INTENÇÃO DE PROJETO E JUSTIFICATIVAS
“Interesso-me pela coexistência da modernidade com condições informais, espontâneas e improvisadas, que não consome muito material nem energia. Para mim, uma
condição híbrida é a melhor condição. Por isso, não acho que deva repudiar a modernidade ou anunciar seu fim. Ambas as condições vão continuar a coexistir. Penso
que estamos apenas começando a ficar mais sensíveis a essa coincidência e menos
eufóricos com a modernidade, pois conhecemos bem seus defeitos e desacertos, e
percebemos melhor as alternativas. Talvez sejamos agora mais entusiasmados para
imaginar como modernidade e informalidade podem coexistir.” Rem Koolhaas (2014)
Intervir em áreas disfuncionais da metrópole globalizada, formadas por rupturas nas dimensões
social e espacial, exige um esforço de análise das fraturas ou obstáculos urbanos de cada situação
particular, reconhecendo quais os desafios as pessoas enfrentam no seu cotidiano e como as
dinâmicas do movimento influenciam na construção do espaço urbano. Apesar de a configuração
morfológica das áreas de estudo dificultar a mobilidade cotidiana, ela não deve impedir o desenrolar
da vida normal como ir à padaria, buscar os filhos na escola ou falar com um vizinho.
Em uma observação global das passagens, optamos por trabalhar com duas passagens
representativas, opostas e complementares, ao mesmo tempo. Ainda que apresentem, à primeira
vista, aproximações e características homogêneas, é necessário reconhecer suas singularidades
e tratá-las de forma completa. A passagem do Fundão possui características e relações próximas
à questão metropolitana, e a passagem do Bambuzal apresenta problemáticas relacionadas às
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questões da vizinhança, em escala local. Ainda assim, se o Fundão for tratado apenas dentro
da questão metropolitana, corre-se o risco de comprometer a escala humana e negligenciar os
indivíduos que por ali habitam, circulam e se utilizam dos espaços. No caso do Bambuzal, trabalhar
apenas com a questão de vizinhança impede que sejam consideradas a necessidade de integração
com as outras escalas da urbanidade, a conexão com os bairros próximos e a dinâmica da metrópole.
A ideia, portanto, na construção dos projetos, é promover, em ambas as áreas, locais de
encontro, novas centralidades, espaços de troca e dispositivos de conexão que considerem suas
características e potencialidades, respeitando a pluralidade da população que ali habita. Desta
forma, pretende enriquecer a discussão com temáticas como o espaço da mulher e do jovem nos
percursos urbanos, contribuindo para uma maior heterogeneidade dos espaços urbanos.
Trabalhar com as duas passagens é, ainda, uma forma de mostrar que as intervenções não precisam
seguir um padrão. Ao invés de instituir ações e objetos que podem ser aplicados em qualquer
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lugar da cidade, buscamos mostrar como um conceito pode se apresentar de formas diferentes,
valorizando e respeitando as potencialidades locais e combatendo, assim, vulnerabilidades
específicas das áreas de intervenção.
A passagem do Fundão é uma área periférica cruzada por uma grande avenida do sistema viário
primário da cidade, possibilitando uma proposta de intervenção que olhe para a relação entre os
corredores metropolitanos e os bairros periféricos. O principal desafio, aqui, é trazer foco para os
espaços lindeiros à avenida, dando-lhes visibilidade, acessibilidade e vitalidade.
Já a relação das passagens do Bambuzal traz um olhar para os projetos que buscam intervir no
espaço público intra bairro, em regiões periféricas, extraindo das relações cotidianas desses locais
possibilidades e novos olhares para o projeto urbano e a arquitetura, em áreas situadas em “pontos
cegos” do planejamento. O desafio é trazer o foco para a necessidade de ocupação e apropriação
dos espaços e caminhos pelos moradores e incentivar a utilização dos espaços públicos como
locais de encontro da comunidade.
Esta visão em relação às passagens se baseia na continuidade ao processo de leitura dos
territórios realizado pelo IVM e que fazem parte do edital. A partir dessas considerações, buscamos
estabelecer diretrizes e conceitos gerais para o direcionamento dos projetos, para, a seguir, definir
as intervenções pontuais e as formas de se traduzir os conceitos para cada área.
