extreme relevance. 
The guiding objectives of the project are to 
provide reception, care, integration, leisure, 
education and culture and economic empower-
ment to users, who will be women and girls who 
are in situations of social vulnerability caused 
by gender inequality.

The elaboration of this work was carried 
out through bibliographic research aiming to 
contextualize the theme and highlight its rele-
vance, analysis of case studies related to the 
theme and diagnosis of the intervention site, in 

from this repertoire, the design guidelines were 

The project’s intervention site is located 
in Nairobi, the capital of Kenya, on the African 
continent; this location was chosen because 
it has the highest rates of violence, abuse and 
gender inequality on a global scale, and in 
addition, it has a greater absence of reception 
facilities, this project being a reception complex 
at the regional level.

The project will start from a concept of 
union between humanitarian architecture, pro-
moting the creation of a community, an integra-
tive and cultural architecture, through a sustai-
nable approach and connected with the local 
bioclimatic characteristics, formally presenting 
a contemporary approach to African vernacular 
architecture.

Seeking to achieve the general guidelines 
and objectives of the project, emphasis will be 
given to integration, cultural spaces, in addition 
to using bioclimatic strategies and exploring 
the connections between integration spaces 
and between sectors of the project through 
connecting structures, creating an architectural 
ensemble .

Keywords: reception, integration, humani-
tarian architecture
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Tema

É conhecida a realidade a 
que são submetidas inúmeras 
mulheres e meninas ao redor 
do mundo diante do fenômeno 
da desigualdade de gênero.  
Muitas vivem situações de dis-
criminação, abusos e violência 
que as afastam de seus direitos 
fundamentais, sendo este um 
problema social concreto e que 
atinge uma larga escala. Dentro 
deste contexto, a arquitetura 
pode e deve adquirir um papel 
social e humanitário de forma a 
atender a população de acordo 
com as suas necessidades e 
com as características locais, 
promovendo o desenvolvimento 
humano. 

Partindo da situação de 
vulnerabilidade social em que 
mulheres e meninas são colo-
cadas a partir das práticas de 
manifestação da desigualdade 
de gênero, e da carência de 
espaços de acolhimento e de 
“fuga” desta realidade, surge 
a necessidade por parte deste 
grupo de um equipamento que 
possa retirá- las desta situa-
ção vulnerável e proporcionar 
acolhimento e uma reinserção 
na sociedade, após uma série 
de atendimentos para tratar 
as diversas consequências da 
discriminação e violência a 
que essas mulheres e meninas 
foram submetidas. 

Complexo de Acolhimento 
a Mulheres e Meninas

em situação de vulnerabilidade social

a arquitetura pode 
e deve adquirir 
um papel social 
e humanitário de 
forma a atender a 
população de acor-
do com as suas 
necessidades

Objetivos
O Complexo de Acolhimento a Mulheres e 

Meninas em Situação de Vulnerabilidade Social 
irá possibilitar um local de acolhimento e “esca-
pe” para mulheres e meninas expostas as mais 
diversas situações de discriminação, abusos ou 
violência, a proposta irá abranger toda a parte 
de abrigo, atendimentos necessários e vivências 
em comunidade, proporcionando através dos 
espaços projetados e dos atendimentos presta-
dos a oportunidade de uma mudança positiva 
na qualidade de vida de cada usuária.

Um projeto no qual seja possível um espa-
ço de amparo a esta população vulnerável e que 
ao mesmo tempo proporcione um convívio em 
comunidade e a melhora das questões pessoais 
de cada usuária atendida. Garantindo assim a 
integridade física e emocional das mulheres e 

sua segurança, promovendo o resgate da auto-
estima e a reorganização da vida das mulheres 
e meninas.

-
cos a serem atendidos, levando em consideração 
as necessidades do público atendido, sendo eles:

a parte de abrigo e alojamento temporário, além 
de buscar transparecer a sensação de segurança 
e de lar;

o tipo de auxílio necessário ao bem estar, saúde, 
e direitos sociais das mulheres e meninas;

as usuárias criem um vínculo entre si, formando 
uma comunidade; 

qualidade de vida das usuárias, fortalecendo 
também a integração; 

estarão aliadas ao empoderamento econômico, 
-

nalizantes; 

que possibilitem as usuárias deixar o complexo 

2 3

4

1. Perspectiva geral da proposta de projeto em nível de Anteprojeto; 2, 3 e 4. Imagens do Centro de Oportunidades 
para mulheres, em Ruanda, Arquitetos Sharon Davis Design ( Fonte: ArchDaily)
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Usuários

Contextualização

Mulheres e meninas do município e de 
toda a região, de todas as faixas etárias ou 
condição socioeconômica, que se encontrem em 
situações de vulnerabilidade tais como violência, 
abusos ou qualquer situação que ameace sua 
segurança e integridade. Elas poderão ser trazi-
das ao complexo por meio de ONG’s de “resgate” 
ou procurar a ajuda por conta própria, podendo 
morar temporariamente no complexo ou apenas 
receber os atendimentos oferecidos.

O tema deste trabalho parte de uma pro-
blemática social que vem conquistando cada vez 
mais enfoque e importância no contexto global, 
apesar de ainda necessitar de muito amparo e 
de um longo caminho com ações mais efetivas 
em busca de soluções. A desigualdade de gênero 
é um fenômeno social que se construiu ao lon-
go do tempo na sociedade e atinge uma escala 
global, colocando o sexo feminino em posição de 
vulnerabilidade social através de suas numerosas 

manifestações. Esse fenômeno “perpassa todas 
as camadas sociais, idades, etnias, religiões e 
nacionalidades” (BIELLA, 2005, p. 11).

Como um dos principais indícios da desi-
gualdade de gênero, tem- se a discriminação, que 
é considerada como “(...) toda a distinção, exclu-
são ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reco-
nhecimento, gozo ou exercício pela mulher, dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais nos 
campos político, econômico, social, cultural e civil 
(...)” (UNFPA apud ONU, 2016, p. 16).  

diversos casos, como por exemplo o casamento 
precoce de meninas, que muitas vezes às exclui 
do direito à educação e às expõe a uma série de 
abusos, países com legislações “punitivas” às 
mulheres, mutilação genital feminina e a ideia de 
submissão das mulheres diante do homem.

