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Edi cio Parque
“A arquitetura não é o único, porém, ajuda a ser um dos indutores para polí cas 
de acessibilidade e transformações sociais, definindo um marco temporal e uma 
ampliação das perspec vas e de horizontes.” Arq. Alejandro Echeverri

 O projeto procurou traduzir em espaço sico-funcional os anseios da Liga Solidária, 
uma Organização da Sociedade Civil – (OSC) sem fins lucra vos, que desde 1923 é 
movida pela crença de que uma sociedade mais justa e com mais oportunidade é possí-
vel, desde que haja o incen vo ao amor, à solidariedade e ao trabalho.
 Próximo de seu centenário, a Liga Solidária por meio da Campanha Liga +100 anos, 
iden ficou a necessidade de um novo complexo social, cultural e espor vo no Educan-
dário Dom Duarte (EDD), localizado no Distrito Raposo Tavares, em São Paulo, onde 
atualmente cerca de 70% da atuação social da Liga é realizada, atendendo majoritaria-
mente a população do Distrito, que é formado por mais de 100 mil habitantes, e conta 
com uma taxa de 15,6% de domicílios em situação de alta ou muito alta vulnerabilidade 
social. São mais de 20 mil crianças, jovens, adultos e idosos atendidos durante o ano, em 
diversos programas. 
 O novo complexo, objeto do concurso, está inserido no terreno do EDD que conta 
com um espaço de 460 mil m², bem arborizado e conectado à natureza, contando com 
edi cios de caráter histórico, com suas fachadas tombadas pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 
 Dentre as condições explicitadas no termo de referência, destaca-se a importância 
da integração dos novos espaços com a natureza circundante, bem como com a comuni-
dade local que será beneficiada pelo projeto. Foi criada, assim, uma generosa passarela 
que atravessa o terreno de forma longitudinal percorrendo desde o teatro existente até 
o campo 01 de futebol preservado, tal eixo, espaço caminhável e bucólico, como uma 
promenade, enfa za essa almejada relação, permite um contato direto com as copas das 
árvores e vegetações existentes e constrói um elemento de referência espacial com uma 
pequena ponte que, em uma relação dialé ca, une e rompe fronteiras dos espaços. 
Tem-se assim um projeto que permite cenários dis ntos que surgem durante o caminhar 
pela passarela, integrando e dando o caráter uníssono a todo o complexo, que preserva 
e respeita a escala do entorno preexistente.
 Isto posto, apresenta-se uma arquitetura que tem a capacidade de entender a 
complexidade do lugar, configurando-se como um espaço de integração entre o natural 
e o construído, o aberto e o fechado, o público/cole vo e o privado.

Par do
 O projeto surge de uma escolha de implantação: houve a preocupação com a 
manutenção dos platôs existentes, buscando a minimização de custos com movimenta-
ções de terra e a preservação da paisagem, o respeito às edificações pré-existentes com 
valor arquitetônico/histórico, almejando sempre o diálogo franco e sensível, a par r da 
compreensão das exigências hodiernas do atual edi cio. Assim, observando o terreno, 
seu entorno, os taludes e demais condicionantes, decide-se pela criação de um eixo 
longitudinal, a par r do  largo em frente ao teatro que conecta e ar cula todo o conjunto 
que por ele se distribui, se acomoda e se organiza.
 No platô mais alto, onde antes se encontravam pista de skate e quadra poliespor -
va, são locados os usos culturais, potencializando a relação com o teatro. Salas de aula, 
café, escadão, biblioteca, administração, auditório e espaço maker. Ali, em uma relação 
direta com teatro, surge também o teto/praça do complexo cultural, um objeto que 
aproveita a topografia, se encaixa próximo ao talude rando par do do desnível, propor-
cionando surpresas espaciais e garan ndo uma acomodação topográfica mais favorável.

