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resumo
Este Trabalho Final de Graduação, estruturado nas etapas de
leitura e proposta, aborda o projeto de arquitetura pública em
três escalas, tendo o distrito da Vila Prudente, em São Paulo,
como recorte espacial.
Em primeiro, olho para a rua como espaço público de excelência,
na medida em que ela conecta a cidade e democratiza o
acesso, podendo ser apropriada e usada por todos. Mais
especificamente, olho para as possíveis intervenções viárias para
conectar três parques municipais, visando a qualidade física
dos espaços e corroborando com a leitura sistêmica dos espaços
livres da cidade.
Na segunda escala analiso a relação - entre si e com o entorno
- dos equipamentos públicos e de interesse público, contíguos
em um quarteirão do bairro Vila Alpina. O histórico de
ocupação desta gleba e a ausência de planejamento conjunto
entre as instuições construíram barreiras físicas e simbólicas que
impedem o pleno uso da área pela população. Desenho novas
interfaces para os equipamentos, a fim de tornar desimpedidos
os trajetos entre eles, abrindo a possibilidade para novas
ocupações.
Finalmente, dentro do Parque Vila Alpina, me volto à escala
do edifício. A partir de experiências narionais pioneiras de
arquitetura escolar, faço um estudo preliminar para uma unidade
do FabLab Livre Sp - equipamento público paulistano recente,
cuja arquitetura não teve padronização consolidada.
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-- para se mover

pela cidade
Seja a arquitetura o campo de atuação para projetar as
qualidades dos espaços construídos, é importante para seus
atores não só chegar do ponto A ao ponto B, mas como fazer
este trajeto. Neste trabalho as conexões físicas entre os espaços
edificados tem papel central, são o que levantaram as questões
iniciais e compõem o conjunto de soluções apresentadas.
Em uma cidade como São Paulo, na qual o recorte espacial
do trabalho se encontra, é um desafio por si só definir estas
conexões, frente ao tecido urbano que ultrapassa limites
municipais e a pluralidade de cenários. Desta maneira, um ponto
de partida dentro das liberdades possibilitadas pelo Trabalho
Final de Graduação é falar do que nos é caro e de onde vemos
significado. Nasci e morei toda a minha vida na mesma casa.
Nós, eu e a casa, estamos na imagem aérea ao lado, assim como
as outras casas que visitei, escolas que estudei, ruas que atravessei
desde bem antes de pensar em arquitetura. Portanto começar o
trabalho por aqui foi uma decisão natural. O recorte temático
também tem influência de experiências passadas. Sendo aluno
desta Escola tive a oportunidade entender melhor a arquitetura
como prestação de serviço de interesse público, independente
se ela também é arte, contrução, provocação ou poesia. Assim,
pensar nos espaços públicos do “meu” bairro veio como premissa
geral para o fechamento do curso.
Junto ao desejo de fazer um projeto de arquitetura, é então
necessário categorizar as escalas dos objetos de análise e
intervenção.
Em uma progressão de aproximação e detalhamento, serão três
propostas trabalhadas aqui.
Começando justamente pelo elemento que conecta todos os
lugares da cidade e consequentemente é por definição, público: a
rua. Há a dualidade de pertencimento e apropriação disso que é
de todos e de ninguém simultâneamente. Tal indefinição, porém,
classifica a rua como espaço democrático, onde os diferentes
se encontram e se manifestam. Assim, a rua é a plataforma da
exerção do direito civil.
Este capítulo discute a relação entre arquitetura e espaço
público com base em experiências brasileiras, contextualiza o
recorte espacial em sua inserção na cidade e desenha a proposta
de articulação interna entre os três parques municipais ali
presentes, tendo a rua como centralidade.
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Os lugares intersticiais, que conectam os edifícios, têm grande
valor a medida que contribuem parar ditar a urbanidade
criada em si e que permitem ou impedem relações. Essa
questão se torna mais relevante frente ao corrente processo
de securitização nos grandes centros urbanos, no qual os
programas coletivos entram para os lotes privados, os muros
avançam no limite do alinhamento e os edifícios recuam, cada
vez mais altos. Em outubro de 2019 conversei com arquitetos
do Edif (Departamento de Edificações da Secretaria Municipal
de Infreestrutura Urbana e Obras) que relatam essa operação
ocorrendo até com os CEUs (Centro de Educação Unificado,
programa educacional iniciado pela Prefeitura de São Paulo nos
anos 2000). Nos lotes inicialmente projetados para criar uma
continuidade de passeio livre, alguns agentes políticos defendem
o aumento do perímetro do gradil, separando a rua. Ao cabo, o
ensimesmamento dos edifícios constituintes do tecido urbano
leva a perda de identificação e de cuidado com o que os interpõe
- ou seja, desqualifica o espaço público. Que, de maneira
alguma é apenas um plano para ir do ponto A ao B. Mas é onde
diversos conceitos abstratos, como democracia e cidadania
são materializados. Ou como coloca o antropologista Manuel
Delgado (2014):
“[...] o conceito de espaço público não se limita a expressar
uma mera vontade descritiva. Mas difunde uma forte
conotação política. Como conceito político supõe aquilo
que definimos como esfera de coexistência pacífica e
harmoniosa dos elementos heterogêneos da sociedade.”
Assim, é imprescindível o cuidar da articulação física e
simbólica entre os elementos da cidade e opor as ações que
colocam o espaço público como subproduto desinteressado
delas mesmas. Olhar para o espaço vivido de Lefebvre – dos
habitantes e usuários, o mais próximo à vida quotidiano e aos
usos mais prosaicos, os lugares e conjuntos espaciais próprios
de cada formação social – em oposição ao espaço concebido,
do planificador, que, na forma de lote ou fracção, foi cedido
pelo promotor imobiliário ou pela autoridade política para
manifestar seus interesses particulares ou institucionais.