1

Outros exemplos de discriminação  
são a desigualdade de inserção no 
mercado de trabalho, a falta de re-
presentatividade das mulheres na 
política e as disparidades salariais 
entre homens e mulheres

Dados Globais

Outra evidência que marca a desigualda-
de de gênero de uma maneira mais agressiva 
além das já citadas é a violência de gênero. 

-
ca qualquer ato de violência baseado no gêne-
ro do qual resulte, ou possa resultar, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico para as 
mulheres, incluindo as ameaças de tais atos, 
a coação ou a privação arbitrária de liberdade, 
que ocorra, quer na vida pública, quer na vida 
privada.” (ONU, 2016, p. 2).

A Organização das Nações Unidas aponta 
ainda a complexidade da violência de gênero, 
citando outras formas de violência, como por 
exemplo “o assédio sexual e as várias formas 
de constrangimento de natureza sexual a que 
as mulheres são submetidas, a violência na 

vingança, a violência política, a violência estru-
tural e a violência coletiva.” (ONU, 2016, p. 16)

De acordo com o Relatório 
Mundial sobre a Prevenção da 
Violência “estimativas globais 
sobre violência praticada por 
homens contra mulheres indi-
cam que 30% das mulheres que 
tiveram um parceiro  já sofreram 
violência física e ou sexual em 
algum momento da vida”.

Muitos países não possuem 
quaisquer tipos de legislação de 
proteção a mulheres e meninas 
e de combate à desigualdade de 
gênero, a África é o continente 
com a situação mais crítica.

“é um problema de saúde pública, 
de segurança pública e social, mas 
sobretudo um problema político-
cultural” Biella (2005, p. 13)

1. Famílias acolhidas no Centro de Oportunidades para mulheres, em Ruanda, Arquitetos Sharon Davis Design ( Arch-
Daily); 2. Índices de desigualdade de gênero no Brasil ( IBGE, 2016); 3. Países do mundo e a legislação de proteção 
para mulheres ( Banco Mundial, 2017).

2

3
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Uma comparação feita 
entre as taxas de violência pra-
ticada por parceiros nas regi-
ões do mundo, aponta a Região 
do Sudeste Asiático, Mediterrâ-
neo Oriental e Região Africana 
com as maiores taxas. 

A estimativa sobre maus 
tratos e abusos infantis em 
escala global “indica diferenças 
mais acentuadas por gênero – 
18% para meninas e 7,6% para 
meninos. Pesquisas nacionais 
sobre violência contra crianças, 
realizados na África, revelam 

taxas muito mais altas de abu-
sos físicos, sexuais e emocio-
nais do que as taxas globais”. 
(USP,2015, pag. 14)

Um estudo realizado pelo 
Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNO-
DC,2018) aponta os dados so-
bre mulheres assassinadas no 
mundo por parceiros íntimos, 
apresentando também dados 
comparativos entre todos os 
continentes, apontando a 
África como o continente onde 
mulheres correm o maior risco 

de serem assassinadas por 
parceiros ou membros da famí-
lia, apresentando uma porcen-
tagem de 69% das mulheres 
assassinadas. (UNODC, 2018, 
pag. 10). Esses levantamen-
tos mostram que apesar dos 
homens serem as principais 
vítimas de homicídio mundial-
mente, as mulheres continuam 
a carregar o fardo mais pesado 
da vitimização letal resultante 
da desigualdade”. (UNODC, 
2018, pag.11) Tradução do 
autor.

Através do levanta-
mento foi possível 
constatar o Conti-
nente Africano com 
as taxas mais altas 
em uma compara-

-
ciando na decisão 
do local de projeto

1

2

Ações e 
possíveis soluções

O objetivo voltado à Igualdade de Gênero 
tem como diretrizes gerais erradicar todos os 
tipos de discriminação e violência contra mulhe-

sexual, buscando também eliminar práticas 
como casamento infantil forçado e mutilação 
genital feminina. Busca garantir também uma 
participação mais plena das mulheres e a igual-
dade de oportunidades. Outra importante diretriz 
diz respeito ao acesso universal à saúde sexual 
e reprodutiva. (ONU BRASIL, 2017)

1. Prevalência da violência praticada por parceiro íntimo, por região da OMS ( USP, 2015); 2. Comparativo de assas-
sinatos femininos entre os continentes ( UNODC, 2018); 3. Objetivos ONU de Desenvolvimento Sustentável ( ONU, 
2018); 4. Diretrizes do Objetivo de Igualdade de Gênero ( ONU BRASIL, 2017).

Analisando historicamente ações voltadas 
ao combate contra a desigualdade de gênero, no 
contexto global, a Organização das Nações Uni-
das tem papel determinante. a Cartilha de Direi-
tos Humanos das Mulheres (ONU BRASIL, 2018), 

20 anos da Conferência de Pequim “os Estados 
reunidos constataram que a plena igualdade de 
gênero não é realidade em nenhum país no mun-
do”. Neste contexto, a ONU desenvolveu a Agen-
da 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

o mundo desigualdades e discriminações contra 
mulheres e meninas, que resultam em violência 
e limitam seu acesso ao trabalho decente, à par-
ticipação política, à educação e à saúde.” (ONU 
BRASIL, 2017)

No âmbito Nacional, além da conquista 
da Lei Maria da Penha em 2006 que 
dispõe sobre mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra 
a mulher, foi lançado em 2007 o Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres

3

4
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Espaços de acolhimento 
existentesComo um dos 

mecanismos de aten-
dimento à mulheres em 

situação de vulnerabilida-
de, no âmbito nacional, entra 

o papel das Casas Abrigo como 
um “espaço de segurança, prote-

ção, (re) construção da cidadania, 
resgate da autoestima e empodera-

mento das mulheres”. (BRASIL, 2011). 
Ainda no cenário nacional, vale exem-

o empoderamento econômico, como é o caso 
do Projeto Costurando Sonhos, que busca além 

-
nidade local.

Em El Salvador, um muro de 14 metros foi 
pintado por um grupo de mulheres acolhidas e 
que sofreram uma série de abusos e violência. 
“A medida em que elas aprenderam a usar os 
pinceis e brincar com as cores, as mulheres co-

que não estavam sozinhas nos abusos sofridos.” 
(ACNUR, 2019) 

-
res pelo Projeto Costurando Sonhos (ONU, 
2019); 2. Venezuelanas e brasileiras em 

abrigo (ONU, 2019) ; 3. Mulheres 
acolhidas e muro pintado em El 
Salvador (ACNUR, 2019).