Uma grande praça se estende pelo platô, abraçando o horizonte e criando uma 
arquibancada para o campo de futebol (campo 01 original), praça seca, da brincadeira, 
da feira, dos eventos. O complexo cultural é aberto, se integra à praça pelo auditório e 
pelo pilo s.
 O eixo/rampa/ponte/caminho/arquibancada/estar - leva ao complexo espor vo 
por rampa ou passarela suspensa, permi ndo o caminhar na altura das copas árvores e 
a visualização de todos os usos propostos: a praça de eventos, a praça lúdica, as piscinas, 
o jogo de futebol, a pista de corrida.  O complexo espor vo é aberto, apoiado sobre os 
taludes existentes dos campos 02 e 03 originais. No platô do campo 02 surge a praça 
lúdica, espaço do skate, do pega-pega, da correria e também da quadra poliespor va 
coberta, já no platô do campo 03 as piscinas se acomodam juntamente ao circo, à área 
de ginás ca, de dança e de luta. 

Uma circulação periférica ao espaço, definida por rampas, facilita a vista e reforça 
a ideia de passeio. É premissa do par do a intenção de produzir um espaço amplo, que 
busca re rar qualidade espacial e visual desde a manutenção dos desníveis existentes e 
das condições que essa situação produz. Finalizando o passeio na extremidade do edi -
cio o espaço zen se conecta e integra à natureza.
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Estrutura
A estrutura eleita, em concreto moldado in loco, apresenta lajes nervuradas 
bidirecionais que garantem grandes vãos e a flexibilidade almejada nos layouts 
dos pavimentos dos espaços de desenvolvimento. A escolha por um sistema mais 
convencional se dá pela possibilidade de empregar mão de obra local, gerando 
ainda mais um sen mento de pertencimento da comunidade, tal expediente se 
inviabilizaria com outros sistemas que exigem mão-de-obra mais especializada.
Estratégia de sustentabilidade e inovação
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Nível campo 02 e campo 03
Ves ário 23
Quadra Poliespor va 24
Praça lúdica 25
Enfermaria 26
Área Técnica 27
Depósito Espor vo 28
Sala de Dança 29
Sala de Luta 30
Ginás ca Olímpica e circo 31
Piscina semiolímpica 32
Piscina 33
Espaço zen 34
A vidades externas complementares 35

Nível praça (paltô an ga quadra e skate)
Sanitário 04
Sala de Informá ca 11
Laboratório Maker 12
Cozinha 13
Lixo 14
Depósito 15
Sala Técnica 16
Cafeteria 17
Auditório 18
Camarim 19
Apoio técnico 20
Luz/ som/ tradução 21
Área externa conberta/Foyer 22

Piso 1 Ed. novo
Lobby e recepção 01
Administração 02
Secretaria 03
Sanitário 04
Salas Mul uso 05
Coworking 06
Biblioteca 07
Sala Exposi va 08
Sala de Música 09
Estúdio de Gravação 10

biblioteca

pilotis

brise metálico pivotante com 
veneziana horizontal

cobertura verde

pilar em concreto

laje nervurada

cobertura em estrutura 
metálica

esquadria metálica com janela de 
correr

esquadria metálica com vidro fixo

estrutura metálica de fixação

subtérreo

térreo

cobertura

1 4

corte de pele

esquema estrutural

laje nervuradaviga vierendeel pilar e viga 
de concreto

treliça plana

Ao u lizar células fotovoltaicas instaladas na cobertura do ginásio, reuso de água 
pluvial e servidas (águas cinzas), esquadrias e vidros com isolamento acús co e 
ven lação cruzada e natural nas áreas comuns, os brises móveis para proteção das 
fachadas de maior incidência solar, sancionam-se as estratégias de sustentabilida-
de e eficiência energé ca do complexo. Nesse contexto, a inovação está mais atre-
lada à possibilidade de integrar e permi r a par cipação/apropriação do espaço 
edificado pela população.

5 15 35

corte compelxo cultural - auditório

viga vierendeel - passarela

laje nervurada - ed. cultural

treliça plana -  cobertura ginásio
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Nível complexo espor vo (+765,50|+769,50)

Nível campo 02 e campo 03
Ves ário 23
Quadra Poliespor va 24
Praça lúdica 25
Enfermaria 26
Área Técnica 27
Depósito Espor vo 28
Sala de Dança 29
Sala de Luta 30
Ginás ca Olímpica e circo 31
Piscina semiolímpica 32
Piscina 33
Espaço zen 34
A vidades externas complementares 35
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Nível térreo (+774,65)

praça de atividades culturais - cinema ao ar livrepraça de atividades culturais - feiras e exposiçõespraça de atividades culturais - shows
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