Edif

arquitetura e espaço público

norteavam o trabalho do “escritório público de arquitetos”. Seus
desenhos têm uma liberdade muito maior de apropriação do
espaço, fazendo com que a multiplicidade de projetos para os
diversos “lugares” fossem terrenos livres para a experimentação
da “arquitetura da cidade”. Aqui os espaços livres têm a maior
relevância. Estes, inicialmente e intencionalmente sem programa
fazem a articulação entre os equipamentos e, mais do que
isso, são a plataforma para as possibilidades de apropriação,
congregação, manifestação, diálogo e oposição dos diferentes
agentes sociais.

Croquis de estudo para as Praças de Equipamentos Culturais

instrumento de arrecadação e distribuição de recursos
financeiros da Prefeitura.
Faz parte também do escopo do Território CEU a ampliação do
programa inicial, podendo ser agregadas funções de assistência
social, plataformas para produção cultural local independente e
ligadas à cultura digital e espaços de trabalho compartilhado.

Neste sentido, o desenho urbano é essencial, principal campo
de atuação do Território CEU. Sua formulação teve origem na
política urbana expressa no Plano Diretor Estratégico (PDE) de
2014, que tem grande enfoque em espaços ativos e interligados.
Partindo de uma unidade do CEU como o ponto central de
intervenção, o Território incide na requalificação de caminhos
de pedestres e ciclistas com desenho de vias e mobiliário
urbano para conectar equipamentos públicos, corroborando
e extrapolando as intenções da cidade educadora iniciadas
no projeto do CEU. A configuração da rede equipamentos
deve integrar os novos aos existentes, de forma a reverter a
tradicional lógica de ocupação de baixa densidade de terrenos
públicos. Para isso, dois instrumentos foram criados no último
PDE (e descontinuados na mudança de gestão) dos quais o
Território CEU se vale. O Plano de Articulação e Integração da
Rede de Equipamentos identifica possibilidades de ampliação
e otimização dos equipamentos públicos existentes e o Plano
de Gestão de Áreas Públicas atua na seleção de áreas para a
construção de novos equipamentos. Ambos obtêm recurso pelo
FUNDURB (Fundo de Desenvolvimento Urbano), importante
Território CEU Novo Mundo
B Arquitetos
São Paulo, 2016

Precursora direta dos CEUs, a ideia central da Praça de
Equipamentos Sociais (PES) era a constituição de pontos nodais
de uma futura rede de equipamentos públicos, que deixariam
de trabalhar na lógica fragmentada da organização do governo e
do loteamento urbano, que não é racional para a administração
e para o desenvolvimento da cidade. O Edif, partindo de sua
experiência na construção de escolas e de edifícios públicos,
assume a responsabilidade de pensar, com suas possibilidades
frente à arquitetura e seu conceito orgânico de cidade, novas
formas de inserção do poder público na sociedade. Assim,
as PES se adequavam, inclusive como primeiro resultado das
pesquisas dos arquitetos do Edif, aos princípios de projeto que
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o triângulo de parques da Vila
Prudente
Nos exemplos anteriores fica evidente a necessidade de um
pensamento sistêmico, de larga abrangência, que articule
diferentes programas e as novas construções às pré-existências.
Ao mesmo tempo que permita a reprodução de soluções em
outros tempos e espaços. Políticas e arquitetura públicas aqui se
encontram e incidem juntas nas redes de equipamentos públicos,
ponderando normatização e especificidade.

(um construído e dois em planejamento) e uma estação do
monotrilho, sobre a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.
Os três parques são ladeados por córregos subterrâneos (com
exceção de um trecho, abordado no próximo capítulo) que
desenbocam no córrego da Mooca, hoje tamponado pela avenida.
Este trecho contém em si elementos suficientes para se pensar
em um sistema de áreas livres e nas conexões entre suas partes.

Por este ângulo, os parques municipais são grandes exemplos. Ao
contrário dos programas edificados, os parques têm grande parte
dos parâmetros que os compõem - programa, área, tipologia
de paisagem, fauna, flora - ditados pela história e geografia de
seu endereço. Tamanha variação denota em outra linguagem
de identificação. Além da paisagem natural, dos elementos
construtivos e mobiliário padronizados, a possível conexão física
entre os parques compõe o entendimento dessa rede capilar de
equipamentos.

Ademais, sua localização na cidade potencializa a demanda por
um projeto. Desde sua inauguração, a Avenida Anhaia Mello é
uma via importante para ligar a Zona Leste ao Centro da capital.
Junto com a Radial Leste, os dois eixos transportam milhões de
pessoas diariamente, entretanto, até 2010 apenas um continha
transporte público de alta capacidade, a Linha 3-Vermelha
do Metrô. Com a expansão da Linha 2-Verde e a criação da
Linha 15-Prata, os fluxos na Anhaia Mello aumentaram e
foram seguidos de outras mudanças (em parte viabilizadas
pela demarcação da avenida como Eixo de Estruturação
Metropolitana no Plano Diretor Estratégico de 2014), como
definição de faixas e construção de um terminal de ônibus,
novos empreendimentos verticalizados de habitação e aumento
do número de comércio. Semelhante a outros pontos nodais do
transporte público, aqui surgiu uma centralidade.

