
 

Intenção de Projeto e Justificativas 
 
Nossa equipe trabalha de forma interdisciplinar e holística com a premissa de resgatar os olhares das pessoas de volta para seus                     
territórios e vidas, promovendo o pertencimento e inserção em termos físicos,  práticos e sensíveis nos mesmos.  
Partimos do pressuposto de que não há vida onde não se olha para a vida, e não há projeto onde não se vive o território profunda e                           
realmente. Para isso temos como prioridade entrar inicialmente em contato com o espaço-objeto e seus habitantes, num processo                  
de inserção absoluta na  
realidade para que se caracterize um processo efetivamente participativo.  
Para haver uma contribuição maior na atuação dos moradores e usuários, é necessária uma intervenção que proponha esses                  
espaços de convivência para que se implemente uma cultura de manutenção das passagens, sempre vivas, seguras e utilizadas de                   
forma sistemática, cotidiana e aprazível. Espaços subutilizados de área verde tem potencial considerável para a agricultura urbana                 
e podem ajudar na criação de novas passagens, estimular comércio local, a segurança alimentar e manutenção da segurança                  
comunitária.  
As relações com as indústrias, serviços e com o comércio local também devem ser estreitadas para complementar a devida                   
aplicação de instrumentos de lei como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e Política Nacional do Meio Ambiente como a                    
Logística Reversa e Ecologia Industrial* dentro das dinâmicas da região. Pretendemos encontrar soluções simples para melhorias a                 
curto e longo prazo, que qualifiquem as dinâmicas locais e necessitem de baixo investimento financeiro e energético, sempre                  
implementando a logística reversa, que reinsere os resíduos sólidos urbanos, dando a eles novos significados e usos,                 
transformando-os em matéria prima.  
Sempre há elementos existentes a ser mantidos e valorizados na hora de projetar novas estruturas. Antes de se propor a total                     
reconstrução daquilo que existe, queremos prezar pelo que há. Coisas novas e pouco características do local virão em último caso.                    
Essa reflexão, que nos convida a olhar sobre tudo aquilo que se descarta em nossos cotidianos, incentiva a educação ambiental                    
aberta, constante e inserida nos cotidianos de todos nós.  

 
IMAGEM: https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/favela-fantasy-gaudi-mashup-in-sao-paulo.html 
 
Estevão da Silva, que começou a erguer sua casa na favela Paraisópolis, em Sâo Paulo, no ano de 1986, usou elementos resíduos                      
encontrados nas ruas para compôr sua casa. A idéia traz resultados belos e irreverentes, e tem potencial para atividades com os                     
moradores da região na qual se pretende atuar: embelezamento dos espaços públicos por meio de trabalhos comunitários,                 
conscientes  e generosos, lembrando Gaudí.  
 
“Marca inconfundível de Gaudi, a utilização de mozaicos feitos com cacos de azulejos e cerâmicas, mostra a capacidade de criação                    
e o domínio da técnica e dos materiais. Maior se torna a importância destes revestimentos em sua obra, ao saber que muitos dos                       
cacos utilizados na fachada da residência e em outras obras do arquiteto, eram provenientes de “demolições e reformas”. Gestão                   
da Sustentabilidade em obras seculares.” 
http://www.creato.com.br/gaudi-e-a-arquitetura-bioclimatica/ 

● Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gestão integrada do lixo urbano, do entulho, dos solos 
e rochas de escavação, é de responsabilidade do poder público. Estas devem ser, além de coletadas e 
transportadas, triadas e enviadas à destinos ambientalmente adequados. Esta política é orientada sob os 
conceitos de Logística Reversa, instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios, destinado a facilitar a coleta e restituição dos resíduos sólidos a 
empreendimentos de cunho público ou privado. Dessa forma, os resíduos podem ser reaproveitados no 
ciclo de fabricação de novos produtos, na forma de insumos, visando a redução e não geração de rejeitos 
ou incineração. 

https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/favela-fantasy-gaudi-mashup-in-sao-paulo.html


 
 
Reciclar aquilo que seria resíduo pode trazer soluções belas e atraentes para a cidade, permitindo que a mesma e seu entorno                     
convivam em mais harmonia.  
Sem a pretensão de exterminar os problemas que ocorrem nesses pontos do Jardim Ângela -que extrapolam a escala local-                   
apenas com o projeto ambiental, temos como premissa semear novos paradigmas: qualificar nossos cotidianos, unir as pessoas                 
por meio do território, dando acesso constante e livre à cultura, à arte e à informação. Somado -e concomitante- a isso, a inclusão e                        
empoderamento dos habitantes e usuários com relação ao seu território e seus cotidianos, seu caminhar e suas (pre)ocupações ao                   
longo do trajeto.  
Além disso, conhecendo melhor o local e seus usuários, ampliaremos possibilidades e soluções projetuais, além de trazer novas                  
respostas das soluções em pequena escala, que poderão possibilitar a solução de grandes problemas. 
Contudo, há estratégias e soluções que se manifestam necessárias e urgentes do ponto de vista de qualidade territorial para que                    
tais passagens funcionem como espaços públicos agradáveis e generosos para todos. 
A criação de espaços que agreguem e misturem atividades, idades, realidades sócio-culturais é uma condição. As cidades com                  
vida não permitem a perseverança das relações violentas que se criam nos espaços esquecidos. A violência é fruto de                   
esquecimento: gente esquecida, em lugares esquecidos.  
Entretanto, isso não implica renunciar à idéia de que muitos aspectos da violência podem estar ligados à qualidade de vida e do                      
ambiente construído, o que nos obriga a verificar algumas questões: em que medida podem existir correlações entre a situação de                    
exclusão sócio-espacial 
Propomos  
“um plano de ação urbanístico (...) para reduzir a exclusão sócio-espacial e melhorar a qualidade de vida na região. Aceita-se que a 

questão da violência seja muito ampla nas suas causas, considerando-se como estruturais: a ausência dos direitos fundamentais 
de cidadania e os desequilíbrios históricos da formação da sociedade. Assim, já na metodologia se reconhecia que “o ambiente 

construído está longe de constituir a única fonte estimuladora da violência urbana”. (Fonte: 
http://www.fau.usp.br/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/plano_acaohaburb_diagnostico_jdangela.pdf) 