As intenções gerais, então, são as seguintes: o fortalecimento de parcerias entre comunidade,
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profissionais técnicos e poder público; o incentivo à aprendizagem, como pilar central no sucesso no
desenvolvimento e na implantação de projetos urbanos, desde sua concepção até a pós-ocupação;

a busca pela apropriação do local pela população, encarando-os como parte da cidade e não como
ambientes de exclusão; promover a resiliência em áreas periféricas, a fim de prolongar sua vida
útil, com iniciativas criativas e abertas ao envolvimento da comunidade local e por todos aqueles
que por ali circulam; e utilizar-se dos preceitos do desenho ambiental, considerando a relação
entre o meio natural e a ocupação humana em áreas altamente alteradas, com pavimentação
excessiva e poucas áreas verdes, propondo alternativas objetivas que possibilitem um melhor
encaminhamento das águas pluviais, a promoção de áreas verdes, a adequação ao relevo e o
cuidado com áreas de proteção.
As propostas buscam, ainda, utilizar iniciativas de baixo custo, como pintura, mobiliário de fácil
instalação e reformas pontuais necessárias à adequação de desenho universal, que devem
apresentar resultados imediatos nas dinâmicas e qualidade de vida da população local. Diante
dessas diretrizes, foram, então, pensadas as seguintes intervenções e propostas para cada área:
Para a área do Bambuzal, foram reconhecidos trechos com ausência de infraestrutura básica para
as passagens, formados por matagais e caminhos com pavimentação degradada. Dessa forma,
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é necessária a construção de escadas e/ou rampas que possibilitem a passagem elementar da
população, para que só então seja possível aplicar elementos que garantam uma reconfiguração
dos espaços das passagens. No caso do fundão, apesar de se encontrarem em situações precárias,
observa-se uma infraestrutura de base implantada nos trechos em projeto.
Para ambas as áreas foi reconhecida a necessidade de tratamentos relacionados ao desenho
universal, iluminação e drenagem. Em cada uma, essas questões são tratadas de forma particular.
Para o Bambuzal, optamos por tratar de forma mais intensa os trajetos das escadas, enquanto que
no fundão, focamos o projeto na relação com a avenida M’Boi Mirim e com o córrego canalizado.
A proposta de desenho universal do Bambuzal é composta de inserção de corrimãos e acerto
da condição dos degraus e rampas, além de implantação de guia para condução de bicicletas
pelas escadarias, com o ciclista desmontado. Para o Fundão, o desenho universal foi aplicado na
travessia da avenida através de implantação de parklets de travessia com rampa de acessibilidade,
redução da dimensão da travessia, aplicação de corrimãos nas escadas e alargamento de calçadas
para melhoria dos trajetos dos pedestres. Os parklets ocupam os locais de estacionamento, não
reduzindo a circulação da avenida, permitindo a convivência entre automóveis e pedestres.
Em relação à iluminação pública, nos dois casos se volta ao pedestre. Para o Bambuzal, serve de
elemento de segurança, melhorando as condições de visibilidade das passagens e dos espaços
públicos, permitindo a apropriação no período noturno, que possui alta circulação de moradores.
No Fundão, a iluminação é utilizada como forma de estabelecer focos de visão e para chamar a
atenção para os pedestres em meio ao fluxo mais intenso de automóveis. Além disso, utiliza-se a
iluminação como ponto de referência e destaque para áreas esquecidas, de insegurança, como o
topo da escadaria.
Sobre a drenagem, para o Bambuzal a proposta é implantar laterais multifuncionais nas escadas
e rampas, com jardins de chuva em degraus que garantem uma absorção parcial das águas que
descem e o retardamento do fluxo de descida de água por meio de canteiros com plantas resistentes
à este tipo de evento. Além de colaborar com a drenagem das águas e promover o verde nessas
passagens, esse elemento de projeto também promove a fitorremediação, com filtragem das águas
do local, a partir da escolha de espécies adequadas para compor a vegetação dos canteiros.
Além dessas iniciativas de infraestrutura, são propostas intervenções que se atentam às questões
da arte e dos espaços de convívio e lazer. Para ambas as áreas, são propostas formas de requalificar
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os espaços degradados e inserir elementos lúdicos e de participação popular, envolvendo, em
algumas situações atitudes por parte da população na tomada do espaço público da cidade.
No Bambuzal, a proposta é trabalhar com o tema do “foco”, no qual as portas e janelas das casas
lindeiras que dão acesso ou visual às passagens ganham uma pintura de um círculo amarelo, que
define a intersecção simbólica entre espaço público e as áreas privadas. A intenção é promover
a identificação da população que habita as casas vizinhas e criar pontos de referência para as
pessoas que ali circulam, enfatizando que a passagem não é “terra de ninguém”. Esta iniciativa
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deve ser desenvolvida em parceria com os moradores, estimulando, inclusive, a abertura de novas
portas e janelas em casas que não as possuem e têm o potencial.