A rica rede hidrográfica de São Paulo, como um gabarito inicial
para o planejamento da cidade, determinou a localização de
diversos parques nas áreas de várzea - cuja característica natural
de grande capacidade de drenagem não é compatível com
urbanização, no sentido de impermeabilização do solo. Além
disso, estabeleceu as ruas e avenidas, paralelas ou sobre os corpos
d´água, que as conectam.
Portanto, concretizar a ideia de um sistema de áreas livres
intimamente conectado, quase formando um corpo único,
inicia-se da identificação dos elementos que o compõe e da
afirmação da rua como parte dele. E como tal, também deve
ser pensado como espaço de atividades, com programa, com
tipologia, com paisagem.
O recorte espacial do trabalho foi escolhido como demonstração
dessa ideia. Em um raio de oitocentos metros, à partir da
Prefeitura Regional da Vila Prudente há três parques munipais

Dois dos parques do triângulo são consequência deste processo.
O Parque Jardim Independência foi delimitado pela área não
ocupada pelo pátio de estacionamento e manutenção dos trens
do monotrilho, que por sua vez, foi construído no lote da antiga
empresa Linhas Correntes. O Parque Vila Ema nasceu da luta
do movimento de moradores Viva o Parque, que desde 2010
faz passeatas, campanhas de conscientização e participa de
audiências públicas. A área pertencia inicialmente à construtora
Tecnisa e seria transformada em um condomínio de quatro
torres residênciais, suprimindo grande parte da vegetação atual.
Através da Transferência do Direito de Construir, ferramenta do

Estatuto da Cidade, a Prefeitura homologou a implementação
do parque.
O primeiro nível de intervenção propõe a conexão física e
simbólica entre os três parques e a área da Prefeitura Regional
como exemplo e ponto de partida para a expansão de um sistema
de áreas livres interligado.
Começo identificando as ruas que circundam as áreas
selecionadas e traçando caminhos entre elas. Pela geometria
resultante, a Prefeitura Regional e a Estação Oratório do
monotrilho atuam como distribuidores dos caminhos, um ponto
de paragem entre os vértices do triângulo.
Por este motivo, sinalizo a possibilidade de ressignificação da
Prefeitura Regional. Aqui, em particular, ter maior diálogo com
o entorno é extremamente benéfico. Hoje, o muro alto esconde
o casarão neocolonial tombado em 2017 pelo órgão municipal
de preservação do patrimônio (CONPRESP), que faz partes das
edificações onde opera a Prefeitura Regional. Além disso, ambos
os lotes frente a sua entrada estão ociosos e poderiam, também
por meio de ferramentas urbanísticas e comporem uma grande
área pública.
A segunda ação é elencar, com olhar mais criterioso, as
intervenções possíveis e necessárias nos caminhos traçados. Para
isso, o Catálogo de Intervenções Urbanas do Território CEU
será o norteador, ao estabelecer parâmetros de função, desenho e
construção para os logradrouros.
Finalmente, indico a oportunidade de multiplicar tal
procedimento, tomando com base os edifícios de interesse
comum e os caminhos entre eles, com o objetivo de democratizar
o movimento justo, confortável e coeso pela cidade.

Vila Ema

Prefeitura
Regional

Vila Alpina
Jardim Independência

Áreas verdes e rede hidrográfica da Zona
Sudeste de São Paulo
Croqui de estudo da integração entre os parques
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Linha do monotrilho sobre a Av. Anhaia Mello
Paulo Lopes, 2018
Construção da Av. Anhaia Mello, em 1978
Imagem encontrada no blog Histórias da
Vila, autoria desconhecida
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Parque Vila Alpina

Parque Vila Ema

M el lo
A v. A nh ai a

Mapeamento de intervenções viárias no Triângulo

Prefeitura Regional
da Vila Prudente

Parque Jardim
Independência

M el lo
A v. A nh ai a

Expansão das conexões e intervenções

1:10 000

Manutenção/alargamento de calçada
Expansão de esquina
Criação de calçada
Edifícios de interesse público
Aproximações
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aproximações
Três aproximações - uma para cada parque - foram escolhidas
para exemplificar as reformas. Elas também seguem o Catálogo
de Intervenções Urbanas quanto ao dimensionamento e opções
de soluções e se adequam ao contexto específico de cada caso.
Emitido em 2015, o catálogo foi criado para as intervenções
feitas na ocasião da construção das novas unidades dos CEUs,
para garantir o acesso seguro dos usuários. Com este fim, foram
desenvolvidos padrões em cinco temas (Passeios, Arborização,
Iluminação, Mobiliário Urbano e Elementos Construtivos), dos
quais o primeiro fica mais evidente na escala desenhada aqui.
O primeiro exemplo tem como principal medida criar a calçada
ao longo do córrego na face leste do Parque Vila Alpina. Hoje
o trecho aberto do córrego esta praticamente invisível aos
pedestres tanto pela falta do passeio quanto pela vegetação
fechada que acoberta parte dele. Suprimindo uma faixa de
estacionamento no lado oposto da pista é possível construir o
calçadão próximo ao corpo d’água, acessado em alguns pontos
de transposição do leito carroçável, com o uso de faixas elevadas
para pedestres para diminuir a velocidade dos veículos e onde
o passeio cresce ainda mais, criando espaço de estar ou com
equipamentos que complementem o programa do parque.
A segunda escolha foi a saída norte da Estação Oratório, a
mais próxima do Parque Vila Ema. Além de realocar o ponto
de ônibus para melhor acesso de pessoas com deficiência e
de alargar a calçada que leva até a entrada do parque, toda a
curvatura da rua foi elevada, eliminando o desnível, a fim de
priorizar o trajeto peatonal e aludindo à possibilidade de ter o
acesso de veículos impedido ao finais de semana e fazer da rua,
praça.
Finalmente, na esquina da Avenida Secundino com a Rua
Domingues da Silva Bueno, uma alternativa de chegada ao
Parque Jardim Independência, a criação das ciclofaixas e o
projeto de acessibilidade ditaram as principais mudanças deste
exemplo.

