EDITAL DO CONCURSO

Recuperar os articuladores de mobilidade
local para superar barreiras, unir e dar
sentido social aos caminhos

PASSAGENS
JARDIM ÂNGELA
Uma coisa é certa: mesmo quem ainda não esteve
no Jardim Ângela já o conhece. O distrito é icônico
na cidade São Paulo, assim como a estrada do M’Boi
Mirim, principal eixo de comércio, serviços e conexão
com a rede de transportes públicos.
O Ângela, como dizem os moradores, ganhou fama,
entre outras coisas, por altos índices de violência,
por estar instalado em área de mananciais, por
sua ocupação irregular e também pela demanda
de transporte, já que mais de 80% dos moradores
trabalha fora (e bem longe) do bairro.
Mas é também um distrito efervescente e notável por
sua resiliência, pelo seu empreendedorismo cultural e
como portal sul da metrópole de São Paulo.
Com o concurso Passagens Jardim Ângela, o
IVM propõe um novo olhar ao bairro. Um olhar
centrado nos trajetos locais, instalados em sua
maioria pelos próprios moradores como forma de
superar o território, marcado por grandes desníveis.
Falamos de centenas de escadarias, rampas e vielas
que configuram uma imensa rede de mobilidade de
pessoas e bens, e que também se conectam com a
M’Boi Mirim para acesso ao transporte para o centro
da cidade. Estas são as passagens, que integram os
moradores, que servem de único acesso ou de atalho
nos deslocamentos diários, que conformam espaços
públicos de convívio na falta de praças e parques,
e que permitem que crianças e jovens acessem as
escolas.
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Mas, por outro lado, muitas passagens do Ângela são
verdadeiras barreiras nos dias de enxurrada e para
os que têm qualquer limitação física: como superar
escadas de 70 degraus em cadeira de rodas? Além
disso, algumas são dominadas por criminosos, que
fazem destes espaços rota de fuga ou de comércio de
armas, drogas etc.
Passagens Jardim Ângela olha para a escala
humana, do pedestre, e convida a projetar
soluções e atividades inovadoras, que
recuperem não apenas a caminhabilidade, mas,
principalmente, o valor social dos caminhos
em três passagens do distrito Jardim Ângela,
para melhorar a acessibilidade local, unir e
integrar moradores, bens e serviços. Buscamos
implantar propostas que tornem as passagens
mais inclusivas, que promovam convivência,
democratização de acesso e direito genérico ao
espaço público e à informação.
IVM - Instituto Cidade em Movimento

Imagem. Fonte: R. de Paauw(IVM, 2016)
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Manifesto pelas Passagens

ABRIR PASSAGENS É
REFORÇAR O DIREITO À
CIDADE

Porque a construção de vias expressas e de
grandes projetos imobiliários fragmentou
a cidade e isolou os bairros; porque uma
cidade fragmentada é uma cidade com
menos qualidade de vida e segurança para
os mais vulneráveis; porque os cidadãos
necessitam de cuidado com a mobilidade
diária, mesmo com as viagens mais
simples; porque - por razões de eficiência,
coesão, saúde pública e frugalidade - a
cidade precisa tornar-se mais intermodal.

1. PROVER PASSAGEM É
ASSEGURAR

os direitos do cidadão, uma pré-condição
da vitalidade urbana contemporânea.

2. PROVER PASSAGEM É
CONECTAR
os fragmentos da cidade, uma condição
para bairros abertos.
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3. PROVER PASSAGEM É
IDENTIFICAR
as barreiras do passado e antecipar
os obstáculos do futuro; estabelecer,
reestabelecer e manter locais onde
grandes infraestruturas de transporte
podem ser cruzadas.

4. PROVER PASSAGEM É
MAPEAR E CRIAR
redes integradas em áreas isoladas de
média escala: guetos ricos e pobres,
distritos financeiros, hipermercados,
condomínios e complexos hospitalares.

5. PROVER PASSAGEM É
IMPLEMENTAR
políticas que previnam o surgimento de
novas barreiras, mesmo as de pequena
escala (mobiliário urbano, sinalização de
ruas, bicicletários e estacionamentos).

6. PROVER PASSAGEM É
DAR SUPORTE

ao crescimento da diversidade de modais
individuais (andar, rolar, deslizar), dar
acesso às facilidades (compartilhamento
de bicicletas e carros) e ao desenho das
ruas e infraestrutura.

7. PROVER PASSAGEM É
NEUTRALIZAR
a ruptura entre diferentes modais
e escalas de viagens, pela conexão
de espaços, uma condição da
multimodalidade para toda a cidade.

8. PROVER PASSAGEM É
ADICIONAR

informação, serviços e facilidades físicas
ou digitais aos hubs de transporte não
poluentes. E com isso, despertar o
interesse por experimentar os lugares ao
redor deles. A funcionalidade da conexão
deve combinar com a vitalidade do lugar.

9. PROVER PASSAGEM É
CONSIDERAR

o visual, a acústica, a dinâmica e os
efeitos de percepção. A vitalidade do
lugar deve combinar com a sensação de
movimento, a paisagem e a percepção da
transição para outros lugares.

10. PROVER PASSAGEM
É FACILITAR

atalhos no ambiente urbano, bem como
as dinâmicas do corpo em movimento,
os movimentos de pequenos veículos
interconectados e as eficiências das
intermodabilidades geral, para evitar
desvios e atrasos.

11. PROVER PASSAGEM
É CRIAR
um espaço de transição que se adapta
às características e mudanças do modo
de vida metropolitano. Isso constitui
um meio de recursos para priorizar
o pedestre, aumentar a experiência
sensorial, tanto as cotidianas como as
novas. Para cada conexão única, uma
transição específica.

12. PROVER PASSAGEM
É LEVAR
a sério a pequena escala que altera
tudo em uma multiplicidade de
aspectos e atores, para conceber
métodos de financiamento conjunto,
para cuidar de qualidades existentes
no estabelecimento do ecossistema
de mobilidades interconectadas. Para
cada passagem única , uma rede de
passagens.

13. PROVER PASSAGEM
É ADAPTAR
as passagens para a topografia local e
práticas dos lugares que ela conecta,
mas também para inspirar novos usos.
Para cada lugar único, uma conexão
única.

Imagem. Fonte: R. de Paauw(IVM, 2016)
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01 INTRODUÇÃO
O programa Passagens, desenvolvido pelo Instituto
Cidade em Movimento (IVM) no Brasil e em vários
outros países do mundo, tem como objetivo fomentar
a reflexão e a inovação dos pequenos espaços de
mobilidade, tais como cruzamentos, passarelas,
escadarias, atalhos e vielas que, criados para superar
as inúmeras barreiras urbanas, em muitos casos estão
em más condições e comprometem a qualidade da
mobilidade dos pedestres.
O programa inclui a realização de estudos de caso,
de concursos, de provas piloto, de intercâmbios
acadêmicos, de eventos culturais e de ações concretas
e inovadoras sobre os espaços de articulação. Em todas
estas atividades, o principal objetivo é revalorizar e dar
sentido social a estes articuladores essenciais.
No caso dos concursos de projetos, o principal
desafio colocado pelo IVM é o de buscar qual a menor
intervenção possível que provoque o maior impacto em
superar barreiras, integrar espaços e gerar sentido social
nas passagens.
FACILITAR AS TRANSIÇÕES
Em um contexto de crescimento urbano, as pessoas
necessitam se deslocar, por diversos motivos, para
diferentes destinos e utilizando uma variedade de
formas e meios de transporte.
A questão das passagens como atalho, espaço de
transição ou percurso privilegiado torna-se, assim, um
desafio decisivo para facilitar os acessos aos diferentes
equipamentos urbanos.
Atualmente, a cidade de São Paulo está comprometida
com um grande programa de implantação de eixos
de mobilidade, desenvolvimento de novas linhas e
extensões de corredores de ônibus, ampliação da rede
de metrô e instalação de terminais de ônibus localizados
em pontos estratégicos da região sul da cidade.
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O IVM entende que esta é uma oportunidade para gerar
novos espaços de mobilidade nas passagens em áreas
diretamente afetadas por essas estruturas, integrando,
assim, a mobilidade rápida e a mobilidade local.
E escolheu o Jardim Ângela como local demonstrador,
de pesquisa e intervenção. Trata-se de um distrito
densamente habitado, com praticamente um único
eixo de transporte de ligação com o centro da cidade,
a estrada do M’Boi Mirim, que será objeto de grande
transformação com a implantação de novo sistema
viário que impactará cerca de 600 mil pessoas.
Por mais de dois anos, o IVM realizou pesquisas e
levantamentos na região, integrando estudantes,
universidades, moradores, organizações locais, ativistas
e coletivos urbanos, redes de pesquisadores e agentes
públicos. Com esta abordagem multidisciplinar e
participativa, a pesquisa reúne análises de dados
complexos, depoimentos, estatísticas, representações
e mapas que constituem o disparador deste concurso e
importante material de referência.
O Jardim Ângela, situado em área de mananciais no sul
de São Paulo, apresenta uma configuração territorial
íngreme, que torna o declive o elemento principal a ser
analisado, incorporado e potencializado. O dispositivo
que possibilita a transposição é, por si, fundamental para
garantir a conexão local e metropolitana dos moradores
com as polaridades urbanas; ele abre o laço espacial e
social para superar as fronteiras territoriais.
Além da sua função física, a passagem é então suporte
de cidadania e de direito à cidade para todos.
Retomando a noção de espaço aberto no sentido
de fenda territorial, as passagens do Jardim Ângela
constituem espaço intersticial e residual da urbanização
desorganizada, o inframince territorial, como qualifica
Marcel Duchamp, que abre o campo de reflexão sobre a

melhoria desses espaços para o benefício da população.
A partir desta inversão do olhar, que considera o espaço
vazio como substância a ser revelada (PERRAULT,
2011)1, as passagens fornecem o marco de o que é a
paisagem urbana reinterpretada.
ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE
Destacar a importância das passagens é também
considerar a qualidade urbana desses lugares, que não
podem ser concebidos como simples equipamentos
técnicos. Afinal, além de facilitar o acesso, eles também
articulam espaços. Assim, a qualidade das passagens
como espaço social deve ser objeto de particular
atenção.
O conceito de passagem combina efetivamente três
dimensões:
• O LUGAR, em sua singularidade social e espacial, que
reforça os usos existentes e incita a novas rotinas ou
a usos inéditos. A criação do lugar também remete ao
conforto e ao bem-estar. As sensações experimentadas
durante a travessia da passagem: a facilidade e a
inteligibilidade do percurso, as perspectivas criadas
sobre a paisagem, a tonalidade dos sons, a claridade ou
a amplitude do espaço, sua iluminação generosa, a luz
do dia.
• A LIGAÇÃO, atalho eficaz entre dois espaços
urbanos, que não se limita à conexão imediata de
acessos, mas remete inevitavelmente a uma escala
urbana mais ampla. A passagem só liga quando faz
parte de um itinerário lógico que serve para aproximar
territórios.