Estes equipamentos são excelentes solu-
ções de atendimento para mulheres em situação 
de vulnerabilidade, e a implementação dos mes-
mos deveria ser uma realidade global, porém, 
existe uma imensurável carência destes equi-
pamentos e espaços onde mulheres e meninas 
possam se retirar de uma dolorosa realidade e 
se integrar novamente à sociedade, através de 
integração com outras mulheres, atendimentos 

psicossociais, empoderamento econômico, e até 
por meio de expressão artística. Estes exemplos 
ressaltam o quanto é essencial a integração e 
convivência entre as mulheres em uma “micro 
comunidade”, para que juntas possam conver-
sar, realizar atividades e unidas buscarem uma 
superação dos seus problemas enfrentados.

1

2

3

Integração e comunidade 
são essenciais em projetos 
de arquiteturahumanitária

Estudo de caso 1
Casa da Mulher Brasileira

Ficha
Técnica

4. Imagem da fachada 
principal ( ArcoWeb, 
2015); 5. Localização 
(Google Maps, 2018); 
6. Implantação (BB, edita-
do pela autora, 2019); 
7. Pátio central ( 
ArcoWeb, 2015); 
8. Área externa 
( ArcoWeb, 2015).

Localização: 
Brasília, DF, Brasil

Ano de construção: 
2015

Projeto: Marcelo Pon-
tes e Valéria Laval da 
SPM (Secretaria de 
Políticas para Mulhe-

do Banco do Brasil

Localizado Setor de Grandes Áreas Norte 
601, uma área central da capital brasileira onde 
se situa próximo de edifícios Institucionais, ao 
Eixo rodoviário e pontos de ônibus, criando uma 
facilidade de mobilidade e acesso. 

Nota- se que o local escolhido para a im-
plantação do projeto está de certa forma “isola-
do” e distante de comunidades.

A implantação do projeto 
consiste basicamente no volume 

central, área principal de convivên-
cia do projeto. O projeto possui três 
acessos distintos: de pedestres, 
veículos, e veículos exclusivamente 

-
ção consiste em um volume retan-

uma subtração no seu centro.

4

5
6

7 8
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Os setores do 
projeto se organizam 
através de uma malha 
quadricular, conectados 
entre si pelo pátio cen-
tral e suas circulações.

O programa tem 
como objetivo principal 
“que as mulheres víti-
mas de agressão (ou 
que estejam sujeitas a 
ela) recebam nessas 
casas desde os aten-
dimentos nas áreas de 
saúde, justiça, seguran-
ça pública, assistência 
social, até oportunida-
des de conseguir au-

relação aos seus com-
panheiros que, muitos 
vezes, são também os 
agressores.” (ARCOWEB, 
2015).

O pátio 
central, que liga 

todos os setores 
do projeto promove 

uma permeabilidade 
entre os setores, care-

cendo de um maior trabalho 
paisagistico. Os espaços inte-

riores possuem uma boa ilumina-
ção, porém não se integram entre 

si, possuindo um caráter convencional 
de “sala fechada”. 

(...) “integrando em um mesmo espaço físico ações que previ-
nem a violência, promovem a cidadania, acolhem a mulher e 
a libertam do ciclo de agressão, o atendimento é prestado de 
forma integral e humanizada”  (BRASIL, 2015)

1. Espaços interiores 
(ArcoWeb, 2015); 
2. Planta baixa setori-
zada (BB, editado pela 
autora, 2019); 
3. Imagem noturna 
(ArcoWeb, 2015).
4. Zoneamento (GOVER-
NO FEDERAL, 2015)
5. Ciclo de atendimento  
(GOVERNO FEDERAL, 
2015); 

6. Pátio cen-
tral  ( GOVER-
NO FEDERAL, 
2015)

1

2

3

19

são organizados a partir 
do acesso principal e vão 
se distribuindo através 
do pátio central, o edifício 

de atendimento padrão 
para cada mulher acolhi-
da, conforme as neces-
sidades de cada caso, 
possuindo uma central 
de transportes para en-
caminhar as usuárias a 
serviços necessários. Este 
projeto esclarece de forma 
abrangente sobre o progra-
ma e funcionamento deste 
tipo de edifício.

A concepção formal do projeto se limita à uti-
lização das cores nos elementos curvos da fachada 
principal, usando amarelo e verde para remeter à 
bandeira brasileira e roxo, considerada pela SPM 
como uma cor “associada à ideia de proteção e 
acolhimento das mulheres”.

O sistema construtivo adotado são técnicas 
simples que buscavam rapidez de execução e baixo 
custo, utilizando alvenaria estrutural e drywall. O 
projeto explora tangencialmente as questões de 
sustentabilidade, apresentando apenas ventilação 
e iluminação natural de maneira limitada nos am-
bientes através das esquadrias.

4

5

6

Concluindo a análise, pode- se notar que a 
“humanização” buscada no projeto poderia ter sido 
melhor trabalhada nos espaços, tanto interiores 
quanto exteriores, sendo algo crucial para que as 
usuárias se sintam seguras e acolhidas. 
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Estudo de caso 2
The Ada and Thamar de Shalit House

Ficha
Técnica
Localização: Tel Aviv
-Yafo, Israel

Ano: 2018

Projeto: Amos Gol-
dreich Architecture, 
Jacobs Yaniv Archi-
tects

Cliente: Organização 
“Not to Violence”

Usuários: Atende cer-
ca de 25 moradores, 
além de funcionários

Localizado em um bairro residencial que pos-
sui residências particulares e blocos de apartamen-
tos. “Um local ao alcance dos recursos da comu-
nidade local, ou seja, lojas, empregos, clínicas de 
saúde, escolas, parques e outros espaços verdes, 
centros de aconselhamento e instalações recreati-
vas” (GRIFFITHS, 2018).

O edifício segue a altura predominante 
do seu entorno, não contrastando formal-

do projeto se dá de forma radial a partir 
de um jardim central, que é considerado o 
“coração do projeto”, além de ser um ponto 

-
ifício. 