< Situação Atual | Proposta >

1:250

Passeio junto ao córrego Suzano e Parque Vila Alpina
Avenida Jacinto Menezes Palhares
Intervenções:
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criação de calçada
criação de faixas elevada para pedestres
instalação de mobiliário urbano
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< Situação Atual | Proposta >

< Situação Atual | Proposta >

1:250

Acesso ao Parque Vila Ema

Acesso ao Parque Jardim Independência

R. Nupeba

Cruzamento Av. Secundino x R. Domingues da Silva Bueno

Intervenções:
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1:250

alargamento de calçada
expansão da esquina
criação de faixa elevada para pedestres
instalação de mobiliário urbano

Intervenções:

alargamento de calçada
expansão da esquina
criação de faixas de pedestres
criação de ciclofaixas
instalação de mobiliário urbano
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-- para acessar o lugar

que é de todos
Nos mapas e imagens anteriores chama a atenção a dimensão
do que até agora demonimei Parque Vila Alpina. A quadra
marca o mapa a paisagem por ser a maior área “livre” da região,
entretanto, ali se encontra uma diversidade de ocupação que
centraliza a discussão deste capítulo. Na realidade há uma
sequência de equipamentos públicos e de interesse público,
incluindo um parque municipal, nos quinhentos mil metros
quadrados, constituindo um ponto de interesse para o bairro
e seus vizinhos. Com a expansão da rede de transporte
metropolitano citada anteriormente, o alcance da quadra
aumenta, e esse potencial me levou às propostas apresentadas a
seguir.
O terreno atua também na articulação entre o contexto
metropolitano do eixo da Avenida Anhaia Mello com os
miolos de bairro. Ao longo dos 3,5km de extensão perimetral
da quadra se relaciona com tipologias e morfologias plurais. E
resolve tais relações também de maneiras plurais, ora com maior
integração ora com maior separação. Diferença que é resultado
de topografia e planejamento, e basicamente espacializada
nas fachadas leste e oeste. A primeira voltada para o Jardim
Independência e a segunda, para o Jardim Avelido.
Separados entre si por grades e muros, os trajetos aqui são
marcados pela descontinuidade. Para cada equipamento há uma
barreira, uma guarita, um estacionamento - construídos em
pontos diferentes no tempo nas últimas cinco décadas. Transitar
entre eles significa, então, entrar e sair de cada um deles.
Somada à diferença na data de inauguração dos equipamentos,
sua segmentação administrativa contribui na dinâmica. O
ensimesmamento citado no capítulo anterior se aplica neste
território, uma vez que cada Secretaria prioriza a salvaguarda de
seus edifícios e renegam os espaços intercalares. Evidentemente
a complexibilidade de gestão de espaços públicos, em especial
inseridos na magnitude de São Paulo, ultrapassa as especulações
do trabalho. Mesmo assim, questioná-la começa nele.
Atualmente, a construção do CEU Vila Alpina e reforma do
CEE Arthur Friedenreich trazem novas possilidades para as
relações abordadas, e impulsionam todo o trabalho. Adiante,
olho para o quarteirão de equipamentos mais de perto e busco
alternativas na constramão das ações que historicamente o
consolidaram.
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O crescimento da mancha urbana neste trecho da Zona Leste
paulistana se deu de maneira curiosa. Na década de 1950 havia
um loteamento vindo da várzea do rio Tamanduateí - ocupação
majoritariamente industrial, ligada à linha ferroviária - já
bastante construído, uma ocupação mais esparsa próxima às
áreas de mata (polígonos cinza, no primeiro mapa) e um vazio
entre os dois. Comparando com o segundo mapa, observamos
que ali, nas décadas seguintes, os equipamentos seriam
implantados. Alguns, inclusive antes mesmo da retificação
e tamponamento do Córrego da Mooca para construção da
Avenida Anhaia Mello, em 1975.

Mapas de 1954 (fonte: Vasp Cruzeiro - em cima) e 1988 (fonte:
Cartas Vegetação - em baixo), mostrando a evolução da ocupação
urbana | sem escala

Em GUERREIRO (2009), ao comentar o projeto das Praças
de Equipamentos Sociais, da Prefeitura de São Paulo, a autora
comenta sobre as áreas reservadas pelo projeto, quando ele foi
descontinuado:

Geosampa

breve histórico de ocupação
urbana

“[...] apenas um dos terrenos bloqueados para uma futura
intervenção, o de Inácio Monteiro, em Cidade Tiradentes.
Os outros seguiram o destino de tantas outras glebas
públicas que, seguindo a irracionalidade fracionária da
dministração pública, foram loteados e distribuídos para
diversas secretarias, sem um projeto conjunto.”

Outro ponto importante ressaltado pelos mapas históricos é
a contemporaneidade da construção dos equipamentos com o
Jardim Avelino. O bairro que veio posterior aos loteamentos
vizinho e ocupa parte do “vazio” dos anos 1950, possui um
desenho viário distinto do anterior e lotes maiores, ocupados
pela classe média-alta. Isso se reflete na relação desses lugares.
As ruas do Jardim Avelino estão em nível com a quadra dos
equipamentos e, inclusive, é deste lado que ocorre o acesso para
a maioria deles. Situação bem diferente do lado oposto, frente ao
Jardim Independência, para o qual o talude da quadra se volta.
Aqui é onde programas mais recentes, autogeridos, ocorrem, em
áreas concedidas pelo poder público - um grupo escoteiro, uma
escolinha de futebol e a sede um time de futebol local.

Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello em 2010
(acima) e 2019 (abaixo)

Google Street View

É possível que algo parecido tenha ocorrido aqui. Uma área
pública que não foi inteiramente vendida e loteada para
habitação, talvez por já pensar-se em um plano para ela, que
posteriormente foi dividida para diferentes secretarias.

