
O trabalho examina o papel da arquitetura 
como motor de transformação sócio-espacial, em 
vistas a estabelecer novos laços de pertencimento 
em territórios marginalizados, por meio do design 
participativo. Partindo de um diagnóstico da 
estrutura urbana e social da região de implantação, 
mais que o desenho de um edifício, a proposta busca 
oferecer o desenho de um processo que coloca a 
participação dos futuros usuários como elemento 
central do projeto. Estuda as potencialidades 
do equipamento urbano coletivo como vetor de 
cidadania e instrumento do direito à cidade, por 
meio de uma intervenção específica, o Centro 
Sociocultural para Juventude em São Sebastião.

O projeto arquitetônico parte de uma 
implantação adaptada ao contexto, adota uma 
estratégia de fragmentação volumétrica para 
abrigar espaços ambientalmente variados. 

Associada à rotação dos eixos estruturais, à 
alternância entre espaços abertos e construídos, a 
implantação resulta numa dissolução das barreiras 
que se colocam entre edifício e cidade. A identidade 
local também é expressa pela materialidade dos 
volumes, bem como pelo paisagismo naturalista 
do cerrado, que faz o verde do entorno permear o 
interior do Centro. O sistema construtivo modular 
em aço e a cobertura em painelwall colaboram para 
a factibilidade do projeto. 

Como resposta ao diagnóstico, é proposto a 
criação de um parque linear como ponto de costura 
dos tecidos urbanos e estratégia de valorização do 
Córrego do Açude; a reestruturação do loteamento 
próximo ao terreno, e a remodelação das linhas de 
ônibus circulares. Assim, as diferentes escalas que 
envolvem a problemática são abordadas: urbana, 
arquitetônica e construtiva.
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As esquadrias foram posicionadas para se criar olhos para as 
ruas, o que transforma os muros em um véu entre o inteior 
e exterior. Foram priorizadas aberturas nas fachadas sul e 
leste.

O partido do projeto surge com base em dois eixos principais: 
o de acesso, traçado a partir da rua que conecta o terreno 
à Avenida São Sebastião; e outro que traça uma conexão do 
projeto com a escola Chicão.

Área do terreno ocupada pelo programa. 
Taxa de construção = 35%
Área total =2.295m²

O programa foi organizado no seguinte grupos funcionais: 
1 administrativo; 2 educacional; 3 usos ativos; 4 usos gerais 
da comunidade; e, 5 serviços. Uma malha de 5x5m alinhada 
aos eixos do projeto guia a organização.

Nos espaços entre os volumes que abrigam as atividades, 
foram criados pátios e canteiros, pelos quais o verde entra 
no projeto, se tornando elementar para a composição da 
paisagem do Centro e sua integração com o entorno.

A implantação acontece em quatro níveis, que se adaptam à 
topografia natural do terreno. O projeto tem quatro acessos: 
acesso leste, o principal; acesso norte, que vem da escola; 
acesso oeste; e sul, acesso do fundo do lote.

A cobertura além de seu aspecto funcional,  proteção para 
os percursos e fachadas do projeto contra as intempéries do 
tempo, é pensada para funcionar como elo entre os volumes 
e espaços verdes.

Volumetria geral do edfifício.
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O projeto do Centro Social para Juventude se 
localiza no Distrito Federal, na Região Administrativa 
XIV, São Sebastião, no bairro Morro da Cruz.

O conceito do projeto parte da ideia de que o 
Centro Sociocultural para Juventude em São Sebastião 
é um equipamento de transformação social. Assim, deve 
ser concebido como um centro de convivência, um espaço 
aberto à comunidade, vivo e utilizado por todo o dia. 
Cabe a incumbência de que sua arquitetura expresse os 
desejos dos jovens e habitantes da cidade, expostos na 
oficina participativa. Entre esses anseios estão espaços 

humanizados por meio do verde e materialidades 
naturais, ampliação da relação entre comunidade e 
natureza, integração do projeto com os recursos naturais 
presentes no terreno e entorno próximo, valorização da 
flora e fauna nativas e flexibilidade para sediar atividades 
coletivas diversificadas, que resulte em um todo coeso. 
Além disso, o objetivo do projeto se firma na inclusão 
social do jovem por meio da educação e cultura. 

