Passeia,
Menininha!

Passagem Mirante (2a-2b)
CONTEMPLAR
Aproveitar o potencial paisagístico para mirante
com elementos artísticos, estares intimistas e
contemplativos

Etapas
Diagnóstico Participativo
Levantamento dos atores
Proposição Inicial
Co-criação
Construção
Monitoramento

A proposta "Passeia Menininha!" propõe o
florescimento 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 nas 6 etapas ao lado.

Objetivos e Diretrizes
Melhorar o acesso a cidade

Capacidade de replicabilidade
do processo

Melhorar a experiência do caminhar

Facilidade de implementação

Deixar a rotina mais divertida

Implementação coletiva
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INTEGRAR COM A RUA
Promover a integração entre as passagens 2a e 2b
com intervenção visual na rua, priorizando o
caminhar e explorando a possibilidade de constituir
a rua como palco itinerante e de aproveitar os
degraus como arquibancada

DESLOCAMENTO
INTERATIVO

DESCOLAR AGRADÁVEL
Coletar histórias, poemas e percepções dos
moradores em oﬁcina para pintura lúdica dos
elementos verticais
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DESCOLAR INFORMATIVO
Incentivar a caminhabilidade por meio de
elementos informativos (placas, demarcação dos
degraus) que estimulem a passagem de maneira
lúdica e acessível
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ILUMINAÇÃO

PASSAGEM ACESSÍVEL E AGRADÁVEL
Preservar carater intimista da passagem, estimulando um
deslocamento livre, com pequenos estares
contemplativos que explorem o potencial paisagístico e
sem ruído

Passagem dos Encontros (2c)

Fomentar a integração de atores locais

Mapeamento dos Atores
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 dos atores locais, conforme as
duas categorias apresentadas abaixo, vinculadas por setar que representam
os ﬂuxos dos mesmos. Acredita-se que somente através de uma forte
integração com a população e com as instituições locais, será possível de
fazer o desenho e estruturação de uma proposta de requaliﬁcação integral.
Articuladores(círculos menores)
Atores que já realizam atividades
comunitárias e culturais e por isso
podem articular e promover
atividades nas passagens.

Atrativos (círculos menores)
Atores ques geram viagens pelas
passagens pela sua localização e
por
isso
são
igualmente
importantes.

DESLOCAR ACESSÍVEL
Proposta de rampa com corrimãos no
trecho com degraus
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DESLOCAR LIVRE
Demarcação de trecho sem obstáculos para
uma caminhabilidade livre e contínua

VEGETAÇÃO
ARBUSTIVA

DESCANSAR E CONVIVER
Proposta de 2 micro praças, aproveitando a
sinuosidade da passagem, com iluminação,
vegetação e elementos lúdicos que explorem a
diversão, integração e a possibilidade de
descanso dos transeuntes.
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PASSAGEM PARA ENTRETER E DIVERTIR
Preservar carater intimista da passagem, com estares que
explorem o potencial contemplativo e sem ruído

Porta do Jardim Nakamura (2d)
Passagem

Encontros
DESCOLAR INTERATIVO
Incentivar a caminhabilidade divertida por meio de
elementos interativos e informativos (murais,
molduras paisagísticas, intervenções visuais) que
estimulem a passagem de maneira acolhedora

Passagem

Mirante

Porta Jardim

Nakamura

01 Creche
02 Centro de Estudos
03 Casa Diocesana Campo Limpo
04 Polícia Militar
05 Base Militar
06 Biblioteca
07 Instituto Favela da Paz
08 Creche Jd Nakamura

09A.U.M Jd Paranapanema
10 CEMEI Tiquira
11 Hospital e Fórum de Pesquisadores
12 Secretaria Estado da Educação
13 A Banca
14 E.E.O. Pereira Machado
15 Casa da Criança e Adolescente
16 Subprefeitura M’boi Mirim

ACOLHER E RECEPCIONAR
Demarcação da entrada ao Jd Nakumara,
com elemento urbano interativo

ENTRADA ACOLHEDORA
Criação de mirante através do aproveitamento
do potencial paisagístico e do prolongamento do
passeio, com os materiais construtivos que
restaram após demolição das ediﬁcações
existentes
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MOLDURAS
PAISAGÍSTICAS

MURAL CONTÍNUO
INFORMATIVO

Jd Nakamura
Inst. Favela
da Paz
-Maio
Gastronomia
Curso de violão

CAIXA DE
RECADOS

Roda de

Samba
30-05

Mutirão
Mirante:
19 de junho

-Junho
-Julho

PASSAGEM PARA INTERAGIR E ACOLHER
Molduras que direcionem o olhar, caixa de recados,
murais interativos com cronograma das atividades locais e
histórias dos moradores (a serem mapeadas nas oﬁcinas)