Nos anos recentes, o adensamento resultante do processo de
mudanças do bairro não se manifestou no sistema de espaços
livres, que fica á margem de ser um subproduto dos projetos da
infraestrutura de transporte.
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o quarteirão-parque
B

Além do traçado viário quase ininterrúpto que envolve o
quarteirão, a paisagem “natural” ajuda a enxergar a quadra
como um só lugar. Em ocasiões em que apresentei-a amigos ou
mesmo durante o curso do trabalho, era necessário descrevê-lo e
enumerar o que ali está contido. Pelo contrário, os moradores da
região utilizam os equipamentos como ponto de referência, mais
do que os nomes e os números das ruas.
Nas fotos ao lado, que são as várias fachadas ao redor da quadra
fica evidente a unidade que a massa verde denota à primeira
vista e as diferenças de relação com a rua e de seus vizinhos.
Por sua vez, o diagrama evidencia a dimensão dos espaços não
edificados e a possível conectividade entre eles.
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O quarteirão de equipamentos da Vila Prudente apresenta
desafios e potencialidades. É necessário dar unidade visual e
arquitetônica para esta rede complexa de programas, interfaces,
fluxos e tipologias, construída ao longo de décadas e sem um
plano integral. Além disso, com o desenho, é possível desafiar
os perímetros impostos pela fragmentação administrativa, a
fim de alargar os espaços de transição e diminuir as barreiras
físicas presentes. De modo a criar condições espaciais para a
apropriação plural e democrática destes lugares, o encontro de
diferentes grupos sociais e o acesso universal aos programas de
interesse comum. Destaco quatro pontos principais a serem
avaliados para alcançar estes objetivos.
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Para todos os modais a grande extensão da quadra é um desafio.
Aliada aos muros dos equipamentos, impede a transposição,
isolando os programas dentre si.
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A Avenida Jacinto Menezes Palhares tem elação complicada com
o terreno devido ao talude construído, que dificulta a sua relação
com os equipamentos, e ao cerceamento do Córrego Suzano em
seu trecho aberto, próximo ao Hospital Estadual da Vila Alpina.
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Como em muitos endereços metropolitanos, a Avenida Anhaia
Mello ocupa a área de várzea de um córrego tamponado e é
um foco de alagamento, consequência da soma de períodos
de chuvas fortes e alta impermeabilidade do solo. Desde 2013,
pelo menos, há projetos para uma galeria de desvio (o popular
piscinão) para ajudar a evitar as enchentes. Não acredito que
esta seja a melhor solução para o problema.

O perímetro do Crematório excede em muito o necessário para
as suas atividades. O gramado entre a Avenida Franciso Falconi
e o estacionamento - não necessário às funções cerimoniais
- é usado pela população como área de lazer, principalmente
para passear com cachorros e soltar pipa, entretanto não há
programação para este gramado, e nem transição para o Parque
Municipal logo ao lado.
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proposta
Os quatro pontos de intervenção estão contidos no desenho
ao lado: especulação de alternativa de sistema de drenagem,
criação de novas transposições e circulações na quadra, expansão
da área de lazer e ressignificação da fachada leste. Adiante eles
serão melhor elaborados. A ação principal, entretanto, engloba
todos eles teorica e fisicamente: determinar o quarteirão em
sua totalidade como parque - o Parque Vila Alpina do primeiro
capítulo.
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Finalmente, privilegiando a fluidez dos trajetos peatonais e
do uso dos espaços, desloco os estacionamentos e indico áreas
cobertas que complementam a possível programação do parque.
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A v.

Aproveitando a radicalidade permitida em um trabalho
acadêmico, proponho também que o perímetro do novo parque
não seja gradeado, busco que seja continuação direta das ruas
que o circundam. Segurança dos usuários e manutenção dos
espaços são elementares para a arquitetura pública, mas sinalizo
dentro dessa liberdade o processo apropriação e pertecimento
do lugar de todos.

P

1

Esta ação encargo duplo. Concretiza a leitura de unidade do
lugar, já estabelecida pelo viário e pela paisagem. Contexto
no qual as justificativas de repartições internas minguam
e o atravessamento por toda a área se torna prioridade,
considerando também o acesso universal aos lugares do
quarteirão. E mais do que isso, estimula o diálogo entre as
Secretarias que regem os equipamentos do parque. Se as ruas
entre os equipamentos eram o subproduto dos cercamento de
cada lote, e é difícil tensionar esta relação, como no caso dos
CEUs, uma contrapartida possível é subtrair os lotes.
O Município já possui exemplos deste funcionamento. O
Parque Raul Seixas, em Itaquera, que passou por uma reforma
em 2019 principalmente com vistas à acessibilidade, contém
um equipamento da Secretaria Municipal da Saúde - o Centro
de Convivência e Cooperativa (CECCO) - e um da Secretaria
Municipal de Cultura - a Casa de Cultura Raul Seixas. Talvez
o parque mais conhecido da cidade, o do Ibirapuera, também
conta com uma série de equipamentos geridos por diferentes
instituições.

M

M el lo
A v. A n h ai a

C

5
7
E

d

6
8

c

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CEE Arthur Friedenreich
CECCO Vila Prudente
CEU Vila Alpina
SENAI Huberto Reis Costa
Administração
Crematório de São Paulo
35° Grupo Escoteiro Corrente
Santa Cruz F.C.
Escola de Futebol Meninos da Vila
Cemitério São Pedro
Hospital Estadual da Vila Alpina

E.
P.
M.

Estacionamento
Prefeitura Regional da Vila Prudente
Estação Oratório da Linha 15-Prata

E

R

b

10

C

Barreira física entre equipamentos

a
b
c
d

propor
A v. F
ra n c
isco
Fa l c
oni

afetar e desafetar
integrar e expandir

E

requalificar

R.

1:5 000

28

C

C

C
C

E

11

Jo s

é

ai
Je r

ssa

ti

Até 2016 (anúncio do CEU Vila Alpina)

Relações de espaços e gestão no Parque Vila Alpina:
Secretaria Municipal de Educação - SME
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Serviços Funerários PR Vila Prudente - SF
Secretaria do Estado de Saúde - SE

2020

Proposta

As mudanças físicas feitas ao longo do tempo se refletem na
estrutura de gestão dos espaços. A construção do CEU Vila
Alpina iniciou sobreposições de interesse e responsabilidade
sobre os mesmos espaços. A proposta do Parque Vila
Alpina procura tensionar a possibilidade de sobreposições
de administração dos espaços, de maneira a aumentar a
supervisão sobre eles e facilitar atividades multidisciplinares
pelo parque. Há, então, a gestão global por parte da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, e divisões internas
das responsabilidades de cada secretaria nos seus respectivos
equipamentos - não mais limitadas pelas barreiras físicas.

