
 O prOgrama cOntempla as atividades prOpOstas pelO tratamentO dO centrO. 
aO lOngO dO eixO labOral sãO dispOstas as atividades terapêuticas: animais, 
hOrta, cOzinha, núcleO médicO e grupOs de apOiO. tOdas as Outras atividades 
que cOmpreendem O cOnjuntO pOdem ser acessadas a partir desse eixO. O eixO 
espiritual estabelece a cOnexãO entre exteriOr e interiOr, iniciadO pelO acessO 
principal até a capela aO fundO. sObre este eixO está pOsiciOnada uma abóbada 
que marca O caminhO em direçãO à capela, elementO simbólicO dO prOjetO.
tOdOs edifíciOs sãO térreOs, excetO as caixas d’água que figuram cOmO 
cOntrapOntO vertical à hOrizOntalidade dO cOnjuntO. OptOu-se pelO usO de 
tijOlOs e cOncretO aparente e de técnicas cOnhecidas pelOs trabalhadOres 
lOcais.

estratégia de ocupação do lote síntese do programa 

ESTRADA 
DO MAR

a intervençãO encOntra-se em uma faixa de área verde que 
cOnecta a estrada dO mar até a lagOa.

a área fOi dividida em 3 faixas  aO lOngO dO cOmprimentO, 
sendO utilizada apenas a pOrçãO que faz frente cOm a lagOa.

cOnsiderandO O prOgrama terapêuticO, dOis eixOs físicOs 
estruturam simbOlicamente a OcupaçãO dO lOte e distribuiçãO 

dO prOgrama: O eixO labOral e O eixO espiritual. 

nO encOntrO dOs eixOs é criada a praça seca, área cOmunal dO 
prOjetO. nO seu entOrnO, OrganizadOs em blOcOs independentes 

sOb uma grande cObertura, estãO dispOstOs Os alOjamentOs, 
áreas destinadas à alimentaçãO, serviçO, atendimentO 

prOfissiOnal e administraçãO dO cOnjuntO.

nO eixO espiritual encOntra-se O acessO principal aO 
cOnjuntO. aO fundO, arrematandO O eixO, é pOsiciOnada a 

capela.

O celeirO é pOsiciOnadO perpendicular aO eixO labOral. a 
edificaçãO também tem funçãO de barreira física entre Os animais 

e O restante dO cOnjutO.

EIXO ESPIRITUAL
a capela está pOsiciOnada aO fundO. à direita fica O refeitóriO, a hOrta e O celeirO. à esquerda estãO pO-
siciOnadOs O núcleO médicO e administrativO, a área de lazer vOltada para a lagOa e Os dOrmitóriOs.

EIXO LABORAL
além de passagem e cOnexãO entre as atividades, neste caminhO fOram utilizadOs murOs em fOrma de “c” 
cOm um bancO nO centrO, fazendO assim O fechamentO dO cOnjuntO de fOrma clara e criandO também es-
paçOs para sOcializar e utilizar em dias de visita cOm familiares e amigOs. 

vista aérea do conjunto


