
INTENÇÕES DE PROJETO 

A. UMA CIDADE PARA AS PESSOAS

Antes de se ater às particularidades da proposta de 
intervenção arquitetônica na Passagem Bambuzal, este 
projeto afirma sua preocupação essencial com as pessoas, com 
os diferentes personagens moradores e frequentadores da 
região, a ser projetado em um processo de contínuo entendi-
mento de suas demandas. Deste modo, o projeto assume o 
compromisso de se preocupar com:

 
OS IDOSOS E OS CADEIRANTES
Escadarias e rampas íngremes representam grandes obstácu-
los para pessoas com dificuldades de locomoção. Já não 
representando situações ideais pela inclinação elevada e 
irregularidade nos terrenos acidentados no morro do Jardim 
Caiçara, o projeto das passagens irá se preocupar em oferecer 
o mínimo de infra estrutura necessária para tornar a travessia o 
mais agradável possível.

A SEGURANÇA DAS MULHERES
Já diz o ditado: “lugar de mulher é... onde ela quiser!” E para 
isso é extremamente importante as mulheres possam se sentir 
seguras para atravessarem as passagens que precisarem para 
chegarem aos seus destinos.

OS CICLISTAS
Um ciclista a mais na cidade representa um potencial 
automóvel menos. Bicicleta é saudável, não polui o ar e ocupa 
pouquíssimo espaço no trânsito, portanto serão muito bem 
vindas nessas passagens.  

OS ESPORTISTAS RADICAIS
Se para algumas pessoas escadarias e rampas íngremes 
representam obstáculos, são um prato cheio para skatistas, 
patinadores e praticantes de parkour: uma possibilidade 
entusiasmante de realizar suas manobras radicais.

A JARDINAGEM E O PLANTIO COLETIVO
Quem ama, cuida. Isso vale para pessoas e para cidades. E que 
melhor forma de se estimular o convívio coletivo quanto todos 
podem cuidar de um mesmo jardim?

O DESCANSO E A CONTEMPLAÇÃO
Se a subida de ambos lados do morro do Jardim Caiçara já é 
bastante cansativa, a recompensa da vista merece ser  aprove-
itada com bancos para se descansar.

OS PROPRIETÁRIOS
Se passageiros passam, os proprietários ficam. O lado de fora 
de seus muros serão os limites das estreitas passagens, e eles 
merecem silêncio para descansos de noite. Como propor 
atividades sem desrespeitar a merecida paz desses 
moradores?

O ENCONTRO
Será que uma passagem também não poderia proporcionar 
uma “ficagem”? Um lugar público agradável e com uma forte 
identidade frequentemente se torna ponto de referência para 
o encontro entre amigos que de lá vão para outro lugar ou lá 
mesmo ficam.

B. REGULARIZAÇÃO DO PISO PASSAGENS

Representando a intervenção de infraestrutura mais signficati-
va, propõe-se uma operação de regularização ergonômica 
sobre a irregularidade representada pela variação das 
inclinações nos quatro trechos de passagem, possibilitando a 
melhoria direta da mobilidade de seu público diverso.

Desde uma simples refação do piso de concreto até a 
estruturação de um deque de madeira, as possibilidades 
projetuais e materiais são muito amplas, de modo que se 
acredita que uma solução definitiva de traçado, desenho e 
vencimento das cotas a serem projetadas deverão derivar de 
um entendimento mais próximo da situação, reservada à FASE 
2 deste concurso. De todo modo, as situações topográficas das 
quatro passagens que compõe a Passagem Bambuzal bem os 
seus respectivos entornos foram reconstituídas em bases para 
o recebimento de dados mais precisos e o recebimento de um 
projeto executivo na escala e detalhamento pertinentes 
compostos de um sistema com lances de rampa e de escada, 
conforme a necessidade de cada trecho.
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