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado - DAEE
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integração
Desenhos em corte apresentando situações atuais e propostas
para o Parque Vila Alpina. Todas visam soluções que
amplifiquem as relações entre visitantes e permeabilidade entre
os espaços.

a

Sistema de drenagem

Na área dos campos de futebol - inclusos na reforma atual do
CEE Arthur Friedenreich - está prevista a construção de uma
galeria de desvio. A obra pretende aliviar os casos de alagamento
na Avenida Anhaia Mello e ruas adjacentes. Esta solução,
contudo, além de ter uma tipologia incompatível com a área
do parque, não engloba ações mitigatórias de drenagem em
outros pontos da sub-bacia. Alternativas menos impactantes e
melhor assimiladas ao contexto urbano são possíveis nos parques
municipais - por sua vez, já extretamente importantes para o
sistema de drenagem.
No caso do Parque Vila Alpina, proponho a reforma do trecho
aberto do Córrego Suzano, criando uma área passível de
alagamento que reduz a velocidade de chegada dos efluentes
ao entroncamento com o Córrego da Mooca, sob a Avenida
Anhaia Mello. Com o mesmo objetivo, mais adiante, prevejo
uma vala de infiltração. Por fim, na esquina, desenho uma bacia
de retenção com fundo drenante para compor o sistema. Além
de contribuir para a permeabilidade do solo, o lago permanente
possibilita reutilizar uma parte da água para rega.
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Situação Atual | Proposta

>

>

Em paralelo, visto que a rede hidrográfica é ramificada e a soma
de ações melhor contribui para resolver problemas de drenagem
urbana, projetos semelhantes podem ser aplicados aos parques
Vila Ema e Jardim Independência e replicados posteriormente
em demais áreas públicas.

1:200

b

Transposições e circulações

Esta aproximação evidencia a relação problemática na Avenida
Jacinto Menezes Palhares, com o córrego murado e o lado leste
do cemitério inacessível, os moradores se deparam com uma
barreira.
As ruas que circundam a área dos túmulos são abertas à cidade,
e agora são outra alternativa de transposição e acesso ao parque.
Com o córrego visível aqui também é possível criar pontos de
lazer e contemplação, conectando os programas do parque.
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Situação Atual | Proposta

>

>

A proposta de abrir o cemitério traz a discussão da segregação
da cidade dos vivos e da cidade dos mortos, que Renato
Cymbalista trata em seu livro de 2002. O culto aos antepassados
faz parte da cultura popular e por muito tempo era feito nas
igrejas, local importante de socialização. Sendo o cemitério um
equipamento dentro do parque, ele é tão importante e acessível
quanto os outros.

1:200

c

Expansão da área de lazer

Situação Atual | Proposta

>

>

Ao deslocar o estacionamento e retirar o muro que hoje isola
esta área, o acesso desimpedido a afirma como espaço de
recreação, como vem sendo usado pela população. A contrução
de algumas coberturas pelo parque tanto criam lugares de
sombra e repouso, como fazem a transição de atividades. Aqui,
ela articula a clareira com a entrada do crematório.

1:200

d

requalificar
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Situação Atual | Proposta

>

>

A gestão conjunta do parque se materializa no prédio da
administração. O edifício multifuncional abriga as reuniões
de do conselho gestor do parque e pode receber atividades
voltadas à população. Sua implantação cria nova interface entre
o parque e a avenida, que tem a pista secundária, usada de
estacionamento, surprimida para a criação do calçadão.

1:200

-- para trabalhar

coletivamente
A configuração de um grande parque com diferentes
equipamentos, gerido conjuntamente e inserido no perímetro
do Território CEU, traz viabilidade de escolha para novos
programas, suas implantações e readequações subsequentes, e
oportunidade de financiamento. Penso que uma interpretação
possível para os capítulos anteriores é uma contextualização
extendida para o projeto de arquitetura a seguir. Esta base, ainda
que justificada por instrumentos urbanísticos atuais e projetos
executados pelo poder público, permite especulações projetuais,
aqui aproveitadas.
Abro o capítulo com um levantamento dos equipamentos de
interesse público presente no bairro, já considerando o CEU
Vila Alpina. Daí, vem uma breve investigação do protagonismo
do programa escolar na história da arquitetura brasileira,
em especial nos séculos XX e XXI. O desenho de espaços
de aprendizagem foi sendo reformulado à medida em que o
próprio ensino era revisto. Neste processo, figuras como Anísio
Teixeira e Paulo Freire foram essenciais para o entendimento
que o espaço de aprender não se limita ao perímetro do
edifício escolar, mas a cidade como um todo faz parte do
desenvolvimento cidadão.
A determinação do FabLab Livre SP como programa escolhido
para este trabalho leva os aspectos anteriores em consideração.
Além disso, por ser um equipamento público recente cuja
arquitetura não está definida, enxergo a oportunidade de
aplicar conceitos de modulação e construção estabelecidos
pela arquitetura escolar pública contenporânea nos CEUs e
nos edifícios do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da
Educação). Por fim, sua implantação entre outros equipamentos
de educação potencializa a interdisciplinaridade e o
planejamento intersecretarial.
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distribuição de equipamentos
de interesse público
Segundo levantamento da base de dados do Geosampa, nota-se
a grande presença de equipamentos de educação nas adjacências
do Triângulo de Parques. Eles contemplam escolas de educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio, públicas e privadas.
Elas estão distribuídas de maneira uniforme pelos bairros, que
são majoritariamente residenciais.
Entretanto, é evidente a escassez de equipamentos de cultura e
esportes. E aqui vale uma observação sobre a base de dados. Por
ser anterior ao projeto do CEU, ele não está contemplado. Além
disso, e mais importante, é que o Geosampa não considera nem
o Parque Ecológico nem os programas autogeridos supracitados
como equipamentos de interesse público.