Foram realizadas quatro ações participativas 
integradas ao processo de criação do projeto 
arquitetônico da seguinte maneira:

Mapa 1 localização no DF Mapa 2 localização em São Sebastião, no bairro Morro da Cruz

Elaboração de partido, conceito e 
diretrizes e desenvolvimento do 
Estudo Preliminar;

Desenvolvimento do Anteprojeto.

2020

4
Seg unda of ic ina par t ic ipat iva,  com 
professores e a lunos do Chicão, e 
representantes da comunidade da cidade 
momento em que a proposta de estudo 
preliminar foi apresentada à comunidade e 
ouviu-se o feedback da mesma;

1 Reunião junto a Codhab, para verificação 
atual do terreno. O mesmo não tem destinação 
designada, é um terreno público para 
equipamentos coletivos. A área na qual se 
localiza está sob a Urb 036/18 não finalizada, 
portanto não disponível para consulta;

2
Roda de conversa com professores e 
representantes culturais de São Sebastião, 
para discutir o modelo de gestão pretendido 
para o espaço após a sua contrução: concessão 
de terreno dada à Secretaria de Educação 
e como gestores do espaço os coletivos 
autorganizados nos temas de Educação 
(Escola na Rua) e Cultura (SuperNova).

3
Primeira of ic ina par t ic ipat iva com 
professores e a lunos do Chicão, e 
representantes da comunidade da cidade, 
na qual foram discutidos as demandas e 
desejos da comunidade para o centro. Etapa 
fundamental para criação de conceito  e 
partido;

Escolha do tema e terreno;

Produção do Referencial 
Teórico e estudo de casos;

Produção e análise do 
diagnóstico da área de estudo;

2021

O Caminho da  Participação Social
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21. Vestiários
22. WCs
23. Estacionamento & Carga e Descarga
24. Bicicletário
25. Agrofloresta



Isométrica sistema estrutural
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Isométrica sistema cobertura
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A Cobertura e Estrutura
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Isométrica sistema estrutural quadra

Corte sistema estrutural quadra

o Paisagismo

O sistema de cobertura do projeto é o painel 
wall. São painéis compostos por três camadas: placa 
cimentícia, compensado de madeira, placa cimentícia 
novamente. O sistema foi escolhido em razão do seu custo 
benefício, leveza, facilidade de instalação e manutenção. 
Além disso, o mesmo se apresenta como boa solução 
para a forma e grande extensão superficial da cobertura, 
uma vez que o sistema de impermeabilização utilizado 
pode ser o de manta asfáltica, que permite gerenciar o 
escoamento das águas pluviais por meio dos caimentos 
da camada regularizadora. Para mais, o risco de fissuras 

devido a movimentação do edifício é baixo, já que não se 
configura uma como uma superfície inteira maciça, e sim 
vários painéis. Para fins de conforto sonoro e estético, 
os ambientes internos contam com forro de gesso 
acartonado e os externos com forro de placa cimentícia. 

A estrutura da cobertura principal do projeto 
consiste em um sistema de pilar e viga de aço em perfil I. 
Os pilares exposto têm seção circular. O sistema segue os 
grids criados na etapade partido. Optou-se pelo sistema 
em aço devido a possibiliade da utilização de elementos 
delgados e leves, quando comparado ao concreto, para 

vencer o vão necessário (10m), que garante a flexibilidade 
dos espaços. 

Além disso, por consequência, vê-se a 
possibilidade de uma fundação menos intrusiva no 
terreno, composta por estacas com blocos. Comparado 
com oustros sistemas estruturais, como o de madeira 
laminada colada, o de aço também apresenta um melhor 
custo-benefício. 

