
“A ESQUINA” a Referência espacial que nos situa 
no contexto da cidade. A construção da esquina, 
o restabelecimento do volume urbano, gabarito 
apropriado que confere tridimensionalidade e 
profundidade ao espaço público. O reconhecimento 
da complexidade da dinâmica urbana através de 
volumetrias peculiares e específicas que dão sentido 
e caráter único a somatória dessas diversidades.
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O vínculo com o lugar, 
a dimensão coletiva do projeto

Queremos uma cidade que nos 
represente como uma sociedade de 
valores coletivos, consciente de que o 
homem, suas ações e a realidade são 
uma só unidade; para tanto nos cabe 
a responsabilidade em proporcionar a 
construção preciosa do vínculo entre 
moradores e o espaço que ocupam. 
Estimulando a participação dos seres 
humanos enquanto personagens 
vivedores e não simplesmente atores 
figurantes. Eliminar os instrumentos 
racionais de conduta passiva 
substituindo-a pelo comportamento 
participativo, a apropriação consciente 
dos espaços de habitar.
A presença humana que encontra 
sentido e confere realidade às suas 
ações do cotidiano é a chave para o 
start de processos de urbanidade. 
 

UMA IDEIA DE 
CIDADE A PARTIR DO 
OLHAR COTIDIANO

ESQUINA VILA PRAÇA ESPAÇOS DE CONECTIVIDADE - 
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O mito da cidade permeável
Permeabilidade definitivamente não é uma condição urbana 
positiva, ao contrário, criam-se espaços residuais sem uso, uma 
baixa densidade e dificuldades de controle do uso na indefinição a 
respeito do que é público, privado ou condominial.

A cidade compacta, a cidade real, feita de bairros humanos que 
se constituem da somatória de usos que se complementam e 
fazem da dinâmica das associações humanas sua verdadeira 
centralidade, constituindo pautas para ativar a urbanidade como 
agente dinamizador de transformação do setor da cidade em que 
se insere. Alta densidade, ausência de espaços residuais, mínimo 
espaço condominial sempre com usos definidos, limites precisos 
que definem a responsabilidade de sua manutenção e apropriação. 
A revalorização do elemento formal da cidade tradicional, sempre 
válido, são referenciais de condições de cidade para a construção 
do conteúdo de projeto. Dar ressignificação à vila, à esquina, à 
praça…como espaços plasticamente solidários às volumetrias 
existentes do entorno, numa precisa ponderação de gabaritos.

“A VILA” o âmbito do acolhimento do outro com 
quem coexisto no mundo. Um espaço que se 
define por pequenos grupos familiares em meio a 
arquiteturas silenciosas que privilegiam o homem 
como protagonista do seu dia a dia, um espaço que 
favorece um convívio singular e onde todos serão 
seus agentes construtores. A partir do vínculo 
estabelecido, o habitar se torna sinônimo de cuidar.

“A PRAÇA” o Centro de convergência das trocas, 
da celebração, do aprendizado, da vida, o lugar 
que dá sentido à ideia de cidade, que inspira 
cada um a se sentir participante da experiência 
da existência. A partir dele se estabelece o 
referencial hierárquico da diversidade de âmbitos 
gerados pela complexidade do projeto num 
continuo com a cidade.

 das trocas, 

cada um a se sentir participante da experiência 

referencial hierárquico da diversidade de âmbitos 

Utilização de espécies vegetais nativas e com 
diversidade capaz de gerar pequenos ecossistemas, 
que além de trazer qualidade ambiental, possam 
atrair espécies de pássaros que contribuem na 
dispersão de sementes e consequentemente no 
resgate ou manutenção da fl ora e fauna urbanas.
Cada “vila” poderá ter um conjunto de espécies 
diferentes que se complementam como um todo.

O sistema de telhado verde além de 
proporcionar qualidade paisagística às áreas 
externas, possui um desempenho térmico 
superior aos telhados convencionais. Sistema 
modular leve sem necessidade de manutenção.

Utilização de espécies 
vegetais com folhas caducas 
como estratégia de controle 
energético nas estações do ano. 

A totalidade dos 
pavimentos das Vilas 
serão feitos de material 
permeável.

As “Vilas” tem os 
acessos das casas 
térreas diretamente a 
partir do jardim. 

Todas as circulações 
internas são ventiladas, 
iluminadas e ajardinadas, 
semiabertas e contínuas.

“ESPAÇOS DE CONECTIVIDADE” 
Acessos e circulações gerais são tratados como âmbitos qualificados de 
interligação da dinâmica dos moradores; interconectados entre si e com o 
exterior numa multiplicidade de opções de acessos e circulações internas. 
Ventilados e iluminados favorecem a formação de uma vegetação que 
confere a eles um caráter de pátios abertos.
Abertos para receber e conduzir o morador ao universo da sua vida privada; 
e também ao encontro das pequenas trocas de vizinhança do dia a dia.
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