O objetivo principal do projeto foi trazer 
a sensação de lar aos seus usuários, fugindo 
da ideia de “aprisionamento” dos abrigos 
convencionais. wwO seu conceito partiu da 
obra “Okamoto” de Eduardo Chillida, que 
evocava a “ideia de uma pedra escavada por 

1

2

3

1. Pátio central (ArchDaily, 2018); 2. Entorno 
imediato (DEZEEN, 2018); 3. Esquema conceitu-
al (ArchDaily, 2018).

dentro, deixando- a com duas 
superfícies: uma externa rús-
tica, enquanto a externa seria 
lisa e delicada”, trazendo atra-
vés desta analogia um projeto 
que possui uma dualidade de 
fachadas, sendo uma “externa 
segura e protetora e a fachada 
interna, voltada para o jardim 
central, o “coração terapêutico 
do abrigo”.

O projeto possui três 
acessos: social, de funcioná-
rios e de serviço. Os setores de 
maior área são o de alojamento 
das famílias e de uso comum, 
os demais setores são desti-
nados à administração, atendi-
mentos e serviço do abrigo. 

diária normal no refúgio, as ‘casas’ são separadas por fun-
ções comuns e conectadas por corredores internos.

4

5

6 7

-
do pela autora, 2019); 5. Organograma 
(SIQUEIRA, 2019); 6. Pátio Central (Arch-
Daily, 2018); 7. Maquete (DEZEEN, 2018)
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A composição geral 
dos materiais no pro-
jeto cria uma unidade 
e remete a um caráter 
contemporâneo. A estru-
tura em concreto arma-
do se une aos tijolos de 
Silicato cinza utilizados na 
vedação e em detalhes do 
interior.

O projeto ex-
plorou as conexões 
entre os ambientes 
entre si e o exterior 
para propor ilumi-
nação e ventilação 
natural, tirando par-
tido das esquadrias 
de alumínio para 
ventilação do tipo 
“efeito chaminé”. O 
controle de radiação 
solar se dá por meio 
da inserção da vege-
tação no entorno do 
edifício. Os abrigos 
possuem sistema 
de aquecimento de 
água abastecidos 
por placas solares. 

A análise deste projeto elucida de for-
ma muito esclarecedora o funcionamento de 

apresentando uma boa organização dos seto-

atende a todas as necessidades da população 
atendida. Outro aspecto relevante é o simbólico 
e conceitual, onde se preza pela sensação de 
“lar” aos usuários, apresentando uma carac-
terística de segurança e ao mesmo tempo de 
acolhimento. As estratégias de climatização 
natural reforçam a ideia de tirar proveito das 
condicionantes naturais do terreno em prol do 
conforto de seus usuários.

1

2

3

4

1. Cortes humanizados (Agarchitecture, 2018); 2. Material 
de fachada (ArchDaily, 2018); 3. Área externa/ interna 
(ArchDaily, 2018)

5. Render externo (ArchDaily, 2016); 6. Eixo estruturador (ArchDaily, editado pela autora, 2019); 7. Evolução conceitual 
(ArchDaily, editado pela autora, 2019); 8. Maquete volumétrica (ArchDaily, 2016).

Estudo de caso 3
Urban Womb

Ficha
Técnica
Localização: Seul, 
Coreia do Sul

Ano: 2016

Projeto: Architects 
for Urbanity (Irgen 
Salianji, Marina 
Kounavi, Karolina 
Szóstkiewicz, Stavria 
Psomiadi, Antony 
Laurijsen)

Área: 20.500 m²

Em sua tradução literal “útero urbano”, 
consiste em um equipamento de acolhimento 
para mulheres e famílias no centro da capital 
da Coréia do Sul, buscando potencializar e revi-
talizar uma área urbana e explorar as conexões 
urbanas, trazendo uma mixagem de usos. 

A implantação do projeto se forma exclu-
sivamente a partir de uma série de conexões 
entre o edifício e o seu entorno, partindo da 
Praça das Mulheres à Estação Daebang. for-
mando um eixo estruturador.

geométrico. A partir da base geométrica é feita uma subtração do 
volume para formar o eixo estruturador, que é a conexão urbana 
principal. Outras subtrações do volume são feitas para permitir uma 
permeabilidade no térreo do edifício e a criação da área de estar 
urbano escalonada. “O edifício será organizado em três volumes 
programáticos: a base pixelada, a torre vertical e a laje de cobertura 
horizontal” (ArchDaily, 2016).

5

6

7

8
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Os setores do projeto buscam a integra-
ção entre as famílias e a realização de ativida-
des educacionais e culturais. O espaço familiar 
abriga os alojamentos, os setores de apren-
dizado e crescimento se encarregam de com-
portar as atividades, enquanto o setor de uso 
comum integra todos os usuários promovendo 
um misto de usos.

O volume escalonado “contém as funções 
principais do edifício, bem como um auditório, 
uma espaço para família, um centro juvenil, 
praça de alimentação, laboratórios de produ-
ção e lojas.” Este volume, considerado o “estar 
urbano” é composto por “cinco faixas que au-
mentam de tamanho, cada uma contendo um 

programa distinto e posicionadas entre atividades 

edifício e a vivência do usuário” (ArchDaily, 2016). 
A torre vertical do edifício, “localizada ao lado 

oeste, abriga os internatos e emoldura o espaço 
para eventos. Cada um dos pavimentos acima do tér-
reo irá apresentar doze salas e duas salas de reuni-
ões, enquanto o espaço do térreo incluirá um sa-
guão e o Museu da Maternidade” (ArchDaily, 2016). 

O terceiro volume 
principal de composi-
ção, a laje da cobertura 
irá comportar ambien-
tes para conferências 
e de uso administrativo 
do edifício.

do eixo estruturador, que é o aces-
so principal do edifício e se dá por 
duas ruas distintas, direcionando 
os usuários às demais circulações 
e setores.

1

2

3

1. Zoneamento (ArchDaily, 
editado pela autora, 2019); 
2. Acessos (ArchDaily, edita-
do pela autora 2019); 
3. Vista aérea 
(ArchDaily, 2016)

Os dois volumes 
principais, que são a 
torre vertical e a área 
escalonada, apesar de 
serem distintos e evi-
dentemente separados, 
criam uma unidade a 
partir da inserção do 
terceiro volume princi-
pal: a laje de cobertura. 
Outro aspecto relevante 
na composição arquite-
tônica é a organização 
do espaço em uma 
malha estrutural.