• A TRANSIÇÃO entre práticas e universos urbanos
diferentes. Quando se atravessa a barreira entre dois
trechos de cidade – como, por exemplo, na periferia de
Paris, ou como o Metrocable de Medellín – passa-se do
centro à periferia, do bairro popular ao bairro burguês,
da cidade informal à cidade constituída. Quando
descemos em uma plataforma de BRT, enfrentamos
a mudança de velocidade e de lógica da rua e calçada.
São todas transições.
As passagens abrigam ritmos de percursos e
temporalidades diferentes, e são também agentes
de transformação. Não somos os mesmos, nem
se oferecem as mesmas sociabilidades na entrada
e na saída de cada passagem. O comportamento
das pessoas que as utilizam não é o mesmo quando
saem para trabalhar e quando voltam para casa.
Há, portanto, uma espécie de transição que deve
acontecer e é a passagem que torna isso possível,
dando o tempo para que elas se acostumem à
mudança de ambiente: “É o lugar onde fazemos e
desfazemos o nó da gravata...”
Concebida em rede, a passagem é, então, o começo
de uma transformação urbana mais ampla.
O concurso Passagens Jardim Ângela, promovido
pelo IVM, tem como objetivo a revitalização de três
passagens do distrito Jardim Ângela, para melhoria da
mobilidade local (micromobilidade de pessoas e bens),
para recuperar o sentido social destas passagens como
vetor de convivência e urbanidade, e sua integração
com o eixo de transporte do BRT. Essas ações serão
feitas por meio de projetos inovadores que, segundo
a perspectiva do programa Passagens, proporcionem
sentido social, qualidade de caminhabilidade,
segurança e preservação ambiental nestes trechos.

1 PERRAULT, D. Metropolis? Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes- SaintNazaire, Paris, cinq métropoles en regard du grand Paris. Paris: Carré,
2011.
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OBJETIVOS
Considerando que as passagens simbolizam as polaridades
da metrópole e devem ser abordadas como lugares
de identificação social, afetiva e funcional, o edital do
concurso Passagens Jardim Ângela propõe um novo
método de leitura urbana do espaço aberto formado pela
rede das passagens existentes no território, com o objetivo
de elaboração de projetos multifuncionais, que superem
a simples necessidade dos deslocamentos com propostas
que agreguem valor e sentido social.

2. Espaço público e urbanidade

Os projetos inovadores dos concorrentes deverão
responder aos requisitos seguintes:

3. Mutação das práticas

1. Recomposição metropolitana
Conectar os fragmentos da cidade à escala
metropolitana em relação ao futuro eixo do BRT e das
grandes avenidas existentes, e, superar o efeito da
territorialização na escala local, garantindo condições
adequadas de travessias e transposições seguras,
cômodas e lúdicas para todos. Isto é, propor um
processo de costura e superação das barreiras para
mitigar a desconexão atual entre os diferentes modos de
transportes e as fronteiras entre os bairros da região.

Reforçar a identidade própria de cada zona atravessada
pela passagem incorporando as dinâmicas existentes.
Trabalhar as especificidades de cada lugar com os
componentes socioculturais e físico-ambientais que
determinam cada passagem como expressão espacial
única a ser identificada, conservada e destacada.

A partir dos elementos inerentes a cada passagem
selecionada, as propostas deverão evidenciar a
pluralidade de funções que cada um destes lugares
oferece, apoiando-se sobre as noções de espaços
híbridos – com usos complementares – e de espaços
intermediários – que articulam várias dimensões entre o
público e o privado.
Abre-se também a possibilidade de repensar as formas
clássicas do declive, com suas numerosas variações
presentes no território do concurso, convidando os
concorrentes a repensarem a cidade íngreme, propondo
novas práticas baseadas na particularidade e riqueza da
topografia.

4. Nova mobilidade e novos serviços
Pensar a passagem além do deslocamento, isto é,
dar suporte ao crescimento da diversidade de modais
individuais e adicionar informação, serviços e facilidades,
sejam elas físicas ou digitais. Pensar como estimular o
transporte não poluente, despertando o interesse em
experimentar os lugares da vizinhança. A funcionalidade
da passagem deve combinar com a vitalidade do lugar.
A passagem precisa recuperar a função de facilitador da
interatividade entre os modos de transporte, de serviços
e de sistemas de informações existentes e futuros.
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5. Governança de projeto
participativo
Assim como em toda a etapa de pesquisa do IVM,
a participação de moradores e agentes locais é
fundamental tanto na concepção como na realização
das propostas. Desse modo, é esperado que as equipes
participantes do Concurso promovam esta integração
e incorporem saberes locais, tais como ações artísticas,
mão de obra especializada, fornecedores de material
alternativo etc.
Na segunda fase do concurso (ver DINÂMICA DO
CONCURSO), a comissão organizadora promoverá o
emparelhamento das equipes finalistas com lideranças
locais, de forma a reforçar essa interação.

6. Potencial de expansão
Tendo em vista os princípios de compartilhamento de
conhecimento e de promoção de um legado público
para a cidade, valorizam-se as propostas com potencial
de replicação em outros contextos. Cada proposta deve
incluir sua metodologia de leitura e análise do território
como forma de apoio ao trabalho da gestão pública.

“O que se quer é indicar o caminhar como um
instrumento estético capaz de descrever e modificar
os espaços metropolitanos, que muitas vezes
apresentam uma natureza que ainda deve ser
preenchida de significados, antes que projetada e
preenchida de coisas.” (CARERI, 2013)1
“Muitos consideram a passagem em sua forma. Mas
a passagem só tem valor no sentido do pedestre,
daquele que passa.”
(AMPHOUX, 2014)2
“A criação da passagem possibilita uma escolha
e nos leva à distinção entre o caminho dedicado
principalmente ao movimento e um itinerário
relacionados com a atividade recreativa, lazer e
descanso. [...] A escolha deliberada de percorrer
uma rota cênica, em vez de uma estrada, ou para
seguir um caminho que atravessa o espaço entre vias
principais, é motivada pela qualidade do percurso
alternativo.” (SMETS, 2014)3.

1 CARERI, F. Walkscapes. O caminhar como prática estética. GG. 		
São Paulo, 2013
2 AMPHOUX, P. Passagens do sensível, junho 2014
3 SMETS, M. Passages, article de fond, Institut de la Ville en
Mouvement. Fevereiro-Abril 2014.
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OS LUGARES DE
INTERVENÇÃO

A QUEM ESTÁ DIRIGIDO

O concurso Passagens Jardim Ângela quer
demonstrar como mesmo uma pequena
intervenção pode promover um grande
impacto para a urbanidade e para a qualidade
da vida urbana, seja ela uma intervenção
de arquitetura ou engenharia, artística ou
educativa, de design ou ambiental, e até
mesmo esportiva.

O concurso é aberto a escritórios de jovens
arquitetos, coletivos e ativistas urbanos,
ONGs, jovens profissionais e estudantes de
todas as carreiras que tenham interesse em
problemáticas urbanas, sociais e ambientais,
facilitadores de processos participativos e
demais associações de empoderamento
social, que estejam alinhados com as ideias de
promoção da cidadania, da mobilidade como
direito e de empoderamento de cidadãos.
Os concorrentes deverão ser brasileiros ou
trabalhando no Brasil
A multidisciplinaridade das equipes será
valorizada.

Para isso, o método do IVM passa pela seleção
de “locais demonstradores”, que são territórios
emblemáticos da situação das passagens e que
oferecem um grande potencial de propostas
de melhorias inovadoras.
Com base em toda a pesquisa interdisciplinar
realizada pelo IVM desde 2015, foram
selecionadas três passagens, localizadas em
distintas áreas ao longo dos futuros eixos do
BRT: Bambuzal, Menininha e Fundão. Cada
uma delas apresenta tipologia, funcionalidade
e problemas específicos, detalhados no
capítulo 7 do presente edital.

Na segunda fase do concurso, está previsto
a participação de organizações e ativistas
do distrito do Jardim Ângela, por meio de
pareamento com as equipes finalistas (ver
DINÂMICA DO CONCURSO).
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02 DINÂMICA DO CONCURSO E PRODUTOS A
ENTREGAR

Passagens Jardim Ângela é um concurso público
nacional organizado em duas fases eliminatórias. A
primeira fase consiste no envio das propostas e seleção
de 6 finalistas.
Esses finalistas participarão das segunda e última fase
do concurso : o workshop.