11

Ademais, muitas das escolas públicas destes bairros possuem
quadras poliesportivas nas quais atividades para toda a
comunidade poderiam acontecer. Isso implica em um
planejamento mais amplo, talvez intersecretarial, para lidar
com a gestão e manutenção destes espaços. Mas coloca-se
uma consideração importante sobre o nível de integração dos
edifícios públicos com a cidade.
No mapa ao lado podemos ver melhor a distribuição espacial da
quadra, já com a implantação do projeto do CEU Vila Alpina,
concedida pelo Edif. Com sua implantação dentro do CEE
Arthur Friedenreich, o projeto do CEU conseguiu duas coisas
importantes no sentido de um planejamento de equipamentos
públicos. Foi liberada verba para manutenção e reforma dos
espaços do CEE - alguns até então inviabilizados de seu uso - e
foi negociada com o poder público a abertura de uma praça no
acesso principal pela rua João Pedro Lecór, à norte do SENAI
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Humberto Reis
Costa. O recuo do gradil foi permitido pela movimentação
de terra que criou um talude que resguarda as salas de aula de
educação infantil e aloca o ingresso ao edifício pelo terceiro
pavimento.
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1. CEE Arthur Friedenreich
2. CEU Vila Alpina
3. SENAI Huberto Reis Costa
4. Parque Ecológico da Vila Prudente
5. Crematório de São Paulo
6. 35° Grupo Escoteiro Corrente
7. Santa Cruz F.C.
8. Escola de Futebol Meninos da Vila
9. Cemitério São Pedro
10. Hospital Estadual da Vila Alpina
11. Parque Vila Ema
12. Parque Jardim independência
13. Prefeitura Regional da Vila Prudente
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42

12

3

Eq. Esporte

1:10 000

arquitetura e educação

Simbolicamente também teve protagonismo na instalação da
república na virada do século. “A Escola e o Relógio como que
se transformaram em símbolos do ardoroso ideário republicano
aparecendo nas praças mais novas em substituição da Igreja e do
Cruzeiro”. (ARTIGAS, 1970)
Em São Paulo, o acelerado processo de urbanização iniciado
nos anos 1940 acarretou um descompasso entre o aumento da
demanda por vagas nas escolas e creches e a velocidade hábil
delas serem construídas. Os movimentos sociais organizados
por escolas foram os primeiros na cidade, e a resposta do
poder público foi a mudança do currículo para meio período,
dobrando o número de alunos. O que, desacompanhado da
manutenção necessária, precarizou os edifícios.
A esta época, na qual as pautas do movimento modernista eram
ascendentes no Brasil, houve experiências de arquitetura escolar
pública pautadas no esforço de padronização e modulação
dos espaços, bem como se valendo da recente possibilidade de
pré-fabricação de peças em concreto. Mais do que isso, foram
projetos objetivando ser a manifestação de uma íntima relação
com concepções pedagógicas e contexto de implantação. Ficava
cada vez mais clara a comunhão entre ambiente construído
e o próprio ensino. Ou, como escreveu a arquiteta Mayumi
Watanabe (1995):
“O prédio escolar se confunde com o próprio serviço escolar
e com o direito à educação. [...] Estabelece concretamente
os limites e as características do atendimento. E é ainda
este objeto concreto que a população identifica e dá
significado.”
Para este trabalho foram estudadas algumas das experiências
do século passado e há um enfoque no CEU, por sua escala e
contemporaneidade.

São Paulo e Governo Estadual - buscava também uma “nova
escola”. Entretanto, aqui a preocupação principal era construir
uma quantidade suficiente para a alta demanda da cidade de
prédios escolares - desenhados de outra maneira que não a
tradicional - e tornar a escola um ponto de reunião social do
bairro. Propunha-se uma ruptura com a tipologia escolar que
vinha sendo feita, que quebrasse “a analogia sistemática entre
a escola e a prisão” (DUARTE, 1951). A Comissão Executiva do
Convênio - chefiada principalmente por arquitetos-funcionários
públicos, uma novidade até então - chegou a um programa
padrão dividido em três zonas: a de ensino, a de recreação e a
de administração, destacando também a importância do corpo
docente.

Os diagramas ao lado investigam as distribuições espaciais
de quatro projetos de arquitetura escolar do século XX.
Aqui dispostos em ordem crescente de escala, da esquerda
para a direita. Começando pela Escola Platoon, um sistema
estadunidense que visando a diversificação e maior eficiência
do ensino, propunha a alternância de turmas entre salas de aula
comuns e sala de atividades especiais, como música e artes. Deste
modo, o sistema prescindia de uma arquitetura específica, mas
criava nova dinâmica de uso e trânsito no edifício. O educador
brasileiro Anísio Teixeira teve contato com o sistema ao viajar
para os Estados Unidos e conhecer John Dewey, educador que
defendia uma escola democrática, formadora de gente para a
ação.
Ao retornar ao Brasil, Anísio desenvolve um sistema inspirado
nesta experiência, mas em uma escala bem maior. As EscolasClasse e Escolas-Parque, iniciadas nos anos 50, dividem-se entre
os morros e vales de Salvador, pelos quais os alunos transitam
para se revezarem entre as atividades culturais e socializantes
desta e o currículo tradicional da primeira. Além de serem
essenciais para a democratização da educação à época em que
ela era restringida às classes média e alta, as escolas de Anísio
Teixeira (lê-se, aqui, em associação com os arquitetos) prezavam
por espaços de liberdade, flexibilidade, e maior integração
com o exterior. Isso porque ele acreditava em uma totalidade
educacional que não devia se limitar ao perímetro do edifício. Se
a educação é toda a formação do indivíduo e do seu meio social,
todo o espaço no qual essa formação ocorre é um espaço de
aprendizado, que também deve ser expandido e cuidado.

