Passeia Menininha!
Concurso Passagens | Jardim Ângela, São Paulo

PARTE 3: A PROPOSTA
1. Apresentação
A proposta "Passeia Menininha!" propõe o orescimento das passagens em questão, possibilitando que
esses espaços se tornem vibrantes, percebidos e integrados a comunidade local, convidando as pessoas a explorarem
o espaço urbano e contemplar o território percorrido. Para construir a proposta para a Menininha, o Instituto
COURB e o SampaPé elaboraram um plano de transformação a ser desenvolvido em seis etapas. Nesta primeira
parte do concurso apresentamos a síntese dos resultados obtidos na elaboração das três primeiras etapas.
1. Diagnóstico Participativo:

2. Levantamento dos atores:

3. Proposição Inicial:

a. Visita ao bairro e as passagens;
b. Interação com a população local;
c. Análise espacial;
d. Levantamento de potencialidades e
desaﬁos;
e. Estudo de dados socioeconômicos
da população.

a. Mapeamento dos interessados (a
ser u韉�lizada na etapa 4.b);
b. Proposta de Mobilização

a.Desenvolvimento da proposta
"Passeia Menininha!"

Essa apresentação visa detalhar as etapas 1 a 3, apresentadas acima. No entanto, caso a proposta seja
selecionada e avance para a próxima fase, propomos a construção conjunta do prosseguimento do plano de
transformação através das seguintes etapas.
4. Co-Criação:

5. Construção:

6. Monitoramento:

a. Divulgação da pré‐proposta
desenvolvida
b. Mobilização expandida com a
comunidade e com os agentes
mapeados
c. Construção colabora韉�va de
proposta para as Passagens

a. Viabilização da implementação do
Projeto junto a patrocinadores, ao
poder público e outros atores locais

a. Avaliação da ação
b. Criação de grupo com a
comunidade para zeladoria e
con韉�nuidade do projeto

2. Metodologia e Resultados Alcançados
2.1. Diagnóstico
Para realizar esta etapa analisou-se a situação das passagens a partir de uma abordagem multidisciplinar,
observando aspectos morfológicos, funcionais, visuais, sociais e perceptivos. Buscou-se, com isso, combinar uma
compreensão física dos espaços, entender a relação das pessoas com o bairro e com a cidade, registrar os aspectos
visuais da região, mapear as características das populações, e analisar as sensações e percepções locais.
Tabela 1 - Abordagem metodológica multidisciplinar aplicada para leitura sócio-espacial

Morfológica

Funcional

Visual

Social

Perceptiva
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-Análise dos mapas
com observação dos
elementos Kevin
Lynch (caminhos,
limites, bairros, nós,
marcos)

-Mapeamento Físico das
funções e conexões
-Dados Pesquisa OD
-Questionário aplicado
com transeuntes

-Mapa de conteúdo
-Série visual do
Gordon Cullen (escala
humana e emoções
dos espaços e ao
percorrer).

-Questionário aplicado
do per l do transeuntes

-Questionário
aplicado
-Troca de sonhos

-Troca de sonhos
-Indicadores sociais

-Análise de
caminhabilidade e
percepção do lugar

-Mapeamento de Atores

Para as análises, combinamos metodologias realizadas por mapa e materiais disponíveis online a outros
elementos e análises que foram coletados através de visitas diagnóstico ao bairro. Inclusive, interagindo com os
atores locais (Base Policial e Instituto Favela Sou da Paz) e também com os moradores, conforme apresentado na
imagem seguinte.
Imagem 1 - Resultado Troca de Sonhos, realizado com crianças do entorno da passagem 2D

a. Levantamento de Potencialidades e Desaos
A abordagem apresentada foi aplicada para cada uma das 4 passagens do trecho Menininha. A partir das
análises realizadas, observou-se similaridades entre a passagem 2A e 2B. Por esse motivo, considera-se aqui 3
trechos: 2A+2B, 2C e 2D.
Com base no diagnóstico de todas as dimensões identi cou-se os pontos fortes e fracos de cada uma das
passagens, possibilitando a criação da caracterização e potencial de cada uma das passagens.
Tabela 2 - Resultado de potencialidades e desaos por passagem

Morfológica

Funcional

Visual

Social

Perceptiva

Potencialidades/Fortalezas
2
A
2
B

- Passagem larga
- Passagem extensa
- Acesso rápido e
direto

- Acesso a UBS
- Abertura de ruas no
nal
- Maior permeabilidade

- Patamares constantes
- Caixa d’água da UBS
- Varandas (olho na rua)
- Visão do início ao m

- Pessoas sentadas
- Espaço de privacidade

- Espaço para
intimidade
- Sem surpresas no
caminho

2
C

- Usos diversos
- Passagem e destino

- Caminho curvo
- Vista como atalho
- Pouco
inclinada/rampa

- Algumas pinturas
- Surpresas no caminho

- Encontros

- Ativa ao longo do dia

2
D

- Acesso ao terminal
- Pequenos comércios
- Acesso direto e
rápido

- Curvas e ruas sem
acesso aos carros

- Janelas para passagem
- Vista do alto da escada

- Crianças brincando
- Vizinhos se conhecem
- Instituto Favela da Paz

- Sem ruídos de carros
- Escadas
remanescentes de
demolição
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Morfológica