1ª FASE - PRÉ-SELEÇÃO
Consiste em fase eliminatória para seleção de
seis equipes finalistas que, em uma segunda fase,
participarão de workshop e tutoria para detalhamento
das propostas e trabalho com agentes locais.
Nesta primeira fase as equipes e pessoas interessadas
deverão encaminhar propostas que atendam aos
princípios apresentados pelo programa Passagens, do
IVM, especificidades do território e às demandas dos
moradores. Cada equipe pode propor um projeto para
cada uma das passagens, desde que esses projetos
sejam submetidos com uma única candidatura.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PARA A
PRIMEIRA FASE:
Cada concorrente deve se inscrever e enviar, por meio do
site do concurso, concurso.cidadeemmovimento.org, a
seguinte documentação:
- Apresentação da equipe:
- Um resumo curricular de cada membro da
equipe e de sua atuação
- Carta de interesse e interpretação do tema do concurso
contando:
- Uma reflexão autoral sobre passagens em meio
urbano relacionadas ao processo de trabalho que
se pretende desenvolver.
- Uma reflexão autoral sobre o território do
Jardim Ângela.
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- Intenção de projeto e justificativas
- Intenção de projeto:
Breve texto descrevendo a intenção de projeto
com a justificativa da proposta. Especificar qual é
a proposta da equipe para atender ao desafio com
a menor intervenção possível e produzir o maior
efeito no sentido de conquista de espaço público e
caminhabilidade, segundo os objetivos do edital.
Deve abordar a metodologia de atuação (social,
temporal, espacial) para garantir uma realização
rápida e de baixo custo do projeto. E anexar as
referências, no Brasil e no mundo, que inspiram a
proposta de futura intervenção apresentada.
- Prancha ilustrativa:
Uma prancha A3 por passagem, com ilustrações
livres, croquis e referências que inspirem a linha de
solução a ser proposta pelo grupo.
Número de páginas: 6 (seis) páginas formato A4
vertical e 1 (uma) a 3 (três) prancha(s) formato A3
horizontal, total: 7 (sete) a 9 (nove).
- Opcional:
Complementos à apresentação da equipe e de
trabalhos anteriores.
Tamanho máximo total dos arquivos da primeira fase:
40 MB.

2ª FASE - DESENVOLVIMENTO
DE PROJETO
A partir da análise dos trabalhos apresentados na fase 1,
a comissão organizadora fará a seleção de seis equipes
finalistas segundo os critérios de avaliação descritos no
capítulo 4 do presente edital.
Estas equipes serão convidadas a participar de
um workshop que terá como objetivo facilitar o
detalhamento dos projetos e o intercâmbio de ideias,
além de trabalho de campo. Neste workshop, as equipes
serão emparelhadas com associações atuantes na região
do Jardim Ângela para viabilizar as propostas.
Especialistas do IVM Internacional participarão para
orientar os concorrentes durante o workshop.
As equipes receberão também um apoio técnico para
o detalhamento dos materiais utilizados nos projetos e
para a avaliação dos seus orçamentos.
O workshop será composto de períodos de trabalhos em
grupo, levantamentos e eventuais simulações realizadas
nas próprias passagens.
Ao final desta fase, cada equipe apresentará seu projeto
final ao júri, que escolherá o projeto vencedor.
Para a apresentação ao júri (ver cronograma geral), as
equipes finalistas deverão produzir:
1. 3 (três) painéis A1
2. Uma projeção de imagens (slide show) para
acompanhar a apresentação, que possa incorporar
representações livres como vídeos, colagens etc.
3. O orçamento detalhado do projeto
4. Uma maquete (opcional)
Como finalização do trabalho, os vencedores serão
convidados a produzir uma peça gráfica com suas
propostas finais, que será exposta na 11° Bienal de
Arquitetura, da qual o concurso Passagens é o evento
parceiro.
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03 CRONOGRAMA
MARÇO
LANÇAMENTO DO
CONCURSO

ABRIL

1ª FASE
20 de março de 2017: lançamento do concurso

Período de Inscrição e envio das propostas

Passagens Jardim Ângela. Abertura do site oficial do
concurso: concurso.cidadeemmovimento.org.

Período de esclarecimento de dúvidas da
1A FASE

25 de março de 2017: FAQ abertas no website do
concurso. As perguntas deverão ser enviadas no seguinte
endereço: concurso@cidadeemmovimento.org.
As respostas serão publicadas no site do concurso até o
15 de abril de 2017, data de encerramento das FAQ.

1A FASE

10 de maio de 2017: Prazo final de submissão das
propostas.

15 de maio de 2017: Divulgação das seis equipes
finalistas

7 de junho: dia de trabalho.
8 de junho: orientação das equipes pelos coaches
convidados com júri intermediário.

2ª FASE

9 de junho: dia de trabalho finalização das propostas

5 a 10 de junho de 2017: workshop.

10 de junho: banca final de apresentação das

O programa do workshop prevê as seguintes atividades:

5 de junho: visita das três passagens e painel de
apresentação pelos especialistas convidados.

6 de junho: emparelhamento das equipes com
associações locais e início da sessão de trabalho.
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revisadas.

propostas e divulgação da(s) equipe(s) vencedora(s) (no

O júri se reserve o direito de nomear de 1 a 3 equipes
vencedoras, que receberam cada uma um prêmio de
R$ 5000, assim como de indicar menções honrosas.

04 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As propostas serão analisadas pelo júri com base nos
seguintes critérios (sem hierarquia):

1ª FASE:

MAIO

JUNHO

ENTREGA 1A Divulgação das
equipes
FASE
finalistas
(15/05)

2A FASE
WORKSHOP
ENTREGA DA
2A FASE
DIVULGAÇÃO
DOS
VENCEDORES

- Adequação e potencial inovador da proposta de
intervenção
- A compreensão e a motivação sobre o tema das
passagens e do território do Jardim Ângela
- A multidisciplinaridade e a metodologia de trabalho
proposta

2ª FASE:
- A dimensão inovadora da proposta
- O potencial de criação de valor social da intervenção
proposta, na região específica
- A exequibilidade do projeto e sua replicação. Isto é: a
viabilidade de implantação, execução e manutenção da
proposta, nas condições existentes do território. Neste
sentido, a engenhosidade e o detalhamento de materiais
e estrutura são fundamentais, assim como o custo de
implantação (ver 2° Fase na Dinâmica do concurso)
- A incorporação das especificidades sociais, culturais,
geomorfológicas e ambientais de cada passagem,
assim como dos agentes locais tais como fornecedores,
produtores e mão de obra.
- A adequação da proposta enquanto resposta aos
desafios expostos na introdução do presente documento
e incorporação das pesquisas, estudos e textos de
referencia de Passagens Jardim Ângela.
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05 O JARDIM ÂNGELA
TENSÕES DEMOGRÁFICAS E AMBIENTAIS

Segundo Meyer (2004)1, a metrópole paulista apresenta
dois padrões de ocupação do solo urbano em função de
suas características: um chamado de “modernizado”,
em contrapartida a outro chamado de “precário”,
que convivem de forma conflituosa num permanente
“processo de reestruturação urbana”. Permeados
por vazios urbanos de várias naturezas (áreas de
conservação, terras “congeladas para ocupação”,
grandes infraestruturas etc.), esses formatos de
ocupação distintos acabam por se tornar fragmentos no
território e extrapolam os limites políticos das cidades
que compõem a metrópole nas periferias.
Em São Paulo, essa fragmentação “é diferenciada
e expõe à vulnerabilidade segundo as condições
dos bairros marginais, das ocupações e das favelas
(concentradas no sul, no leste e na periferia norte
da cidade)” (Coy, 2003)2. Traduz a conformação
frágil do território, diferenciada por uma exposição
à desigualdade associada ao espaço físico, social e
ambiental (Sassen, 2005)3.
O Jardim Ângela, situado na região sul do município
de São Paulo, é um bairro arquetípico deste fenômeno
urbano, onde os espaços remanescentes são escassos
e oferecem poucas oportunidades de implantação de
1 MEYER, R., GROSTEIN M., BIDERMAN C. São Paulo Metrópole, Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
2 COY, M. The fragmentation of the Brazilian city. Recent tendencies
and challenges for urban policy. Iberoamericana, II, v.1, p.111-28, 2003.
3 SASSEN, S. The ecology of global economic power: changing investment practices to promote environmental sustainability. Journal of
International A airs, New York, v.58, n.2, p.11-33, Spring 2005.
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espaço público para o usufruto dos moradores. O próprio
processo de urbanização não abriu a possibilidade de
pensar esses espaços vazios para implantar futuros
lugares públicos, pois o tecido atual foi determinado
por movimentos urbanos descontrolados, espontâneos
e precários. Estes movimentos conquistaram os
menores espaços disponíveis, até chegar às áreas mais
inacessíveis e complexas, tais como as áreas de riscos,
hoje ainda muito presentes no território.
Agravando esta complexidade, o fator ambiental
também surge com grande proeminência e agrega mais
um fator de conflito na região, por conta da ocupação
indevida nas áreas de mananciais e de Mata Atlântica.
Portanto, entender o papel da ação pública na costura
desses territórios sem diálogo, induzindo à integração
social, por meio, entre outras tarefas, da “reabilitação
desses espaços segregados” (Mello-Théry, 2011)4 será de
extrema importância nos próximos anos.
A região do Jardim Ângela conta atualmente com
cerca de 300 mil habitantes (IBGE, 2014). Essa
população tem perfil de renda baixa e um padrão de
moradias de qualidade baixa a precária, formado a
partir do crescimento de loteamentos clandestinos,
sem infraestrutura e de favelas, que ocupam áreas
ambientalmente frágeis de encostas com grandes
declividades, assim como as Áreas de Proteção aos
4 MELLO-THÉRY, N. Conservação de área naturais em São Paulo. Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2011.