As fachadas reforçam o caráter de permea-

metálica leve e fechamentos verticais em vidro 
translúcido, convidando o usuário a se inserir no 
edifício, trazendo também uma permeabilidade 
visual. 

A climatização natural acontece principal-
mente pela ventilação natural proporcionada 
pelo pé direito duplo no eixo estruturador do 
projeto, que se estende do nível térreo até uma 
grande abertura para ventilação e iluminação na 
cobertura.

O estudo deste projeto de centro de 
acolhimento ressaltou principalmente a 
importância da conexão entre o entorno 
e o projeto arquitetônico, priorizando a 
permeabilidade urbana e o pedestre. 

Outro aspecto de extrema relevân-
cia é a composição arquitetônica e como 
os setores e diferentes ambientes foram 
organizados promovendo uma integração 
e uma mixagem de usos extremamente 
importantes para a população.

4

5

6

4/6. Perspectivas internas (ArchDaily, 2016); 5. Corte 
setorizado (ArchDaily, editado pela autora, 2019).
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A República do Quênia é um país localizado na África 
Oriental, parcela do continente africano banhada pelo Oce-
ano Índico, sua capital é a cidade de Nairóbi. A localização 

a África Oriental” e um centro de viagens global, sendo uma 
encruzilhada para comércio e comunicação (WIESMANN et 
al., 2016).

O Quênia possui uma população de 38.113.300 pes-
soas, entre elas setenta diferentes tribos e uma gama de 

2016). De acordo com dados do país retirados do site do 

IBGE, o Índice de Desenvolvimento 
Humano no Quênia é de 0,59, consi-
derado um desenvolvimento médio, e 
a expectativa de vida ao nascer é de 
67,3 anos.

Trazendo alguns dados do país 
relacionados ao tema de estudo, 
pode- se observar os altos índices de 
violência baseada no gênero, mos-
trando os índices de violência emo-
cional e violência sexual sofrida por 

1. Estatísticas sobre violência de gênero no Quênia (KNBS, editado pela autora, 2019); 2. Parque Nacional de Nai-
róbi (Google Images, 2019); 3. Condado de Nairóbi e condados vizinhos ( Átlas socioeconômico do Quênia, editado 
pela autora, 2019); 4. Evolução Urbana de Nairóbi (The Case of Kenya, editado pela autora, 2019).

2

1

O Quênia 
possui uma 
cultura muito 
rica devido a 
diversidade 
de tribos, que 
somam cerca 
de 70 por todo 
o país.

Área de intervenção
Macro Análise

mulheres em um comparativo aos homens (KNBS, 
2017). A partir destes dados pode ser constatada a 
dimensão do problema e a necessidade de atendi-
mento e amparo através de equipamentos de acolhi-
mento a mulheres.

Nairóbi, o município de intervenção deste 
projeto, é a capital e centro governamental do país, 
além do principal centro comercial regional e a 
região mais economicamente ativa do país, cerca de 
45 % da população urbana do país reside em Nairó-
bi, totalizando mais de 3 milhões.  (MITULLAH, 2016)

A cidade de Nairóbi tem seu nascimento e 
crescimento totalmente relacionado à construção da 
estrada de ferro que conectava o Quênia à Uganda, 
país vizinho. Resultando em um grande crescimento 
comercial e dos negócios para a região.

3

4

5

6

5. Centro da cidade de Nairóbi (Google images, 
2019); 6. Mapas urbanos de Nairóbi ( Átlas socioe-
conômico do Quênia, editado pela autora, 2019)
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Área de intervenção
Breves aspectos culturais

O Quênia 
possui uma paisa-

gem natural rica em 

estes os marcos principais 
de turismo e identidade nacio-

nal. Indo além do aspecto físico 
do país, a cultura possui um caráter 

muito pluralizado. Ao longo da extensão 
territorial existem mais de 70 tribos, cada 

uma com suas particularidades e costumes. 
Alguns exemplos de tribos são os os Masai, os 

Cambas, os Quicuios e os Calenjins. 

Observando diversas 
imagens das diferentes tribos se 
nota uma belíssima variedade 
de cores, principalmente nas 
roupas e objetos produzidos. 
Feiras de comercialização destes 
objetos artesanais são muito co-
muns como uma fonte de renda 
para as comunidades. 

Alguns exemplos de pro-
dução artesanal são esculturas 
de madeira, pulseiras Masai e 
estampas em batik (desenhar 
com cera quente sobre o tecido 
e em seguida tingi-lo). A manifes-
tação artística na África repre-
senta usos e costumes do povo 
através de pinturas, máscaras 
e esculturas feitas em diversos 
materiais.

1 e 2. Imagens de feira de objetos produzidos pela 
tribo Masai (Google Images, 2019)

A diversidade de cores e texturas 
presente nos objetos e vestimentas 
de cada comunidade cria um mosaico 
visual. Estes aspectos são relevantes 
para que sejam implementados no 
projeto como uma forma de expressão 
artística, cultural e uma fonte de renda 
alternativa.

1

2

Área de intervenção
Meso análise

A área de intervenção se localiza no 
bairro Lavington, na parcela oeste do municí-
pio. Seus bairros vizinhos são Bernard Estate, 
Valley Arcade, Kileleshwa Estate e Grogranvil-
le Estate. O bairro possui uma facilidade de 
acesso ao centro da cidade, estando próximo 
a comércio e serviços e à áreas de lazer e de 
preservação ambiental como o Parque Nairo-
bi Arboretum e a Floresta de Karura. 

Possuindo uma boa arti-
culação urbana, o bairro é de-
limitado por duas importantes 
vias coletoras que conectam à 
uma das vias arteriais princi-
pais da cidade. Ambas possuin-

que passa em frente ao terreno 
conecta estas duas vias coleto-

-
bas as vias são atendidas pelo 
transporte público coletivo. 

As demais vias do bairro 
-

culos, possuindo uma grande 
quantidade de vias locais que 
dão acesso a conjuntos de 
residências.

Os principais equipa-
mentos urbanos presentes 
no bairro e próximos da área 
de intervenção são de uso 
institucional. Destacando 
as escolas de ensino fun-
damental e ensino médio, 
um centro comunitário para 
meninos e jovens, o Centro 
de Artes de Nairóbi, o Centro 
de Atendimento ao Imigrante, 
Consulado para Refugiados e 
Shoppings Centers. 