Em paralelo, propomos a iniciativa “adote um vaso”, na qual os moradores dos arredores, não

necessariamente vizinhos às passagens, são convidados a adotar um vaso, fornecidos em conjunto
com as mudas, que serão colocados nas passagens próximas aos locais das moradias, despertando
um vínculo afetivo com os moradores e trazendo mais verde para as passagens.
Propomos, ainda, implantação de mobiliário urbano como bancos e lixeiras nas passagens. Os
bancos criam espaços de convívio, principalmente se posicionados próximos aos acessos das
casas. As lixeiras contribuem com a coleta seletiva e com a redução no acúmulo de resíduos em
locais inadequados.
A parte lúdica do projeto do Bambuzal acontece, além das pinturas dos círculos nas paredes, na
implantação de escorregadores nas laterais das escadas, em trechos intercalados aos canteiros
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de drenagem, transformando a descida em algo interessante para as crianças, em seu caminho
para a escola, inspirado na proposta do parque bicentenário, no Chile.
Dentro deste tema, a principal proposta para o Fundão concentra-se no tratamento dado à
escadaria. Nesta, há um “patamar” com potencial de mirante, no qual propõe-se a instalação de
mobiliário para descansar e observar a paisagem, uma das principais visuais do local. Como forma
de dar visibilidade à passagem, que atualmente não se destaca no ambiente visualmente poluído
da avenida M’Boi Mirim, é proposta uma pintura uniforme colorida, que poderá receber intervenções
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artísticas, como grafites. Em composição com o muro alto ao fundo da passagem, a proposta é criar
um mural que termina em elementos físicos, que são dois balões “blimps”, instalados no topo da
escadaria, chamando a atenção para a passagem e a sua importância para todos os moradores.
Nos parklets de travessia são propostos, além de rampa e iluminação adequada, equipamentos
públicos, como bancos, paraciclos e lixeiras. Também é aplicada uma sinalização diferenciada,
onde uma escultura de figura humana em escala aumentada que representa os pedestres que ali
atravessam, sendo um ponto de atração para pedestres e de maior atenção para motoristas que
passam pelo local.
Além das passagens, ambos os projetos contemplam a intervenção em espaços públicos
subutilizados ou mal empregados na construção do cenário urbano.
No Bambuzal, destacamos a praça em frente ao edifício da UBS, que, como local de encontro de
todos os fluxos da região, tem características possíveis de criação de um espaço de convivência
e trocas com qualidade. É proposta, assim, a tomada de parte da rua para ampliação do espaço
do pedestre e toda a área que não engloba o raio de curvatura necessário será agregada à praça.
Em uma primeira etapa, propõe-se a pintura do asfalto e a instalação de vasos e equipamentos
públicos de fácil implantação, como bancos mesas e brinquedos. Na segunda etapa, propõe-se a
implantação física e permanente da praça, com abertura de canteiros, pavimentação adequada e
complementação de equipamentos e iluminação.
No Fundão propõe-se uma intervenção na Rua do Córrego, composta por duas vias com largura
similar à das ruas vizinhas. Assim, propõe-se a utilização de apenas uma dessas vias para
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circulação de veículos, sendo a outra pedestrializada, promovendo a integração entre a calçada
da quadra vizinha e a calçada lindeira ao córrego e, assim, transformando o espaço em uma praça
com dimensões adequadas para o desenvolvimento de diversas atividades, incluindo as atividades
que já acontecem ali eventualmente, como a feira e o uso para recreação e lazer. Esta praça tem o
intuito, ainda, de prover a relação entre os elementos naturais da paisagem e a população que ali
transita, chamando o olhar para o córrego e o início da mata do Parque da Billings.
Nestas duas praças, surge uma provocação relativa às questões do papel da mulher na apropriação
da cidade e dos espaços públicos. Ao invés de direcionar as atividades que comumente são
relacionadas à mulher, a proposta é que os equipamentos que são tidos como do universo
masculino assumam cores identificadas como femininas, como o rosa, ou estampas floridas. A
ideia é provocar a discussão sobre os gêneros e transformar a visão da comunidade em relação
às mesas de jogo, traves de futebol e equipamentos de ginástica, indicando que são também
atividades para as mulheres. Busca-se, assim, a redução do contraste e uma fusão entre os dois
universos, indicando que o espaço público não tem gênero.
Todas estas propostas estão profundamente atreladas à aproximação e participação da
comunidade, uma vez que as intervenções físicas, apesar de melhorarem as condições de
circulação e passagem não são suficientes para o alcance da urbanidade e da qualidade de vida
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que a população que habita essas áreas merece.