DUTRA
RODOVIA PRESIDENTE

Perus

ANH

ANG

DUTRA

UER
A

RODOVIA PRESIDENTE

IA PRESID
RODOV

ENTE

DUTRA

Tremembé/
Jaçanã

VIA
AN
RA
UE
NG
HA

Freg/Brasilândia

UE

NG

S TRA
BAL
DO
DO
VIA

HA

AN

RO

VIA

IA PRESID

ENTE

Santana/
Tucuruvi

C. Verde/
Cachoeirinha

RODOV

HAD

OR

DUTRA

ES

Pirituba

São Miguel

TR
AB

AL

HA

DO
RE

S

RA

DO
VIA
IDE

ES
PR

PR

DU

DO
S

A

TR

E

NT

IDE

ES

VIA

RO
DO
VIA

RO

V. Maria/
V. Guilherme

DO

NT

RO

E
A
TR
DU

E. Matarrazzo

Itaim Paulista

PRESIDEN

TE CASTELO

PR
ES

AVENIDA

BRANCO

RO
DO
VIA

Lapa

IDE

NT
E

DU
TR
A

VIA ANHANGUERA

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Penha
AV

EN

IDA

DA

S

Guaianazes

NA

ÇÕ

ES

UN

IDA

S

Sé
Mooca

Aricanduva

Itaquera

GINA

MAR
L DO
RIO
PINH

Pinheiros

S

EIRO

C. Tiradentes

NAÇ

A DAS DO RIO
L
NID
INA
RG
MA

AVE
RO
S

Fº

S

HEI

MO

NCI

TAVA

IDA

SCO

PIN

FRA

A PRO

RES

NID

RA
TO

V. Prudente/
Sapopemba

MO

AV

CIS
CO

EN
IDA

DO

OF
º FR

AN

S

BA

ND

EIR
AN

V. Mariana

TE

PR

S

UNIDAS

ETA

DAS NAÇÕES

São Mateus

VIA ANCHI

Butantã

AVE

IDA

AV

EN

AVENIDA

SO

O
RAT

TAV

RAP

S UN

VIA

RAPO

ÕE

S

ARE

OSO

VIA

AV
EN

VIA

IDA

Ipiranga

DO

S

BA

ND

EIR

AN

TE

S

AV

EN

IDA

DO

S

BA

ND

EIR

AN

TE

S

RODOVIA DOS IMIGRANTES

Campo Limpo

Jabaquara

VIA

AN

CH

IET

A

IDA

EN

AV

Sto. Amaro
S

DA
ES

ÇÕ

NA
S

IDA

UN
RODOVIA
S

DOS IMIGRANTE

IDA

EN

AV
S

DA
ES

ÇÕ

NA
S

IDA

UN

M' Boi Mirim
C. Ademar

Socorro

Parelheiros

Limite das Subprefeituras
Rodovias (Vialidade Estrutural)
Corpos e Cursos d'água
Eixo de intervenção M'Boi Mirim / Carlos Caldeira

Figura 1. Fonte: IVM, 2016.
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Mananciais (APM), situadas às margens das represas
Billings e Guarapiranga.
De acordo com dados dos setores censitários do IBGE
(2010), a região apresenta áreas de alta densidade
populacional e mantém altas taxas de crescimento
quando comparada às demais regiões da cidade de São
Paulo. Dados do SEADE (2010) demonstram que os
territórios das subprefeituras do M’Boi Mirim, Capela do
Socorro e Campo Limpo representaram juntos 26% da
população vulnerável do município de São Paulo.

Essa dualidade concentra a principal problemática
da política de planejamento a ser considerada pelas
entidades públicas, como abastecer uma região que
conta com 300 mil habitantes com infraestruturas de
transportes adequadas, levando em conta as prioridades
ambientais geradas pelas áreas de proteção já
ameaçadas, onde a ocupação de terrenos disponíveis é
congelada e há dificuldade de diálogo entre as diferentes
secretarias do município.

Dinâmica demográfica
Crescimento da população

SÃO PAULO* : aumentode 8,33%
2000, população de 10.434.252 hab.
Hoje, população de 11.303626 hab

*

Município de São Paulo

JARDIM ÂNGELA : aumentode 21,98%
2000, população de 245.805hab.
Hoje, população de 299.833 hab

Jardim Ângela cresceu propocionalmente 2,65x
mais rápido do que a cidade de SP

Figura 2. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)- Censos Demográficos/ SMDU/
IMPE-SEADE - Projeções (2011)
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Figura 3. Fonte: IVM, 2016
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MICROMOBILIDADE E MACROACESSIBILIDADE

As tensões demográficas e ambientais são
acompanhadas, na região do Jardim Ângela, pela falta
de empregos, o que obriga grande parte da população a
se deslocar diariamente num movimento pendular para
outras regiões da cidade, onde a oferta de empregos é
superior.
Hoje, o principal meio para este deslocamento é o eixo
formado pela estrada e avenida do M’Boi Mirim, tendo
no Terminal Jardim Ângela um importante ponto de
transição dos ônibus que circulam pela via BRT para
aqueles que levam a população às áreas ainda mais ao
sul do município, às outras cidades da metrópole e
vice-versa.
Paralelamente aos deslocamentos pendulares, por
sua conformação física de morrotes e ocupação
urbana irregular, os deslocamentos a pé se tornaram
outro importante meio de locomoção dos moradores
dentro dos bairros. Escadarias, vielas, rampas e pontes
configuram alguns dos tipos de passagem comumente
encontrados nos meandros do Jardim Ângela.
Com a aplicação de simulações da capacidade de
acesso pedonal, quando incorporamos as passagens
no percurso identificamos a ampliação significativa da
área de acesso e ação, o que exemplifica claramente
a eficiência destes atalhos urbanos na rede de
micromobilidade local.
Mais do que atalhos pedonais, essas áreas muitas
vezes desempenham funções singulares, podendo ser
utilizadas como o espaço cultural de um cinema a céu
aberto, espaço de brincar, extensões das casas para
atividades domésticas ou feiras livres.
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As passagens do Jardim Ângela que foram estudadas no
âmbito da pesquisa apresentam geometria e contextos
variados, porém todas têm em comum a precariedade
caracterizada por falta de iluminação à noite, falta
de corrimão, irregularidade dos degraus, ausência de
arborização, que expõe a passagem ao sol, e de sistema
de drenagem, que provoca a impraticabilidade das
escadarias os dias de chuva.
Embora as passagens proporcionem um espaço
muitas vezes inadequado quanto a características
físicas, de segurança e conforto, ainda são espaços
importantes para a permeabilidade do território por
meio da micromobilidade, permitindo e ampliando a
acessibilidade a áreas restritas que muitas vezes têm
nas passagens suas únicas opções de deslocamento e
conexões com outras áreas da cidade. A permeabilidade
isotrópica que a rede de passagens oferece pode ser
denominada de macroacessibilidade.

Desequilíbrio na distribuição de emprego
Oferta de emprego e habitação

Desequilíbrio na distribuição de emprego
Oferta de emprego eEmprego
habitação
Emprego

Centro
Expandido*
concentra

Demais
subprefeituras
oferecem
35,9% dos
empregos
Demais
subprefeituras
oferecem
35,9% dos
empregos

Habitação
Habitação

Demais
subprefeituras **

concentra
do
município
64,1 % das
vagas de emprego
do município

concentram
Demais
82,9
% dos
subprefeituras
habitantes do **
concentram
município
82,9 % dos
habitantes do
município

* O Centro Expandido corresponde a 07 subprefeituras

**25 subprefeituras

Centro
64,1
% das
Expandido*
vagas
de emprego

Emprego
* O Centro Expandido corresponde a 07 subprefeituras

Centro
Expandido
concentra
17,1% dos
habitantes
Centro
Expandido
concentra
17,1% dos
habitantes

Habitação

**25 subprefeituras

Emprego

Menos de

Habitação

Quase

12.180

300.000

12.180

300.000

empregos
Menos de

habitantes
Quase

empregos

habitantes

JA está entre os 4 piores distritos com

JA concentra 2,65% dos
apenas 0,26% das vagas de emhabitantes do município
prego do município
JA está entre os 4 piores distritos com
JA concentra 2,65% dos
apenas 0,26% das vagas de emhabitantes do município
Fonte
IRGF e Ministério
do Trabalho e Emprego/ Relação Anual de informações
prego
do município
Sociais (RAS). Elaboração IVM 2015

Fonte IRGF e Ministério do Trabalho e Emprego/ Relação Anual de informações
Sociais (RAS). Elaboração IVM 2015
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Acessibilidade do território
Oferta de emprego e habitação
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Três quartos das pessoas entrevistadas no terminal Jd. Ângela estavam ou indo ou vindo do trabalho, um
indicativo bastante significativo sobre o caráter central que os terminais de ônibus do Jardim Ângela têm
dentro da dinâmica do bairro e a sua importância na ligação casa-emprego.

Como demonstrado no mapa de cima, a maior parte dos postos de emprego ocupados pelos moradores
do Jardim Ângela comprovam a concentração das atividades econômicas da cidade no vetor de expansão
Sudoeste, desde a região da Sé até a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini.
Fonte: IVM – Cidade Ativa, pesquisa realizada em outubro de 2015 no Terminal de Ônibus do Jardim Ângela.
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Simulação da acessibilidade de 5, 10 e 15 minutos de caminhada a partir da escola no Jardim Nakamura , sem
considerar as passagens e escadarias. Fonte: IVM.

Simulação da acessibilidade de 5, 10 e 15 minutos de caminhada a partir da escola no Jardim Nakamura ,
considerando as passagens e escadarias. Fonte: IVM
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Atualmente, pela deficiência de transporte de média e
alta capacidade na região Sul, a intenção da Prefeitura
de São Paulo é implementar dois importantes eixos de
mobilidade Bus Rapid Transport (BRT), a extensão das
avenidas Carlos Caldeira Filho e M’Boi Mirim, capazes
de conectar a área do novo Terminal Jardim Ângela
(próximo ao existente), ao Terminal e Metrô Capão
Redondo e à área chamada “Fundão do Jardim Ângela”,
próxima ao Jardim Capela e Jardim Cerejeiras, no
extremo sul do distrito.
Os corredores das avenidas Carlos Caldeira e M’Boi
Mirim e o futuro terminal Jardim Ângela fazem parte do
plano de mobilidade do município de São Paulo.
Destinado a tornar mais fluido o tráfego atual da avenida
principal M’Boi Mirim, hoje totalmente saturado,
esse empreendimento trará benefícios na ligação
entre periferia e centro, mas terá um impacto sobre
a mobilidade local dos pedestres, ocasionando uma
barreira física significativa.
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Pela própria escala e largura do projeto, o BRT terá
repercussões importantes na configuração do tecido
atual, cuja densidade impede qualquer tipo de
implantação do projeto sem a previsão de amplas áreas
de remoções. Uma vez construída, a nova avenida,
pelo canteiro central, onde se apoiam os pontos de
ônibus, dificultará mais ainda a travessia dos pedestres e
propiciará o risco de acidentes com os mais vulneráveis.
Um dos desafios do poder público será garantir a
integração desta infraestrutura de escala metropolitana
com as redes existentes de micromobilidade,
proporcionando uma costura urbana capaz de
trazer benefícios para a própria cidade e sobretudo
para a população, contribuindo para a redução da
vulnerabilidade, o direito à cidade e a sensação de
pertencimento ao território.
O IVM quer antecipar essas questões no âmbito
deste concurso, levando em conta as duas escalas de
mobilidade, micro e macro.
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06 PERCEPÇÃO DOS MORADORES
Em complemento da pesquisa Passagens foi realizado
um estudo baseado em questionário feito em campo
para os moradores lindeiros das três passagens
selecionadas. Os temas abordados definiram o perfil dos
entrevistados, os destinos de trabalho e lazer, as visões
que eles têm sobre a situação atual das passagens –
segurança, condição de caminhabilidade, possibilidade
de permanência etc –, a dinâmica local com as
principais polaridades econômicas e sociais. O relatório
completo está disponível no site do concurso dentre as
informações mais relevantes destacam-se os seguintes
elementos.