Estes equipamentos 
próximos são de extrema 
relevância para se relacio-
narem com o Complexo de 
Acolhimento.

3. Localização do Bairro Lavingtown (Átlas socioeconômico do Quênia, editado pela autora, 2019); 4. Sistema viário (Goo-
gle Maps, editado pela autora, 2019); 5. Equipamentos Urbanos (Google Maps, editado pela autora, 2019)

3

4

5
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O bairro 
possui uso do 

solo predominante-
mente residencial. em 

sua maioria residências 
unifamiliares e gemina-

das, que ocupam uma baixa 
taxa de ocupação em relação 

ao lote, não sendo uma região 

de alturas predominante é de até 4 
pavimentos, com alguns edifícios comer-

ciais e de serviços de maior altura. A tipo-
logia arquitetônica predominante consiste em 

residências unifamiliares com telhado aparente, 
característica que será explorada na tipologia do 

Complexo de Acolhimento.

A área de intervenção e seu entorno são 
atendidos por sistema de esgoto e escoamento da 
chuva, apresentando também iluminação adequa-
da. As vias de veículos são em sua maioria asfalta-
das, possuem passeio público devidamente pavi-
mentado com piso intertravado nas vias de maior 

baixo, o espaço para passeio público é gramado e 
em alguns pontos não possui pavimentação.

O aspecto da paisagem natural e visual da 
área se destaca pela alta arborização, além de 
propiciar uma boa ambiência para que os usuários 
possam realizar passeios e caminhadas, contribui 
para amenização de altas temperaturas no meio 
urbano e promove áreas sombreadas.

As principais potencialidades da área 
são sua qualidade de infraestrutura e 
equipamentos urbanos presentes.

1. Imagem aérea do bairro Lavingtown (Google Images, 2019); 2. Mapa Noli, de Alturas e Usos do entorno imediato (Goo-
gle Maps, editado pela autora, 2019); 3 e 4. Imagens do entorno da área de intervenção (Google Images, 2019).

1

2

3

O terreno de intervenção é uma área não utilizada 
do bairro e de alto potencial a ser explorado, possui uma 
área de 29.224,46 m² e cerca de 15 metros de desnível 

extensão e vasta arborização existente, principalmente em seus limites com via pública.

A respeito das condicionantes naturais do terreno, o mesmo faz parte da Zona Semi Úmida, 
conforme o Átlas Socioeconômico do Quênia, a área possui alto potencial agrícola, com uma pre-
cipitação anual de 800 mm. De acordo com o Weather Spark, o clima na área de intervenção tem 
como características o “verão curto, morno e de céu encoberto” e “o inverno é curto, ameno, seco e 
de céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 12 °C a 27 °C e 
raramente é inferior a 10 °C ou superior a 29 °C.” (SPARK, 2016).

4. Levantamento de imagens do terreno (Google Images, 2019); 5. Planta do terreno (Google Maps, editado pela autora, 
2019); 6. Seção longitudinal do terreno (Próprio autor, 2019).

Área de Intervenção
Terreno de Projeto

Condicionantes 

4

5

6
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Os ventos 

predominan-
tes da área 

de intervenção, 
de acordo com o 

Weather Spark são na 
direção Leste. 

Outra importante 
condicionante de projeto é a 

incidência solar, o país se localiza 
em um ponto onde metade do país 

pertence ao Hemisfério Norte e outra 
metade ao Hemisfério Sul, a área de in-

tervenção se localiza na parcela do Hemis-
fério Sul, na Latitude -1° 16’ 59.99” S.

1. Temperaturas máximas e mínimas na área de intervenção (Weather Spark, 2019); 2. Direção dos ventos na área 
de intervenção ( Weather Spark, 2019); 3. Estudo solar da área (SunEarthTools, 2019).

Legislação

1

         O terreno se localiza na Zona Urbana 5, de acordo com 
o zoneamento urbano de Nairóbi, sendo permitida a construção de 
residências e equipamentos institucionais e comunitários, sendo 
assim, o presente projeto se trata de uma obra de caráter comuni-
tário, tendo sua construção permitida na área. A Taxa de Ocupação 
permitida é de 35% e o “Volume Global” (área bruta de piso/área do 
terreno) é de 75%. Partindo destas taxas e da área do terreno, foram 
calculadas as áreas máximas.

Demais nor-
mativas utilizadas

NBR 9050 - 
Acessibilidade em 

NBR 9077 
- Saídas de emer-
gência 

Código de 
Obras do Municí-
pio de Passo Fun-
do ( o código de 
Nairóbi não pode 
ser acessado)

2

3
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O Continente Africano apresenta ta-
xas sobre violência de gênero e morte con-
tra mulheres muito maiores que as taxas 
globais, sendo o continente que apresenta 
maior vulnerabilidade e uma maior carên-
cia de equipamentos. O Quênia é um país 
com altos índices de violência de gênero e 
discriminação, apesar de seu crescimento 
econômico, mas que já apresenta uma mo-
bilização em torno da violência de gênero 
por meio de campanhas e ONGs.

A capital Nairóbi foi escolhida por ser 
a cidade mais importante do país e com 
maior densidade populacional, possuindo 
também maior facilidade de acesso por 
outras regiões, buscando atender a popu-
lação residente na cidade e em regiões 
próximas.

O entorno possui uma série de poten-
cialidades a serem exploradas em relação 
ao projeto, sendo a primeira delas a pre-
sença de equipamentos institucionais, no 

caso das escolas de ensino fundamental e 
ensino médio, poderão ser utilizadas pelos 

-
pamento importantíssimo é o Centro Cultu-
ral de Nairóbi, que poderá ser uma institui-

de acolhimento. 
O bairro escolhido apresenta uma boa 

infraestrutura urbana e não se localiza de 
forma “isolada” no município, além de ser 
uma área com segurança, aspectos cru-
ciais para que as usuárias possam se inse-
rir na comunidade local e não se sentirem 
“prisioneiras” no complexo de acolhimento.
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“Uma comunidade referência que 
promova a arquitetura humanitária e pro-

porcione a liberdade, dignidade e segurança 
a mulheres e meninas nas mais diversas situa-

ções de vulnerabilidade.”