Funcional

Visual

Social

Perceptiva

Di culdades/Ameaças
2A
2B

- Baixa iluminação
- Permeabilidade nula
- 0% arborizada
- Sem rampas

- Con ito com ruas
- Pouca sombra

- Escuro e solitário
- Poucas cores
- Pouco convidativo
- Muitos muros

- Poucos acessos a casas
- Mobiliário inexistente

- Caminho longo e
comprido

2C

- Vaga de
estacionamento

- Rampa nal íngreme

- Muros
desinteressantes
- Surpresa pode ser
ameaça

- Escura a noite
- Concentração de
pessoas

- Intimidador para
mulheres
- Bastante ruído

2D

- Não há faixa de
pedestre
- Calçada estreta

- Área de preservação
ambiental
- Topogra a acentuada

- Pouco colorido
- Entulhos
- Sem variações
estéticas

- Insegura a noite

- Muito estreita
- Bloqueio de focos de
luz

1. Levantamento dos Atores
a. Mapeamento de Atores Locais
Com o objetivo de conhecer o contexto local e realizar o projeto, a participação da comunidade e das
instituições locais é de extremamente relevante. Para isso, foi feito um mapeamento profundo de atores locais
divididos em duas categorias principais: articuladores e atrativos. Os articuladores são aqueles que já realizam
atividades comunitárias e culturais e por isso podem articular e promover atividades nas passagens, enquanto os
atrativos são os geram viagens pelas passagens pela sua localização e por isso são igualmente importantes para o
processo de transformação coletiva (vide mapeamento ilustrado na prancha A3).

b. Proposta de Mobilização
Para a realização do projeto pretendemos criar alguns encontros e o cinas para apresentar o que já
diagnosticamos e envolver os atores mapeados para dar continuidade ao processo de transformação. Além disso, nas
visitas locais também coletamos contatos de moradores interessados em participar de possíveis mutirões e
atividades nas passagens.

2. Proposição Inicial
Com base nas análises descritas acima, idealizamos a proposta "Passeia Menininha!". Nesta proposta
de nimos o caráter de cada passagem e suas funções para estruturar estratégias e intervenções. Porém, há uma
diretriz comum a todas: a ideia de que deixar a rotina mais agradável e divertida pode melhorar a qualidade de vida.
Todas as passagens pretendem ser um convite à contemplação e a uma forma leve de que os trajetos diários podem
ter na acelerada rotina.

a. Desenvolvimento da Proposta “Passeia Menininha!”
A proposta está apresentada na prancha A3 anexa. De qualquer forma, para efeitos de análise geral, a tabela
abaixo apresenta os detalhes de cada umas passagens, divididos entre: (1) o caráter de cada passagem, (2) a função
diagnosticada de cada uma e (3) estratégias de abordagem.
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PASSEIA MENININHA!
Permear e contemplar o território
C
A
R
Á
T
E
R

Passagem Mirante
(2a-2b)

Passagem dos Encontros
(2c)

Porta do Jardim Nakamura
(2d)

Passagem Rápida ou destino de momento
mais contemplativo (sozinho ou conversa
particular)

Permanência e Encontro (mais "praça" que
passagem)

Porta (entrada e saída do bairro), passagem
devagar e com interações

F
U
N
Ç
Õ
E
S

Acessível e Agradável
Deslocar de maneira e ciente e
confortável, com elementos informativos
e visuais, deslocamento mais agradável

Entretenimento e Diversão
Explorar as curvas da passagem com pontos
de encontro, surpreendendo e entretendo os
passantes

Acolhimento e Interação
Promover interação com o espaço ao passar

E
S
T
R
A
T
R
É
G
I
A

Preservar o silêncio;

Possibilitar que haja uma passagem linear
sem obstáculos;

Fomentar a potencialidade de entrada do
bairro, explorando elementos visuais, de
percepção e identidade do bairro;

Explorar potencial visual da passagem e
os muros que a circundam.
Destinar espaços para contemplação e
intimidade, conectar os trechos A e B.

Propor elementos alternativos que
possibilitem um deslocamento interativo,
com espaços para descanso e convivência.

Criar elementos para recepcionar os que
passam.

3. Considerações Finais
A proposta "Passeia Menininha!" teve como objetivo apresentar oportunidades de intervenções locais que
potencializem as experiências da população local em suas interações com as vielas e com o restante da comunidade
local através da valorização do espírito de pertencimento e da consolidação de espaços de convívio. De qualquer
forma, acreditamos que somente através de uma forte integração com a população local e com as instituições locais,
será possível de fazer o desenho e a estruturação de uma proposta de reabilitação integral das passagens,baseada
fundamentalmente no espírito coletivo de construção da cidade.

4. Referências
“Pinta tu Barrio”

Barrio Mio

Poesias Urbanas

Shadowing

Ciudad Emergente
Chile

Municipalidad de Lima

Organizações Sociais
Rio de Janeiro

Jonathan Chomko
Bristol, Inglaterra

Casa do Quarteirão

Passages Insolites

Integral Urban Project

“Dijubando el Bien Estar”

Orrizontale em Açores, Portugal

Les Astronautes,, Canadá

Arqui5 + Comunidade, Venezuela

Ciudad Emergente, Chile
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