 O paisagismo nesse projeto é tão fundamental 
quanto uma viga, ou pilar. É elemento primordial para 
que o edifício se integre ao contexto - uma vez que esse 
apresenta recursos naturais em abundância - e para 
tornar os espaços intersticiais da planta em pátios 
humanizados e confortáveis.  O verde compõe a paisagem 
do projeto, tanto quanto as paredes.

Aqui busca-se a implantação de jardins 
naturalistas do cerrado, não só pela estética, mas também 
com fim didático, de modo a disseminar o conhecimento 
das espéies nativas do bioma. 

Além da agrofloresta localizada ao norte do 
projeto, há dois tipos de pátios e canteiros no projeto: os 
de observação dos jardins, nos quais é indicado o uso de 

capins e espécies arbustivas, além de arvoretas; e os de 
permanência,  onde é indicado a implantação de árvores 
de médio e grande porte e grama pisoteável. Onde cada 
tipologia de espaço verde se localiza, foi guiado pela 
função dos blocos que os cicundam.
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A estrutura da quadra, que vence um 
vão de 20m é um sistema a parte, 
mas também de aço, composto pelos 
seguintes elementos:



1 Terreno 
2 Chicão
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4 Córrego do Açude
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            Formação florestal nativa do cerrado

            Curso d'água

            Calçadão e passagens do parque

            Perímetro do parque

            Áreas de alargamento do parque
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 o Parque
O vale do Córrego do Açude se apresenta como 

uma barreira física, acentuando a fragmentação do tecido 
urbano e a falta de conectividade da cidade. A criação 
de um parque linear que circunda o curso d’água busca 
criar um ponto de costura entre as duas tipologias de 
território, além de reforçar positivamente a presença do 
recurso natural como elemento a ser presevado. O parque 
se configura por: um calçadão criado em volta da mata 
ciliar presente, servindo como um bloqueio à contínua 
ocupação da área; seis passagens para pedestres e 
cilistas ao longo de sua dimensão, optou-se por excluir 
os veículos motorizados dessas conexões, priorizando 
as questões ambientais; pontos de alargamento em sua 
linearidade para implantação de equipamentos de 
lazer  com os Pontos de Encontro Comunitário(PECs), 
praças, playgrounds, etc. 

Quanto à drenagem, a área não apresenta 
problemas de inundação, a declividade do terreno é em 
média 9% e há presença de mata ciliar nativa do cerrado. 
Ainda sim, deixa-se como sugestão a implementação de 
biovaletas e jardins de chuva ao longo do calçadão do 
parque e elementos de retenção em pontos mais baixos, 
caso estudos apresentem tal necessidade.

A Linha de Ônibus
A proposta da continuação da linha de ônibus 

existente surge como uma resposta à exclusão espacial 
que o bairro Morro da Cruz e Zumbi dos Palmares sofrem, 
devido à falta de conectividade do tecido urbano da cidade 
e à limitação de mobilidade por falta de infraestrutura 
urbana. Assim, a linha circular visa amenizar a falta de 
acessibilidade dos bairros mencionados e oferecer uma 
opção de transporte coletivo à população dessa área, 
que não seja o clandestino.

O Fundo do Lote
Propõe-se uma nova configuração urbana pra 

o fundo do terreno. Um novo loteamendo com lotes de 
dimenões aproximadas de 20x8m (tamanho que se 
aproxima dos lotes do bairro São Francisco), com frentes 
voltadas para as quatro ruas que cincundam a quadra. 
Configurou-se uma nova estrutura viária, respeitando 
as construções e vias existentes. Indica-se o uso 
residencial unifamiliar e uso misto não obrigatório, em 
vista a respeitar as diretrizes do PDOT e do Zoneamento 
Ambiental para a área. Designa-se a implantação de duas 
bacias de retenção, uma vez que proposta a intervenção, 
a área infiltrante do solo é reduzida.