As diretrizes gerais do projeto 
-

tuação geral da proposta, buscando 
também atingir os objetivos principais 

-
dimento, integração, lazer, educação e cultura 

e independência econômica. As diretrizes gerais 
se aplicam ao projeto como um todo, sendo elas:

· Dar ênfase aos espaços de in-
tegração, sendo eles abertos e cobertos e 
presentes em todo o projeto, servindo também 
como conexão entre os diferentes setores, forta-
lecendo a criação de uma comunidade e trazen-
do também as áreas verdes para o complexo;

· Proporcionar espaços livres para a ex-
pressão artística, práticas culturais, 

· Utilizar estratégias bioclimá-
ticas que explorem as condicionantes natu-

-
ência do projeto;

· Explorar as conexões entre os espa-
ços de integração e entre os seto-
res do projetoatravés de estruturas de ligação, 
criando um conjunto arquitetônico” no complexo 
de acolhimento.

a 
-

----

, 
eexoxox  

Desenvolvimento do Projeto
Síntese conceitual

e

-
-

-

dde accolhimento.
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Desenvolvimento do Projeto
Diretrizes funcionais

A concepção funcional do projeto parte de dois acessos, o principal e o de 
serviço, ambos com controle de entrada para garantir a segurança do complexo. Os 

setores serão distribuídos e organizados em volumes distintos que irão se conectar 
por meio de áreas centrais de integração. 

O projeto irá se organizar funcionalmente partindo de seis se-
tores principais, que juntos irão atender aos objetivos gerais da pro-

principais, diretrizes gerais e dos setores do projeto. Trazendo então a 
área necessária em cada ambiente para a realização das atividades 

Programa de 
Necessidades

 Setor Uso Comum: o 
setor irá garantir a integração entre as 
usuárias, a troca de experiências e a 
criação de um vínculo, proporcionando 
também a recreação, lazer, e a con-
vivência em comunidade. Através de 
espaços abertos com áreas verdes e 
espaços internos e cobertos integrado-
res, este setor tem relação direta com o 
acesso principal do complexo, servindo 
também como um distribuidor central 

Centro Educacional 
e Cultural: este setor permitirá 
o acesso à educação e cultura, através 
de espaços como salas de aula e salas 

-

atingir o objetivo de empoderamento 
econômico, neste setor trabalharão 
professores, artistas e ONG’s que te-
nham interesse em realizar atividades 
no complexo, este setor terá relação 
visual e física com os espaços externos, 
de modo que as atividades poderão ser 
realizadas nos espaços de uso comum, 
quando desejado;

Atendimento: comporta 
todos os atendimentos necessários às 
usuárias, como atendimento psicos-
social, jurídico, médico, psicológico, 
trazendo espaços para atendimento 
individual das usuárias, neste setor tra-

1

2

1. Setorização do projeto e sua relação com os objetivos (Elaborado pela autora, 2019); 
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social, este setor possuirá uma relação apenas visual com os espa-
ços externos, buscando maior privacidade nas atividades realizadas;

Setor de Acolhimento: este setor irá garantir o acolhi-
-

ninas acolhidas. Trazendo conforto, privacidade e segurança, é composto por 
dormitórios individuais e coletivos;

Setor Administrativo: comporta a parte de organização e funcio-
namento do projeto,sendo acessado pelo acesso secundário de funcionários, tendo uma 

Setor de Serviço: atende a parte de infraestrutura e manutenção do projeto, 
não possuindo uma forte relação visual com os demais setores, e sendo acessado por um acesso 

distinto de serviço.

Diretrizes formais

A diretriz formal principal do projeto é 
trazer aos edifícios e espaços projetados uma 
abordagem contemporânea da arquitetura verna-
cular local, partindo de um estudo das tipologias 
arquitetônicas e das técnicas construtivas e ma-
teriais africanos e unindo estas com tecnologias 
contemporâneas da construção.

Essa abordagem busca respeitar o con-
texto local da área de intervenção, trazendo 

também um caráter simbólico de sensação de 
familiaridade e lar às usuárias. Por ser uma tipo-
logia conhecida, e ao mesmo tempo introduzindo 
uma arquitetura com materiais e técnicas con-
temporâneas, trazendo também estratégias de 
sustentabilidade na própria composição formal 
dos edifícios.

Partindo de estudos sobre a 

a tipologia dos edifícios, que serão 
lineares em planta. Sua volumetria 
retangular pura é transformada por 
meio da inserção de uma estrutura e 
cobertura de tipologia uma água, con-
forme os croquis de projeto. Trazendo 
assim uma forma simples mas com 
importante caráter simbólico.

1. Construção residencial no Malawi e materiais vernaculares africanos (ArchDaily, 2015); 2. Croquis iniciais de projeto 

1

2 3



44 45

Considerações sobre a arquitetura 
vernacular africana

Aplicação no aspecto formal e tecnológico

Cada contex-
to local possui a sua 

herança história e cul-
tural, sendo a arquitetura 

um dos elementos que fazem 
parte desta herança, se modi-

como o seu contexto. O conceito de 
Arquitetura Vernacular está totalmente 

relacionado com o contexto de cada região, 
sendo uma arquitetura que utiliza de técnicas 

construtivas e materiais do próprio ambiente 
ou região em que o projeto se insere. (MATHIAS, 
2018)

-
tura vernacular africana vem se perdendo com o 
passar do tempo, não apresentando uma evo-
lução tecnológica que acompanhasse a evolu-
ção da sociedade, “se limitando às tradicionais 
choupanas de paredes de barro e cobertura de 
palha” com isso, infelizmente o estilo vernacular 
africano muitas vezes é associado a ideia de 

que criou um banco de dados da arquitetura ver-
nacular africana, existem muitas razões para a 
descaracterização deste estilo, sendo uma delas 
um dos maiores mitos a respeito da arquitetura 
vernacular, no qual se acredita que “as técnicas 
ocidentais de construção são vistas como corre-

tas, modernas e para ricos, o vernáculo é visto 
como abaixo do padrão, desatualizado, temporá-
rio ou para os pobres”. (SOJWOSKI,2015).

Através deste banco de dados é possível 
observar estratégias como a utilização da palha 
nas coberturas, tijolos de barro produzidos local-
mente para as paredes e madeira nas estruturas 
de sustentação da cobertura. 

