
FACHADA NORTE

TÉRREO  -   NÍVEL 0.00 

RUA LENINE NEQUETE
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recepção/acolhimento
brinquedoteca/fraldário
espera triagem
auditório 
equipe triagem
salas de triagem
sanitário feminino
DML
sanitário PCD masc.
sanitário PCD fem.

pátio 01 - jd. de infância
pátio 02 - convivência
sanitário PCD
sanitário
DML
despensa
lavanderia
cozinha
refeitório
jardim interno 
jardim de infância

LEGENDA recepção 02 - mulheres
segurança/câmeras
hall elevadores
sanitários PCD/restritos
sanitário masculino
sanitário feminino
sanitários PCD
jardim de inverno
lounge/espera
copa
assistencia jurídica
reuniões
recepção 01 - réus
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IMPLANTAÇÃO
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RUA LENINE NEQUETE
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O local que atende a mulher que é 
violentada terá sempre o mesmo 
objetivo: quebrar o ciclo da violência 
doméstica. Para que isso seja 
possível é necessário, dentre muitos 
outros fatores, que aconteça um 
processo de recuperação e libertação 
da mulher. Onde o restabelecimento 
da autoestima e da confiança possa 
trazer à tona a possibilidade de novos 
começos.

Sendo assim, o conceito do projeto  
explora a necessidade de espaços de 
acolhimento e proteção. Tanto como 
a necessidade de áreas de convívio, 
onde vínculos e redes de apoio e 
união possam ser formados entre 
mulheres que estão passando pela 
mesma situação. Essa necessidade 
trouxe uma premissa: um pátio de 
convivência para experiências de  
conexão. Com o pátio e um 
programa de necessidades muito 
diversificado foi constatada a 
necessidade da divisão do programa.
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Assim, seguindo um padrão de 
afinidade entre as atividades e 
seguindo os fluxos de circulação, o 
programa foi divido em 03 núcleos.

Para maior aproveitamento do 
terreno, que possui forma irregular,  e 
buscando não gerar espaços resíduais, 
todos os 03 núcleos/volumes foram 
dispostos paralelamente aos 
alinhamentos do terreno. 

O primeiro núcleo a ser posicionado 
foi o Núcleo Jurídico, onde acontecem 
as atividades da Delegacia 
Especializada no Atendimento à 
Mulher (DEAM) e do Juízado 
Especializado. Este núcleo é o de 
maior área e é onde o acesso e 
circulação de indiciados por agressão 
acontece. Por este motivo este núcleo 
possui acesso independente. E 
pensando na proteção das mulheres 
abrigadas, o Núcleo de Alojamentos 
foi disposto em toda a extensão da 
divisa de fundos do terreno. 

Por fim, o volume também em 
formato de prisma retangular, 
que abriga o Núcleo Assistencial, 
é disposto paralelamente ao 
alinhamento frontal do terreno. 
Este núcleo dispõe das áreas de 
Acolhimento, Triagem, Apoio 
Psicossocial, Defensoria Pública, 
entre outros. Ele possui acesso 
independente, porém o acesso é 
conectado por uma cobertura de 
ligação ao acesso do núcleo 
Jurídico. Da mesma forma é 
conectado ao núcleo de 
Alojamentos por uma passagem 
coberta no térreo e uma passarela  
no 2º pavimento. 

Foram as conexões entre os 
núcleos que geraram dois pátios. 
O menor deles é destinado às 
atividades externas de um  
Jardim de Infância. E o maior é o 
pátio  premissa do projeto, 
dispondo de grande área em 
contato a natureza.     

O nome definido para o projeto, Viva Elza, 
possui grande elevância dentro do conceito. 
Este nome faz reverência a Elza Soares, ícone 
da luta contra a violência contra a mulher e 
exemplo de superação e renascimento. Sua 
trajetória encorajadora será retratada em 
uma área de exposições designada para isso. 
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