SOLIDARIEDADE E
ARTICULAÇÃO DA
VIZINHANÇA
Nota-se que, no geral, a situação fragilidade que pode
haver no Bambuzal, na Menininha e no Fundão é
superada pela articulação social dos próprios moradores.
Por isso, as relações de vizinhança nesses bairros são
bem fortes. Muitas pessoas relataram poder contar com
a solidariedade dos vizinhos em diversas situações:
- na construção de suas casas (tanto para o transporte de
materiais quanto na obra propriamente dita);
- no cuidado com os filhos (muitas mães, avós e tias se
revezam para tomar conta das crianças e permitir que as
mães possam trabalhar);
- nas entregas de bens para quem mora dentro das
passagens, onde não chegam as mercadorias;
- no deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida
ou com cargas (amigos que se articulam em grupos para
viabilizar a chegada de um vizinho cadeirante até a UBS
ou quando um passante ajuda outra pessoa a subir um
escadão com um carrinho cheio de mercadorias), dentre
outras situações.
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APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO
Quando perguntados sobre a permanência no espaço
público (se costumam ficar mais na rua ou em casa),
os moradores muitas vezes se ofendiam, pois há um
entendimento geral de que as pessoas que ficam muito
na rua são desocupadas ou desenvolvem atividades
mal-vistas pela comunidade. Além disso, outros tantos
moradores diziam ficar mais em casa por falta de
tempo para passear, já que fora do horário de trabalho
costumavam ficar em casa e descansar ou se dedicar
aos afazeres domésticos (provavelmente devido aos
extensos deslocamentos e horas laborativas, além da
pouca oferta de espaços livres no entorno).
Quanto às crianças e aos possíveis lugares de lazer na
rua, nota-se, no caso da Menininha, que por mais que a
rua seja um lugar convidativo para isso, o fluxo intenso
e rápido de carros torna-se a principal razão para os
pais não permitirem que os filhos circulem ou brinquem
sozinhos: o risco de atropelamento é grande. Já na
passagem do Bambuzal e Fundão, o fluxo de carros não
é o maior empecilho para que as crianças se apropriem
da rua e sim a questão social: são áreas mais dominadas
pelo tráfico de drogas, a razão pela qual as mães
preferem manter seus filhos dentro de casa.

FLUXOS DURANTE A SEMANA
EM FIM DE SEMANA
Durante a semana as pessoas se sentem inseguras para
usar as passagens fora dos horários comerciais (muito
cedo pela manhã ou muito tarde da noite) por causa
de assaltos e outros crimes. Já nos finais de semana,
apesar das passagens ficarem, no geral, mais vazias do
que durante a semana, os moradores se sentem mais

seguros para utilizá-las, possivelmente por transitarem
em horários mais movimentados, como sábado de
manhã, quando muitas pessoas estão nas ruas fazendo
compras, passeando etc.
As passagens que têm pequenos vazios ou grandes
patamares que permitem uma permanência no
local são mais utilizadas nos finais de semana como
espaços de sociabilidade. Já as passagens que são
pouco convidativas e funcionam mais como “atalhos”
nos dias úteis, pela praticidade em cortar caminhos,
permanecem mais esvaziadas nos finais de semana.

CONFLITOS DE GERAÇÃO
A possibilidade de criação de um espaço para
permanência nas passagens nem sempre é bem vista
pelos moradores, uma vez que muitos espaços para
sociabilidade da vizinhança são dominados pelos
“noias”, termo popular para usuários de drogas ou
traficantes. Tendo percebido essa questão, entende-se
porque o estado precário dessas passagens é muitas
vezes a forma de equilíbrio entre as dinâmicas que
concorrem por esses espaços: o deslocamento de
pedestres e o tráfico de drogas. Muitos moradores se
sentiriam à vontade para usar mais os espaços de estar,
caso não fossem ocupados por pessoas que consideram
estranhas e pouco confiáveis
No que diz respeito a alterações físicas, os moradores
sugerem rampas que poderiam auxiliar as pessoas com
mobilidade reduzida, carrinho de bebê, de compras
ou bicicletas. Por outro lado, temem que as mesmas
rampas sejam utilizadas por motos e veículos, criando
conflito com pedestres.
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07 AS PASSAGENS DO
JARDIM ÂNGELA

Considerando a importância das passagens no
deslocamento diário dos moradores da região
do Jardim Ângela, foram estudadas três áreas de
aproximadamente 1km de diâmetro cada, localizadas
ao longo dos Eixos BRT propostos para a região
do Jardim Ângela. As áreas formam denominadas
de acordo com seus pontos de referência, sendo:
1.BAMBUZAL; 2. MENININHA e 3. FUNDÃO.

1
2
3
30

Tais passagens demonstram como a micromobilidade
pode ocorrer na região, proporcionando um
entendimento desse elemento urbano como
articulador não apenas territorial, mas também social,
cultural e ambiental em três formatos distintos. Na
escala da passagem, o foco será a resolução de um
conflito pontual e o potencial desencadeamento de
novas dinâmicas na área, gerando a melhoria das
condições de vida das pessoas do lugar.

PASSAGEM BAMBUZAL
Série de passagens e vielas que transpõem o morro do Jardim Caiçara, conectando as
novas áreas da avenida Carlos Caldeira Filho com a baixada da rua Abílio César seguindo
em área próxima ao linhão. Durante a transposição a passagem oferece visuais da
paisagem da região.

PASSAGEM MENININHA
Neste caso, três passagens são analisadas, duas delas que ligam os mesmo trechos de ruas
mas são priorizadas uma em relação à outra de acordo com o sentimento de segurança,
fornecido à noite pela passagem habitada, onde a possibilidade de socialização entre os
vizinhos também se torna um atrativo.

PASSAGEM FUNDÃO
Uma escadaria que transpõe a avenida M’Boi Mirim e que a conecta com uma rua
arborizada e com córrego central aberto, compartilhada por pedestres, veículos privados e
do transporte público durante a semana e de uso exclusivo de pedestres durante o final de
semana, para multiplas atividades.

Mapa de localização dos
Locais Demonstradores
(IVM, 2016)
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PASSAGEM BAMBUZAL

PASSAGEM MENININHA

3

PASSAGEM FUNDÃO

Figura 8: Mapa das áreas de estudo e locais demonstradores (IVM, 2016)

LEGENDA
Locais demonstradores
Selecionados

Limites das áreas de
análise

Passagens existentes

Futuros eixos de mobilidade
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As passagens da área do Bambuzal fazem a
transposição do morro do Jardim Caiçara, propiciando
o acesso à UBS Jardim Caiçara e aos pontos de ônibus
nos arredores, mais especificamente nas ruas Tobias
Stimmer e Gagliano Netto. Além desta rua, encontramse as polaridades comerciais ao longo da avenida
Comandante Sant’Anna, que influenciam os fluxos
pedonais locais. Também vale ressaltar a “pracinha
do Bambuzal”, localizada na rua Colônia Nova, muito
frequentada para atividades de lazer nos finais de
semana ou ponto de ônibus ali existente.
Essa região apresenta uma ocupação densa com
parcelamento do solo, o que produziu quadras com
profundidades maiores, permitindo a ocupação de um
mesmo lote com várias unidades residenciais.
Esse padrão de ocupação multifamiliar, com pequenas
testadas e sem recuos ou afastamentos, cria, em muitos
casos, ruelas ou vielas internas aos lotes. As calçadas
são estreitas, também com pavimentação precária
e irregular e rampas para o acesso aos veículos. As
tipologias dominantes são de casas térreas ou sobrados.
Há pouquíssimo comércio, predominando o uso
residencial e justificando os fluxos até as polaridades
comerciais da avenida Comendador Sant’Anna.
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Ortofoto 2004, MDC. Fonte: Geosampa,
2016.