Além disso, não existe um estilo homogê-
neo de arquitetura vernacular, pois a diversidade 
cultural africana permitiu uma grande variação 
nos estilos de construções, “cada uma delas 
moldada e construída através de suas peculiares 
narrativas socioculturais”. Atualmente, vale des-
tacar o trabalho dos arquitetos africanos Demas 
Nwoko e Francis Keré, que buscam explorar as 
técnicas e materiais tradicionais por meio de 
uma abordagem moderna, como pode ser ob-
servado no projeto da Comunidade Residencial 
Banga Riverside (Figura 68), em Moçambique, 
projeto de Fracis Keré. (MATHIAS, 2018)

Além da tipologia adotada já citada, os 
materiais construtivos serão uma mistura de 
técnicas vernaculares regionais com sistemas 
construtivos mais contemporâneos. As vedações 
verticais serão em tijolos de adobe aparentes 
com aberturas em esquadrias metálicas. 

O adobe se unirá à estrutura aparente de 
madeira, ambos criarão uma composição e uma 
paleta de cores também inspirada na paisagem 
local, trazendo tons terrosos. A estrutura da 

cobertura será em madeira e as telhas utilizadas 
serão metálicas, com camadas de isolante tér-
mico. Os painéis e brises das fachadas também 
serão em madeira, toda essa composição irá 
criar uma unidade ao conjunto.

1. Comunidade Residencial Banga Riverside, Arquiteto Francis Keré (ArchDaily, 2018); 2. Levantamento de materiais 
e tecnicas vernaculares africanas (Google Images); 3. Esquema construtivo da proposta de projeto (Elaborado pela 

(...) um dos maiores mitos da arquite-
tura vernacular, no qual de acredita que “as 
técnicas ocidentais de construção são vistas 
como corretas, modernas e para ricos, o ver-
náculo é visto como abaixo do padrão, desa-
tualizado, temporário ou para os pobres”.

1

2

3
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Processo de Evolução
Projetual

1. Acessos 2. Praça público/ privada 3. Eixo principal 4. Eixo principal

4. Eixo principal 4. Espaços Articuladores 7. Conexões 8. Serviço
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Buscou- se centralizar o 
acesso principal de pedestres na 

fachada principal do terreno voltada 
para o entorno, propondo que o mesmo se 

destaque. O acesso secundário de serviço foi 

evidenciado no conjunto.

longitudinal permitem um aspecto de acolhimento 
e proteção da área externa central. Desta forma, se 
chega a um dos objetivos principais do projeto, que 
consiste no acolhimento das usuárias. A ambiência 
criada nestes espaços trás a segurança de estar 
dentro do complexo.

Buscando uma integração projeto e entor-

privado na fachada principal do terreno. Nesta 
área, será implementada uma praça que pode 
ser tanto utilizada pelas usuárias do projeto 
quanto pela comunidade do entorno, promo-
vendo uma integração. 

Ao longo dos edifícios, as áreas articu-
ladoras se localizam em cada mudança de 
direção na planta dos edifícios. Estes espaços, 
além de serem responsáveis pela permeabili-
dade na área externa, também são áreas de 
integração internas que enriquecem o convívio 
em cada um dos setores.

A disposição dos blocos no terreno segue 
uma divisão por setores, seguindo o traçado da 
morfologia do terreno por meio de linhas retas 
que se articulam. Além disso, a distribuição 
dos edifícios se dá em torno do eixo principal 
longitudinal. Desta forma os prédios se voltam 
para esta área do eixo, onde estarão presentes 
os espaços externos e praças.

A solução para as áreas de serviço se da 
por meio de um pavimento técnico padrão, apli-
cado em todos os blocos do projeto. Esta área 
técnica possui reservatórios, painel de controle 
das placas fotovoltáicas e áres necessárias 
para a manutenção do complexo.

a extensão do terreno. Este eixo principal será deli-
mitador dos espaços abertos e caminhos do projeto, 

diferentes níveis no terreno.

A partir da disposição dos blocos puros, se 

se localizam nas articulações dos blocos, que permi-
tirão permeabilidade entre os espaços integradores 
através dos edifícios, conforme a Figura 64. Estes 
espaços articuladores localizados nos edifícios serão 
destacados por uma estrutura e se caracterizam por 
ser uma subtração da volumetria pura, que ao mes-
mo tempo conecta os blocos.
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PARTIDO
GERAL

05

Proposta 1 
A primeira proposta desenvolvida possui uma implantação que segue as linhas da morfologia do ter-

acordo com os blocos. Buscando conectar os blocos entre si e integrar as usuárias, foram propostas estru-
turas cobertas centrais de integração, interligadas entre si e com os blocos a partir de outras estruturas, 

Proposta 2
A segunda proposta parte de um traçado curvo e mais sinuoso em relação a morfologia do terreno, 

propondo edifícios mais permeáveis e utilizando também de eixos para o traçado dos espaços externos. A 
tipologia arquitetônica também segue esse traçado sinuoso, possuindo uma cobertura curva que explora 

-
bém pela comunidade local.

Proposta 3

dos blocos e dos espaços externos, devido a uma maior proximidade dos blocos, é proposta uma tipologia 
com telhados planos que serão utilizados como terraços, conectados por passarelas, os blocos também 
possuem uma permeabilidade que se relaciona com as áreas externas do projeto.
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Espaços interiores

Hall/ Exposições

Sala de estar Biblioteca

Sala multiuso
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Espaços interiores

Área de estar

Dormitório Tenda

Circulações
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Memorial de cálculos
aplicados ao projeto
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O desenvolvimento desta pesquisa permitiu reforçar ainda mais a 

temas de caráter social e a importância do papel da arquitetura como um 
instrumento que permite desenvolvimento e melhorias sociais no contexto 

onde está inserida.
 Através da contextualização do tema e do levantamento de dados, além de 

análises de diversos exemplos e estudos de caso foi possível criar uma repertoriza-
ção dos espaços necessários e como os mesmos devem ser projetados. Tanto em ques-

tões funcionais como simbólicas, e acima de tudo priorizar o usuário e suas sensações no 
projeto.

Este trabalho permitiu desenvolver um projeto arquitetônico onde seu conceito, objetivos 
gerais e diretrizes pudessem atender a todas as necessidades do público alvo, promovendo uma 

arquitetura de caráter humanitário, cultural, comunitário e sustentável, levando em grande conside-
ração o contexto local e a área de intervenção. 

Todo o desenvolvimento do projeto, desde a etapa de pesquisa teórica e rabiscos iniciais até a eta-

arquiteto socialmente.
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