
A Agora grega é o coracao da cidade. É o lugar onde a vida
publica toma espaço, onde todos se encontram para uma vida
social. É o local do espaço publico, onde cada cidadão tem
associações de imagens e signicados sobre a cidade. Uma
cidade cheia de signicado e identidade sempre estará na
memoria coletiva. 
OO objetivo da intervenção e tornar o Calçadão de Osasco um
lugar marcante, pleno de signicado, de expressividade. A
proposta visa trazer mais conforto e vitalidade, tornando a
cidade mais humana e inclusiva. Este é um projeto de
recuperação para uma economia mais ativa, participativa, que
traga desenvolvimento urbano sustentável através do incentivo
a economia local. 

Espaços públicos, mobilidade e sistemas de transporte estão 
conectados através deste grande eixo comercial, de alto uxo 
de pedestres. Por isso a importância de trazer movimento ao 
espaço em qualquer horário, aumentando assim a sensação de 
segurança e de coletividade. 

A proposta de infraestrutura inclui a construção de mezaninos 
que dão acessos aos pavimentos superiores das lojas, uma 
paginação de piso acessível e de comunicação clara, um 
mobiliário urbano ergonômico e prático, um anteatro com 
atrações para trazer movimento, o aproveitamento de uma 
parede para projeção de lmes para todos os públicos, uma 
vegetação que respeita a existente, trazendo conforto e 
melhomelhorando a qualidade do ar, atraindo pessoas. 

Os mezaninos aumentam a circulação de pessoas em áreas 
inusitadas, levando o pedestre a percursos interessantes e 
curiosos. Os acessos (escadas e elevadores), para este 
passeio levam aos pavimentos superiores, que trazem 
sombreamento e proteção em dias chuvosos, conforto e 
maiores possibilidades de circulação, mantendo o conforto 
térmico e a claridade. O mezanino aumenta de forma 
sisignicativa a circulação entre as lojas, sendo uma nova 
forma de exploração e conquista dos espaços. 
As formas dos mezaninos não são apenas criativas, mas 
respeitam o entorno. O mezanino envolve a iluminação, a 
ventilação e a vegetação existentes, aproveitando a 
infraestrutura do calçadão. Anal, na era da 
sustentabilidade, é importante respeitar e reutilizar. O 
desenho do mezanino segue a logica do preexistente.