A sequência da passagem começa com um trecho de
barro subindo com declive importante sem nenhum
dispositivo de segurança ou apoio, que interliga a rua
Fernão de Castanheda com a rua Costa do Marfim (1A).
Logo depois a passagem continua com um escadão
de concreto em estado precário (1B), sem nenhum
morador lindeiro e que sobe até a rua Serafim Alvarez,
onde se situa a UBS do Jardim Caiçara, ponto de
referência da área. Essa escadaria é mais evitada em
horários extremos como muito cedo de manhã e muito
tarde da noite, em razão da inospitalidade do espaço,
causada pelos muros e pouca iluminação. Existe, ainda,
uma outra escadaria paralela à 1B que acaba sendo
mais utilizada por possuir mais casas lindeiras e maior
visibilidade.
Entre esses dois primeiros trechos, no final da Costa do
Marfim, que é uma viela sem saída, notou-se a presença
recorrente de atividades de tráfico, o que induz os
transeuntes a optarem pelo trajeto, mesmo que mais
longo, pela rua Tobias Stimmer.
A partir da pracinha da UBS, a passagem apresenta
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uma viela em declive, a Joaquim Martins de Souza,
dividida entre os dois quarteirões pela rua Leonor Téles.
O primeiro quarteirão da viela foi concretado pela
prefeitura (1C), e a metade do segundo, pelo próprio
morador (1D). O resto permanece de barro.
O primeiro trecho é o mais usado do percurso, pois além
de ter melhores condições de caminhabilidade conta
com numerosos moradores lindeiros e possibilidades
de permanência mais claras, como a pracinha em frente
à UBS, onde foram instalados aparelhos de ginástica,
e patamares mais largos. Além disso, possui um fluxo
mais constante de pessoas que sobem em direção à
UBS. Por ser uma passagem um pouco mais larga,
existe conflito entre os pedestres e as motocicletas, que
usam a viela como via de escape ou atalho. Durante os
finais de semana, nas proximidades da “Pracinha da
UBS” e na rua Leonor Teles, são realizados churrascos e
pancadões.

Apesar da praça, a área não possui nenhum mobiliário
de descanso ou de lazer. Há falta de segurança
nas escadarias, com assaltos, tráfico de drogas, e
fisicamente, por conta da ausência de corrimões e
estrutura de apoio adequado em todos os trechos. O
sistema de iluminação pública é precário, embora as
luzes tenham sido trocadas recentemente por led.
Os trechos de terra tornam a passagem inacessível
em dias chuvosos, obrigando os moradores a fazerem
desvios pelas ruas asfaltadas.

RESUMO
• Na escala local de abrangência, polaridades a serem
consideradas: UBS, pontos de ônibus, linear comercial
da Comandante Sant’Anna, pracinha do Bambuzal.
• Mobiliário inexistente nas passagens; dispositivos de
apoio e de segurança também ausentes.
• Iluminação pública: postes de aproximadamente 6
a 9m de altura a distâncias irregulares; insuficiente em
todas as passagens.
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• Arborização com vegetação dos jardins adjacentes e
praça da UBS, porém sem sombra direta nas passagens.
• Tratamento do piso: asfalto, concreto e terra em
estado precário e com nível irregular.
• Topografia: declive importante que gera
inacessibilidade em caso de chuva, em certos trechos.
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ANÁLISE AMBIENTAL E DE PAISAGEM

O percurso apresenta dois trechos de características
espaciais diferentes, mas ambos com baixa manutenção
e pavimentos deteriorados ou incompletos.

em rampa irregular, que apresentam arbustivas que
sobressaem das casas vizinhas, com frutíferas e florações
que trazem uma certa qualidade paisagística.

Os muros fechados nas rampas e escadarias das casas
evitam o contato dos espaços privados com o público,
mas reforçam o caráter pouco convidativo do primeiro
trecho. Este apresenta vegetação espontânea nas
fissuras dos pavimentos e em jardins ou terrenos
abandonados ao longo da viela Costa do Marfim.

Há vegetação espontânea nas fissuras dos pavimentos
em alguns trechos.
De forma geral, as larguras variam entre 2,5 e 4,4 metros
aproximadamente.

O segundo trecho possui uma área verde arborizada
sobre um canteiro elevado, situada na praça da UBS
onde se encontram cinco árvores de médio a grande
porte. A praça dá acesso a uma viela com trechos
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Fonte: IVM, 2016
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PASSAGEM
MENININHA
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PERCURSO E
CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS
As passagens da Menininha possuem grande fluxo de
pedestres, principalmente em direção à centralidade da
Padaria Menininha e do supermercado 3M, pontos de
referência local; aos pontos de ônibus da M’Boi Mirim,
situados no Terminal Provisório Jardim Ângela, onde
está prevista a implantação do futuro terminal; e à UBS
local, Independência .
É uma área de convergência de eixos importantes da
região, tais como a avenida Agamenon, que desemboca
no sul na M’Boi Mirim e se interliga com a rua Simão
Caetano Nunes, também via importante de acesso
aos bairros no norte da avenida. O linear comercial ao
longo da M’Boi Mirim, a Escola Estadual CEI Tiquira
recentemente construída e a UBS Jardim Paranapanema
são pequenas polaridades locais que adensam os fluxos
de pedestres.
A região da Menininha apresenta uma ocupação
adensada. Em decorrência das grandes declividades
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Ortofoto 2004, MDC. Fonte: Geosampa, 2016

do relevo dessa região, o arruamento produziu
muitas curvas e quadras estreitas, gerando lotes
com pouca profundidade, o que determina uma
ocupação predominante de uma unidade residencial
por lote. As calçadas são estreitas, com pavimentação
precária e irregular, até inexistente em certos trechos,
interrompidas pelas rampas para o acesso aos veículos.
A maioria das edificações apresenta tipologias
dominantes de casas térreas ou sobrados.

N

Por estar muito próximo do grande polo comercial da
região da M’Boi Mirim, há pouco comércio nas ruas mais
internas. Predominam o uso residencial e a presença
de igrejas, escolas, unidades de saúde ou pequenos
comércios no padrão sobrado (comércio no térreo e
casa no superior). Áreas livres ou ajardinadas são muito
restritas e a arborização viária é quase inexistente.
O percurso questiona a capacidade de transposição
da avenida M’Boi Mirim, ao propor uma passagem
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implantada de um lado e do outro desse eixo. De
fato, esta avenida é percebida como barreira pelos
moradores, que distinguem as áreas separadas por
ela como bairros diferentes. Pela ausência de faixa
adequada e farol para pedestres, a travessia neste
cruzamento é feita quotidianamente pelos moradores
com risco sério de atropelamento.
As passagens 2A, 2B e 2C estão localizadas no
entorno da UBS Paranapanema, no bairro Parque
Independência/Jangadeiro. De segunda a sexta-feira nos
horários comerciais, as três passagens têm dinâmicas
bem parecidas: as pessoas optam por atravessar esses
locais de acordo com o destino visado na M’Boi Mirim,
normalmente os pontos onde pegarão o ônibus para
o trabalho. Para ir até o ponto do lado ou da frente da
Padaria Menininha, o trajeto mais curto se faz pela 2B.
Já para acessar o ponto do Terminal Provisório do Jardim
Ângela, é mais curto seguir pela passagem 2C ou pela
rua Simão Caetano Nunes, evitando as subidas pelas
passagens em questão.
Como a maioria dos moradores trabalha fora do distrito
e geralmente longe, costumam sair entre 5 e 7 horas
e chegar em casa entre 16h30 e 19h. Por isso, nos dias
úteis, nota-se um fluxo mais importante de pessoas
usando as passagens entre 5h e 7h, no horário de
ida ao trabalho, e na volta, entre 16h30 e 19h. Já nos
demais horários ou nos finais de semana, esses trechos
são usados de forma diferente, por apresentarem
características físicas bem distintas.
A passagem 2A, entre as ruas Antonio Fortino e
Vulnerária, é a que se encontra mais longe do eixo da
M’Boi Mirim, conectando os moradores dos bairros
mais internos a esse eixo. Ela se conforma como uma
escadaria e possui uso residencial nos lotes lindeiros,
com acesso direto às casas a partir dos seus patamares,
degraus e rampas improvisadas. Por ser um atalho
significativo e por possuir um uso limítrofe que transmite
certa segurança, essa passagem é bem utilizada
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tanto nos horários comerciais quanto nos finais de
semana, sendo evitada apenas muito tarde da noite,
principalmente pelas mulheres.
Já a passagem 2B, no trecho entre a rua Vulnerária e a
rua Acelga (2B), é muito utilizada nos horários de pico
de ida e volta do trabalho como atalho ou pelos usuários
para acessar a UBS Paranapanema. Porém, nos demais
horários, muitos passantes relataram evitá-la, já que
é uma escadaria sem uso adjacente, delimitada por
muros altos e cinzas. Isso gera um forte sentimento de
insegurança quando o fluxo de pessoas na rua passa
a ser menor ou tarde da noite, quando a passagem
também fica pouco iluminada. A alternativa de trajeto,
neste horário, é a viela delimitada pelas frentes de
casas e pequenos comércios (2C). Apesar de possuir um
sistema de iluminação precário, a presença de vizinhos
torna o ambiente mais agradável e seguro. Nos finais de
semana, o bar da viela serve de ponto de encontro para
os moradores próximos.
No trecho sul da M’Boi Mirim, a passagem é composta
por um escadão (2D) que dá acesso ao bairro do Jardim
Nakamura. Esse trecho é fundamental na ligação com
o terminal, os fluxos da avenida por onde se deslocam
quotidianamente os moradores da comunidade. A parte
mais baixa da escadaria passa entre diversas casas
até chegar numa área alta, onde foram derrubadas
construções e deixados os entulhos, o que transforma
esta área próxima da M’Boi Mirim em um verdadeiro
lixão. Os escombros também viraram esconderijo de
assaltantes, obrigando os moradores a, durante da
noite, fazer um desvio por outra escadaria.
Porém, a presença das casas na parte baixa traz um
certo sentimento de segurança e propicia a permanência
dos moradores nos dias de fim de semana: alguns saem
para tomar sol, outros estendem a roupa no varal,
muitos conversam entre si. Funcionando como extensão
das casas, o local apresenta vocações variadas como, por
exemplo, espaço para manutenção de bicicletas.
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RESUMO
• Lugar estratégico em termos de acesso às polaridades
presentes na avenida M’Boi Mirim.
• Grande dificuldade de travessia das avenidas, carência
de faixa e farol para pedestres.
• Conflito entre o fluxo massivo de carros chegando da
Agamenon e M’Boi Mirim com o fluxo de pedestres nas
calçadas.
• Mobiliário inexistente nas passagens; dispositivos de
apoio e de segurança também ausentes. Alguns bancos
e mesas de concreto precários estão presentes na
esquina da avenida M’Boi com a escadaria Nakamura.
• Iluminação pública: postes de aproximadamente 6-9
m de altura a distâncias irregulares; insuficiente em
todas as passagens.
• Arborização inexistente no trecho da Menininha e na
avenida M’Boi Mirim; forrações e arbustos presentes no
morro da APP do lado da escadaria Nakamura.
• Pavimento: concreto e asfalto. Observar a falta de
áreas permeáveis.
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Imagens: IVM, 2016.
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ANÁLISE AMBIENTAL E DE PAISAGEM

O escadão do Jardim Nakamura tem a particularidade de
se justapor a uma área de preservação prioritária situada
no morro embaixo do qual foi construído o terminal
provisório. A presença de forrações selvagens traz uma
qualidade paisagística, hoje negada por ser o lugar de
depósito de lixo.

