
Vista Av. Otávio Rocha

Parte-se de uma preexistência, 
descaracterizada e fechada para 
o entorno

O resgate das aberturas origi-
nais é o primeiro passo

O projeto cresce para o terreno ao 
lado, oportunizando a criação de 
um átrio iluminado e ventilado. 
A criação de uma galeria também 
decorre desta decisão de projeto.

A adição de coroamento contemporâneo 
possibilita apartamentos com uma 
vista diferenciada. Além disso, 
traça o alinhamento com o novo 
prédio anexo. Vitalidade dia e 
noite. Semana e final de semana.

A dor de viver na mais 
completa escuridão
Por 30 anos
A dor de sentir na pele
O peso da cegueira 
cultural

Renascer
Reconhecer-se em suas 
cicatrizes
E através da luz,
Se libertar.

Vista Rua Dr. Flores

 Em Ensaio sobre a Cegueira temos o conhecimento da cegueira branca 
denunciada por Saramago, associada à ignorância. A violência impressa 
nesta edificação traz esta carga simbólica e partir desta leitura surge 
o elemento norteador de projeto: devolver a luz - metafórica e física – 
para retirar o edifício da mais completa escuridão.
 Como olhos que se abrem, as aberturas são recuperadas e sinalizadas 
com um brise que representa a cicatriz.

O prédio todo funciona com vitalidade, através dos usos mistos resgatados 
do projeto original. No entanto, com as devidas atualizações: comércio, 
coworking e café (remetendo aos escritórios de 33), unidades para AirBnb 
(dada a vocação do imóvel para hoteleria e hospedaria) e unidades 
residenciais (brindando o centro, qualificando o entorno e trazendo 
vitalidade à praça nos finais de semana, também).

 Há a consciência de que um imóvel nunca volta a ser exatamente como 
era antes das modificações. Sensível ao histórico do prédio, o projeto 
visa atender não só aos interesses de uma incorporação imobiliária pura 
e simples. Trata-se  de exercer uma arquitetura gentil.
 As demarcações das intervenções representam cicatrizes do renascer 
e da transformação.
 Ocorre o resgate da iluminação zenital e pátios internos do projeto 
original. Para simbolizar, nasce uma cobertura de estrutura metálica, 
contemporânea.  
 As adições feitas no último pavimento, através de paredes, são 
demolidas e substituídas por fechamento leve de vidro.
 As sacadas laterais retornam, na forma de uma estrutura metálica 
anexa ao volume.  Reabertura da porta principal voltada para a praça.

Diretrizes

4/8

Projetou-se um edifício contemporâneo anexo à preexistência, com apartamentos duplex. Ele conecta 
o patrimônio com o tecido urbano. Tanto na preexistência, quanto no edifício novo há poucas 
unidades de cada tipo, o que permite uma gama interessante de opções para os clientes. As vistas 
são diferentes, os tamanhos e características também. Isso gera escassez e valor para cada unidade 
individualmente considerada.
Tira-se partido da estrutura de lajes e pilares, que são despidos, revelando a essência do edifício. 
O prédio comunica as camadas de história e impõe as condicionantes de layout dos apartamentos  e 
áreas comuns.
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Setor Ampliado - Pavimento Térreo 

Setor Ampliado - Corte Perspectivado

3° Pavimento
Apartamentos
AirBnb

4° Pavimento
Apartamentos
Residenciais

7° Pavimento
Apartamentos
Residenciais

6° Pavimento
Apartamentos
Residenciais

5° Pavimento
Apartamentos
Residenciais

2° Pavimento
Coworking e 
Café 

Comércio no 
Térreo e 
Mezanino

 A abertura principal volta-se, novamente, para a praça. Para sinalizar, a adoção da pedra portuguesa cinza no 
pavimento térreo, que avança até o pavimento de coworking, num movimento de entrada e retorno à interação com a praça. 
No coração do edifício, o átrio, a pedra vermelha, tal qual a praça, simbolicamente agindo como sua extensão e remetendo 
à heranças e laços de outrora.

 Ciente da localização do edifício (centro histórico), 
bem como os usos de seu entorno, propõe-se um térreo 
permeável, na forma de galeria com pátio central. A praça 
estende-se para dentro do edifício. Em seu térreo, mezanino e 
espaço coworking. Mas não pára por aí. Os corredores lembram 
ruas, repletos de espaços de convívio em toda verticalidade 
do prédio, além de espaços condominiais ditribuídos entre 
os pavimentos para convidar à uma caminhada também pelos 
outros andares, que não o do próprio apartamento. 

Arquitetura Urbana

Planta baixa | Térreo 
Praça Otávio Rocha

1 2,5 50

Planta baixa | 
Mezanino

1 2,5 50