 
Pretendemos nos ambientar ao território e suas personagens com mais intimidade em cerca de dois meses de imersão intensiva                   
em campo. Entrevistas, reuniões e assembléias para entender melhor o que os usuários necessitam, carecem e desejam. Apesar                  
de haver bastante levantamentos explicitados no próprio edital, a equipe sabe da necessidade da intimidade com a vida no território                    
em questão, para a obtenção de mais respostas para o refinamento das primeiras propostas. A aceitação e atuação dos usuários                    
no processo de projeto irá  pautar os próximos passos e maiores definições do mesmo. 
Após essa intensa convivência, sentimos a necessidade de cerca de três meses para o desenho do projeto básico definitivo. Ainda                    
que com soluções simples e práticas, uma reunião aberta por mês para a definição do que será o projeto executivo é necessária. 
As reuniões deverão ocorrer após visitas coletivas aos locais de atuação e apresentação de desenhos e atividades para a                   
exploração e discussão das idéias para os mesmos, e deverão encaminhar as próximas fases do projeto. As assembléias também                   
devem ocorrer de preferência nas proximidades às áreas em estudo, para dar aos participantes a oportunidade de observar com                   
cautela a qualquer momento os elementos de discussão.  
Tivemos como principais bases teóricas a Permacultura, criada por Bill Mollison e David Holmgreen, que projetam o território de                   
forma sistêmica, pensando em estoques e organização de energia e procurando se inspirar, observar e interagir com a natureza                   
local de forma harmônica e produtiva. Jane Jacobs, é outra grande referência na qual nos apoiamos. Com seu livro “Morte e Vida                      
de grandes Cidades” analisa cidades existentes, seus espaços públicos e suas problemáticas, defendendo cidade plurais,               
pensadas sob o ponto de vista do usuário, na escala do pedestre, sempre diversificadas e permeáveis. O uso misto e constante                     
das cidades traz vida e segurança para as mesmas, segundo Jacobs, e é nisso que nos focaremos para propor a revitalização                     
desses espaços urbanos de tanto uso e importância para a região metropolitana de São Paulo -em pequena escala, servem para                    
que trabalhadores consigam vencer grandes distâncias para irem trabalhar. 
A experiência da equipe como um todo é bastante diversificada, mas tem em comum, além das práticas em permacultura,                   
educação ambiental, militância nas periferias e com movimentos de luta na cidade e no campo, o incentivo às atuações                   
participativas, diretas e dinâmicas. Por isso, temos em consenso que trabalhos e agitação cultural locais é outra questão que                   
pretendemos resgatar. 
Entre os elementos pensados para se ressignificar e incentivar as atividades nessas passagens, estão: 
O acesso à energia elétrica - tomadas com abastecimento fotovoltaico- em tomadas e luzes tanto opcionais quanto intermitentes                  
para o uso noturno. 
Mobiliário para leitura e descanso, como redários, bancos, pequenos quiosques para churrascos “na laje”  
A instalação de instrumentos sonoros e de pequenos largos com palcos de apresentação de artistas-.  
Jardins suspensos para a qualificação ambiental, embelezamento e alimentação por meio das Plantas Alimentícias Não               
Convencionais. 

 
 

http://www.fau.usp.br/depprojeto/labhab/biblioteca/produtos/plano_acaohaburb_diagnostico_jdangela.pdf


Gestão hídrica por meio da instalação de tubulações verticais, cisternas de armazenamento, jardins de filtragem e harmonização                 
térmica. 
Rampas de acesso em todos os desníveis, associadas a largos para descanso, terraços de plantio e mobiliário lúdico para o uso                     
mais constante das passagens. 
Abrigos, áreas cobertas, protetoras das chuvas e do Sol extremo. 
Ainda com diversas ideias e referências, sentimos a necessidade de aguardar maior intimidade com os usuários do local, assim                   
como os potenciais usuários para depois da implementação do projeto.  
 
 
Algumas de nossas principais Referências projetuais 
Projeto Casa Harmonia 57 

 
 
 
Escola Verde, Bali (tradução nossa) 
Green school Bali 
“Green School in Bali, Indonesia gives its students a relevant, holistic and green education in one of the most amazing environments                     
on the planet” 
“A Escola Verde em Bali, INdonesia dá aos seus estudantes uma educação relevante, holística e verde em um dos ambientes mais                     
incríveis do planeta.” (tradução nossa) 
https://www.facebook.com/greenschool/ 
 

 
 



 
 
Coletivo Construlab 
“Desenhe para construir seu mundo!” (tradução nossa) 
https://www.facebook.com/constructlab/ 

 

 
 



 
 
 
Instituto Do it yourself 
“aspira a ser un nuevo espacio de formación y auto-formación vinculado a los procesos de construcción colectiva.” 
https://www.facebook.com/institutodoityourself/ 
 

 
 
Coletivo Eparreh 
“uma cooperativa de educadores ambientais que busca promover para todas as pessoas um contato lúdico e educativo com a                   
Natureza.” 
https://www.facebook.com/eparreh/ 
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