É importante destacar que nenhuma das escadarias
possui dispositivo de captação de água de chuva, o que
torna as passagens dificilmente transitáveis quando
chove, aspecto muito comentado pelos usuários. Isso
resulta também da impermeabilização total do piso do
viário, seja de concreto ou de asfalto, sem nenhum lugar
de absorção das águas.

A sequência da passagem do lado da Menininha deixa a
impressão geral de um conjunto árido pela falta absoluta
de vegetação. Isso torna o percurso bastante monótono,
algumas vezes interrompido pela presença de entradas
de casas e atividades comerciais pontuais.

DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO
ÁREA
DE RAIO =DE
250m
A PARTIR
DORAIO
CENTRO
DISTRIBUIÇÃO
ESPAÇO
ÁREA DO
= 250m
DAS
PASSAGENS
A PARTIR
DO CENTRO DAS PASSAGENS
9%

Também vale destacar o desconforto pela ausência de
arborização e de sombra, particularmente no trecho que
cruza a avenida M’Boi Mirim.

DISTRIBUIÇÃO DE ESPAÇO NAS PASSAGENS
DISTRIBUIÇÃO DE ESPAÇO NAS PASSAGENS

3%
18%

Pedonal- Bicicleta

36%
Pedonal- Bicicleta

Espaço verde

Espaço verde

VIário

Viário

Espaço construído
0%

70%

ÁREA TOTAL 195.350 m2
ÁREA VERDE 5.144 m2

64%

ÁREA TOTAL 1.369 m2
ÁREA VERDE 0 m2

Fonte : IVM 2016
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LEGENDAS
Fundo de vale - Declividades do 0 - 6 %
Alto nível freático

Compartimentos de relevo com
declividades médias.
Declividades do 7 - 20 %
Propício para armazenamento

Compartimentos de relevo plano ou
relativamente plano elevado
Declividades do 0 - 6 %
Propício para infiltração e percolação
Compartimentos de relevocom
altas declividades.
Declividades maiores a 20 %
Escorregamento - pouca absorção

Compartimentos de relevo com
declividades médias.
Direção do
Declividades do 7 - 20 %
Escoamento
Propício para armazenamento

Visuais

Compartimentos de relevocom
altas declividades.
Áreas ocupadas
Declividades maiores a 20 %
Escorregamento - pouca absorção

Áreas livres

Áreas livres– verdes
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A região do Fundão, em decorrência da urbanização
mais recente, apresenta maiores déficits de
equipamentos públicos e infraestrutura. Tem ocupação
adensada com características de mais de uma unidade
residencial por lote em várias quadras.Apresenta as
tipologias dominantes de casas térreas ou sobrados,
com coberturas ou com lajes. De forma geral predomina
o uso residencial e pequeno comércio, além de igrejas
entre as quadras residenciais.
A passagem selecionada na área do Fundão é a única
dentre os três locais demonstradores que se encontra
na Área de Preservação dos Mananciais (APM). A
identidade da própria passagem pode ser diretamente
relacionada a seu posicionamento, mais estratégico que
as demais quanto às questões ambientais. É constituída
por dois trechos interrompidos pela avenida M’Boi
Mirim. As duas sequências apresentam características
extremamente opostas, apesar de constituírem
uma passagem em si, quotidianamente frequentada
pelos moradores. O primeiro trecho consiste em uma
escadaria comprida e íngreme (3A), que desce da rua
Hugo Freire de Carvalho até a M’Boi Mirim, muito
frequentada pelos moradores por desembocar perto do
ponto de ônibus na avenida.

Apesar de ter sido renovado pela Prefeitura alguns anos
atrás, o escadão e seu entorno imediato estão em estado
muito precário, com corrimão quebrado, degraus muitos
irregulares e ausência de mobiliário de descanso.
A parte de cima da escadaria, inicialmente prevista para
ser uma praça, virou um depósito de lixos e entulhos
na frente das entradas das casas lindeiras. Uma sarjeta
para captar a água foi construída apenas pela metade
e, quando chove, as águas escorrem diretamente nos
degraus e nos muros das construções situadas na parte
baixa da escadaria.
A conexão lateral com as entradas das casas foi
extremamente mal resolvida. Existem espaços
adjacentes a essa passagem que propõem um uso como
locais de permanência. Há no entanto uma apropriação
civil muito caracterizada por tensões sociais que culmina
no esvaziamento desses espaços.
Essa passagem é geralmente evitada nos horários
noturnos ou muito cedo de manhã, principalmente por
mulheres, sendo necessário uma mobilização familiar
para acompanhá-las do ponto de ônibus da M’Boi Mirim
até as ruas localizadas na parte de cima da escadaria ou
o contrário. Um trajeto alternativo à 3A recorrentemente
tomado, tanto por segurança quanto por acessibilidade,
é o contorno pela José Estima Filho.
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Diferentemente dos percursos da Menininha e do
Bambuzal, não se nota a presença de muitas crianças
brincando nas proximidades da escadaria. Acreditase que a principal razão disso seja o contexto social
local, muito permeado por tensões, fazendo com que
as famílias não deixem seus filhos muito livres para
interagirem nos espaços públicos.
Atravessando a avenida M’Boi Mirim, a passagem
continua pela rua Isabel de Oliveira (3B), uma rua
plana até a rua do Córrego e que sobe até o parque das
Cerejeiras. As calçadas da rua são precárias, estreitas,
de terra ou de concreto, geralmente ocupadas por
carros estacionados ou arbustos e postes de iluminação,
obrigando os pedestres a caminharem na rua mesmo.
A passagem incorpora também a rua do Córrego (3C),
que possui, na sua parte central, uma massa d’água
canalizada a céu aberto, com arborização nas laterais.
Apesar da água muito poluída e fétida e dos espaços
de permanência precários, essa área ainda propicia um

ambiente agradável, com possibilidade de usos diversos
pelos moradores.
No fim do trecho de córrego aberto, este é tamponado
e configura-se um alargamento da rua, que propicia
outro espaço de convívio apreciado pelos moradores
nos finais de semana. A rua do Córrego está inserida no
programa da Prefeitura “Rua Aberta”, portanto o tráfego
de veículos (públicos e privados), que compartilha esse
espaço com pedestres e bicicletas durante a semana,
é interrompido aos domingos e feriados, para uso
recreativo comunitário. Além disso, aos sábados ocorre
feira livre na rua e, após a liberação da via por este uso,
os próprios moradores mantêm a área fechada para a
passagem de veículos.

RESUMO
• Passagem estratégica de conexão entre os dois
bairros situadas de um lado e do outro da avenida M’Boi
Mirim e para o acesso até o ponto de ônibus na avenida.
• Grande dificuldade de travessia da avenida por falta
de farol e faixa de pedestre.
• Conflito entre o fluxo massivo de carros na M’Boi
Mirim com o fluxo de pedestres nas calçadas.
• Mobiliário inexistente no primeiro trecho, dispositivos
de apoio também ausentes. Mobiliário presente na rua
do Córrego com estado deteriorado ou com a pintura
saindo, mas ainda muito utilizado; canteiros das árvores
quebrados e deteriorados.
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• Ausência de dispositivos de segurança em ambos
trechos.
• Iluminação pública: postes de aproximadamente 6-9
m de altura a distâncias irregulares; insuficiente em
todas as passagens.
• Arborização inexistente no trecho da escadaria e
da rua Isabel de Oliveira, mas de qualidade na rua do
Córrego.
• Pavimento: concreto, terra, ladrilho hidráulico e
asfalto.
• Rua do córrego utilizada como espaço público de
convivência nos finais de semana e feriados.
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Legenda
Institucional
Linha de ônibus

Saúde

Ponto de ônibus

Residencial Horizontal

Geradores de fluxo

Comercial

Percurso a partir/ para as passagens

Área Verde

Curvas de nível 5 em 5m

Área de preservação prioritaria

Córregos

Favelas
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ANÁLISE AMBIENTAL E DE PAISAGEM
Em termos paisagísticos, os dois trechos também
apresentam configurações opostas. A escadaria não
possui arborização ou qualquer opção de sombra, o que
torna seu uso difícil nos dias de sol. Como destacado
antes, a gestão das águas de chuva é problemática,
principalmente no começo da escadaria, onde
desemboca a rampa hidráulica.
Na parte de cima da escadaria, no começo da rua Freire
de Carvalho, pode-se notar a presença de forrações
selvagens e arborização que vem das casas vizinhas.
Este lugar propicia a reflexão sobre um espaço público a
ser desenvolvido.
O trecho da rua Isabel de Oliveira apresenta arbustos
fracos, de altura pequena, que não trazem sombra
e dificultam o caminhar. Por outro lado, a presença
de árvores e sombra ao longo do córrego aberto é
muito notória. Essa área, além de ambientalmente

DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO ÁREA DE RAIO = 250m A
PARTIR
DO CENTRO
DAS PASSAGENS
DISTRIBUIÇÃO
DO ESPAÇO
ÁREA DE RAIO = 250m A
PARTIR DO CENTRO DAS PASSAGENS

interessante, oferece muito potencial sobretudo devido
à presença do curso d’água e dos espaços verdes e
de múltiplo uso adjacentes a ele. A arborização na
passagem contribui com um certo equilíbrio ambiental
e conforto térmico, e pode ser conectada diretamente
às áreas de mananciais que se encontram logo na
desembocadura do córrego, após cruzar a rua Isabel de
Oliveira.
As bordas configuradas pelo espaço construído são
irregulares no plano horizontal e vertical, dando
oportunidades de alargamentos das calçadas, mas
também interrompendo a circulação com muros de
pequena altura e outros obstáculos.
A localização do córrego, na área de várzea próxima à
desembocadura na área da represa do Guarapiranga,
confere o caráter de receptor das águas pluviais
montantes. Apesar disso, segundo relatos dos
moradores, não são registrados alagamentos nessa área.

DISTRIBUIÇÃO DE ESPAÇO NAS PASSAGENS

5%

24%

Pedonal - Bicicleta

37%

Espaço verde
Viário

63%

8%

Pedonal - Bicicleta
Espaço verde

58%

Viário

Espaço construído

5%

ÁREA TOTAL 196.350 m2
ÁREA VERDE 47.771 m2

ÁREA TOTAL 3125 m2
ÁREA VERDE 173 m2

Fonte: IVM, 2016
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LEGENDAS
Fundo de vale - Declividades do 0 - 6 %
Alto nível freático

Compartimentos de relevo com
declividades médias.
Declividades do 7 - 20 %
Propício para armazenamento

Compartimentos de relevo plano ou
relativamente plano elevado
Declividades do 0 - 6 %
Propício para infiltração e percolação
Compartimentos de relevocom
altas declividades.
Declividades maiores a 20 %
Escorregamento - pouca absorção

Compartimentos de relevo com
declividades médias.
Direção do
Declividades do 7 - 20 %
escoamento
Propício para armazenamento

Visuais

Compartimentos de relevocom
altas declividades.
Áreas Ocupadas
Declividades maiores a 20 %
Escorregamento - pouca absorção

Áreas livres

Áreas livres–verdes
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08 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE
ORGANIZADORA

Mireille Apel-Muller

Camille Bianchi

Formada em Literatura, Artes e Sociologia, desenvolveu
atividades profissionais na imprensa, no teatro e na
edição especializada. Membro fundador do concurso
europeu Europan desde 1988. Diretora do IVM desde
2000, participa dos projetos inovadores do Instituto
sobre a mobilidade urbana. Organizou a criação das
sedes do IVM na China, no Brasil e na Argentina.
Coordenou numerosos eventos científicos
interdisciplinares (arquitetura, urbanismo, sociologia,
economia, arte e outros) na Europa e outros continentes,
em particular na China e na América Latina.
Também dirigiu várias publicações do Instituto e
exposições internacionais, tais como “A rua é nossa!” em
2012 e “Passagens, espaços de transição da cidade do
século XXI” em 2016.

Arquiteta e urbanista pela École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Belleville (ENSAPB-2010),
mestranda na Faculdade de Arquitetura da Universidade
de São Paulo (FAUUSP-2014), sócia–fundadora do
escritório de arquitetura e urbanismo Readymake (2012)
implantado na França e no Brasil. Professora da Escola
da Cidade em São Paulo desde 2013 e coordenadora da
pesquisa Passagens Jardim Ângela desde 2015.

Luiza de Andrada e Silva
Diretora executiva do IVM Brasil. Educadora e jornalista
com especialização e mestrado em gestão de políticas
públicas.

Pascal Amphoux
Arquiteto urbanista, professor na École Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes. Participou de
numerosos projetos de arquitetura de urbanismo e
ambientais (Escritório CONTREPOINT, projetos urbanos
de Lausanne). Pesquisador no Centro de Pesquisa sobre
o Espaço Sonoro e Meio Urbano (CRESSON, escola de
arquitetura de Grenoble, unidade de pesquisa UMR
CNRS). Membro do conselho científico do IVM em
Paris, especialista prestador de serviços para numerosas
instituições suíças, francesas e europeias.
Autor de numerosos livros e publicações científicas
sobre o meio urbano sonoro, e de forma mais específica
sobre as relações entre a prática do projeto, a estética
paisagística, os métodos de ciências sociais.
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Carles Llop
Arquiteto, chefe do Departamento de Planejamento
e Planejamento Urbano e Regional da Universidade
Politécnica da Catalunha. Membro do grupo de
arquitetos Jornet-Llop-Pastor. Prêmio Nacional de
Planejamento do Ministério da Habitação da Espanha,
em 2010. Prêmio Europeu de Desenvolvimento Urbano,
2010. Premiado na 11ª Bienal de Arquitetura da Espanha.

09 COMPOSIÇÃO DO JÚRI
O júri para a seleção dos vencedores no final do
workshop será composto de:
- 3 especialistas internacionais
- 2 especialistas locais
- 1 representante político local
- 1 especialista em transporte local
- 1 representante de uma associação local
- 1 representante da entidade apoiadora para execução
das propostas

10 DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL PARA

CONSULTA

Todos os documentos listados a seguir são oferecidos no
blog do concurso (www.concurso.cidadeemmovimento.
org).

Programa Passagens do IVM
• Brochura do n°1 Passagens, manifesto, janeiro de 2014
• Brochura do n° 2 Passagens, os resultados e a exposição,
maio-outubro de 2016
• Passagens, Marcel Smets, fevereiro-abril de 2014
• Passagens do sensível, Pascal Amphoux, junho de 2014

Pesquisa Passagens Jardim Ângela
• Relatório final sobre os dados demográficos,
características geomorfológicas do IVM
• Relatório final sobre o levantamento das escadarias
pela Cidade Ativa
• Relatório final sobre a mobilidade das crianças pelo
Caminho Escolar
• Relatório Final sobre a leitura ambiental do território
pela JDVDP
• Vídeos dos percursos comentados
• Vídeo sobre o evento da escadaria do sonho

Publicações
• Concurso Passagens Barcelona, Besos e Passagens
Metropolitanas, Região metropolitana de Barcelona,
2014
• Revista R, Passagens, espacios de transición para
la ciudad del siglo XXI, Universidade da República de
Montevidéu, IVM América Latina, novembro 2015
• Concurso Passagens Tours, E se a Autoestrada A 10
abrisse as passagens, Agência de Urbanismo ATU, 2016

Documentos técnicos do concurso
• Mapa geral de implantação à escala do município
• mapa geral de implantação à escala do distrito do
Jardim Ângela
• Base ortofoto das 3 passagens
• Base Autocad das 3 passagens
• Base Gis do viário, edificações, favelas, escadarias,
linha de alta tensão, área de risco, córregos existentes,
represas, parques, APP.
• Levantamento fotográfico das 3 passagens
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APOIADORES E PARCEIROS*
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*Nota de esclarecimento: relação de apoiadores e parceiros no processo de pesquisa e estruturação do concurso.

EQUIPE IVM-BRASIL
Diretora executiva IVM-Brasil
Luiza de Andrada e Silva
Conselho Consultivo IVM-Brasil
Andres Borthagaray
Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim
Carlos David Nassi
Fabiana Izaga
Marcel Smets
Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira
Valter Luis Caldana Junior
Coordenação do concurso e da pesquisa
Passagens Jardim Ângela
Camille Bianchi (Readymake)
Dados socioeconômicos, produção das
cartografias, pesquisa sobre os moradores das três
Passagens: Readymake (Camille Bianchi, Raquel
Araruna, Luiza Amoroso de Oliveira, Thomas
Drault, Paul Firmin, Vinicius Langer Greter)
Mobilidade das crianças e oficina com as crianças:
Caminho Escolar (Irène Quintáns) e Rede Ocara
(Irène Quintáns)

Mobilidade vertical, levantamento, medições,
entrevistas das escadarias, pesquisa OrigemDestino, oficina escadão: Olhe o Degrau da Cidade
Ativa (Gabriela Callejas, Rafaella Basile, Marina
Harkot, Renan Rodrigues Ferreira)
Referência histórica, mapeamento de usos: FAU
Mackenzie (Afonso Celso de Castro, Ivana Aparecida
Bedendo, Tamara Tinoco, Natalia Lima Tieri, Filipe
Battazza, Leonardo Gobbi)
Estudo de impacto ambiental: JDVDP (Robert de
Paauw, Maria Fernanda Arias Godoy)
Percursos comentados: Cavalo Marinho (Thais
Scabio) com Rafael Poesia e Bruno de Andrade para
a gravação e edição dos vídeos.
Design gráfico: Escola de Design de Nantes (França)
com os estudantes Cécile Roger, Ophélie Leray,
Perrine Bader, Benkaly Kaba.
Apoio para coordenação da segunda fase da
pesquisa: Vazio Pleno (Taicia H. N. Marques)
Apoio para coordenação do concurso:
Rafael Takagui Sandrini (IVM)

EQUIPE IVM INTERNACIONAL
Diretora IVM Internacional
Mireille Apel-Muller
Tutores do programa Passagens
Carles LLop, IVM, Universidade Politécnica
da Catalunha
Pascal Amphoux, IVM, École Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes
e CRESSON, Escola de Arquitetura de
Grenoble)
Coordenadora Programa Passagens
Internacional
Yuna Conan
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O IVM agradece particularmente aos representantes das lideranças do Jardim
Ângela e do poder público local, pelo apoio que deram à equipe durante todo
o processo da pesquisa Passagens Jardim Ângela e da preparação do concurso:
o Fórum dos Pesquisadores (Mary Jane Spink, Peter Spink, Roberth Miniguine
Tavanti, Hercílio Pessoa, Lupicínio Iñiguez Rueda, Mario Bracco e muitos mais),
o Fórum em Defesa da Vida, a Sociedade Santos Mártires e a Casa Sofia, os
técnicos da Prefeitura Regional do M’Boi Mirim, o CCA Guarujá, os professores
e alunos da Escola Estadual Oscar Pereira Machado, o Ciclo SA, a Favela da
Paz, a Poesia Samba Soul; Genésio, da comunidade dos Bombeiros; a equipe
da Assistência Social à Familia do Bambuzal, a Associação dos Amigos
do Jardim Paranapanema, a associação a Goma, a comunidade do Jardim
Nakamura.
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