Três décadas mais tarde, o discurso de democratização,
suprimento de demanda e expansão do currículo de ensino
ainda se fazia presente. Os CIEPs (Centros Integrados de
Educação Pública) retomaram a discussão no Rio de Janeiro,
com Darcy Ribeiro à frente de seu projeto educacional. Porém
agora a arquitetura ganha maior protagonismo pois passa a
ser instrumento também para a realização de um projeto que
pretende universalizar o ensino, através da produção préfabricada tanto na Fábrica de Escolas quanto em fábricas
particulares para os CIEPs, que agilizaria e diminuiria o custo de
obra.

Escola Platoon
manhã

tarde

sala
comum

turma A

sala
especial

turma B

Convênio Escolar
zona administração

Nelson Kon, 2003

Frente à grande quantidade de escolas nesta porção da cidade, e
principalmente à chegada de uma unidade do CEU ao terreno,
era necessário entender as arquiteturas e as relações com a
cidade possíveis para este programa. A arquitetura escolar é
um tema muito revisitado na história da arquitetura, claro,
pela sempre atualidade do tema. Seja por as cidades estarem
crescendo, se adensando e um novo problema urbano se
apresente, seja por uma nova linha pedagógica desenvolvida
que afirme outras dinâmicas de ensino, seja por mudanças
tecnológicas e sociais que impliquem em novos campos do
conhecimento e, consequentemente, novas escolas a serem
construídas.

zona ensino
zona recreação

Ciep
edifício principal

praça

salão
polivalente

biblioteca

Escola-Classe / Escola-Parque

Simultaneamente, o Convênio Escolar - entre o munícipio de
escolas-classe
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Diagramas de distribuição espacial de
diferentes edifícios / conjuntos educacionais

escola-parque
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O projeto mais recente a tentar concretizar todas estas pautas é
o CEU. Nascido no Edif, é a junção de projetos de pedagogia, de
arquitetura e de gestão. Quanto à pedagogia, a base teórica é a
Escola Cidadã de Paulo Freire, que estava à frente da Secretaria
Municipal de Educação durante o governo de Luísa Erundina.
A Escola Cidadã teria a função de promover a cidadania no
interior do Estado, através da reformulação da estrutura de
poder dentro dela e na participação permanente da comunidade
local. Assim, além do trabalho sobre a qualidade do ensino, a
formação permanente de professores, a mudança curricular,
entre outras mudanças representativas que a escola deveria
passar para que se tornasse apta a formar o novo cidadão, faz
parte primordial desta formação a ação política.
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e necessárias, mostrando-se menos capazes de falar das que são opcionais, livres ou voluntárias. É
preciso assim procurar extensividades em pontos específicos do texto, como quando o regimento
determina que a "estrutura dos CEUs privilegiará as relações horizontais".30 Isso remete à noção
de autonomia das partes e à possibilidade de relações voluntárias entre elas, de uma forma que o
âmbito espacial está menos apto a especificar. Ao lado disso, relações verticais produzem
hierarquias de poder que certamente estão mais próximas da ideia de interações obrigatórias, não
voluntárias ou não opcionais – sobretudo para o lado da relação dotado de menos poder. Desse

modo, no âmbito jurídico as relações de igualdade estão mais diretamente mescladas à livre

Na arquitetura, Paulo Freire também foi importante referência.
A partir do movimento pela redemocratização do país pósditadura surge o conceito de Cidade educadora. Aquela que
através do seu espaço participa da educação cidadã, sendo um
espaço de cultura para a liberdade. Assim, todas as praças, ruas,
edifícios públicos, institucionais, enfim, toda a vida na cidade
também é formadora na constituição do novo cidadão, apto
a reivindicar seus direitos dentro do Estado reformulado. O
espaço da cidade, assim, se integra com o espaço da escola. A
Cidade Educadora ensina a olhar para a cidade, aprender com
ela, e ser agente na sua construção, participando ativamente de
seus espaços democráticos e convivendo com a diferença. Além
disso, por se tratar de um projeto-modelo a ser reproduzido,
a racionalização da construção foi um dos pilares do projeto.
Principalmente pela complexidade do programa e pela
necessidade de adaptação a diferentes condições de implantação
encontradas na cidade.

escolha por interagir e à extensividade, enquanto as relações hierárquicas aparecem mais
diretamente vinculadas à impossibilidade de escolher as interações – em outras palavras, a
Plantasepadrão
do agrupamento
educional
(SMDU)relacionadas no âmbito jurídico do que no âmbito
liberdade
a igualdade
estão mais
diretamente

do espaço.

Isso se reflete no difícil arranjo de gestão do equipamento. Ao
unir funções educacionais, esportivas e culturais e inserir a
participação da comunidade, o CEU foi pioneiro no desafio de
constituir uma gestão intersecretarial desta magnitude.
Entretanto, quando o projeto começou a ser realizado, não
houve a transposição efetiva do projeto para a realidade. Na
primeira fase dos CEUs, os terrenos destinados às suas unidades
eram privados e foram comprados pela prefeitura - resolução
onerosa para os cofres públicos. Além disso, o governo se
associou a grandes empreiteiras para realizar a construção.
O que desconectou o projeto da comunidade, ao pousar um
edifício monumental que aos olhos do usuário tinha origem
desconhecida e, portanto, não tinha identificação.

DiagramaFigura
de funcionalmento
da administração
dos CEUs
durante
a Suplicy (2001-2004).
12 – Organograma
dos CEUs
na gestão
Marta
gestão Marta Suplicy (SPIRA)
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Conforme o Artigo 9º do 1º Regimento dos CEUs. Isso é parte de um esforço mais amplo do governo Suplicy para
descentralizar o governo municipal, interessado em delegar poderes, recursos e autonomia à instância regional. Esse
conjunto de medidas buscou minimizar entraves de atendimento a demandas locais, equalizar a distribuição de
recursos pelas regiões da cidade e permitir a participação do cidadão nos processos decisórios do governo. Assim, a
gestão Suplicy criou 31 Subprefeituras para substituir as 28 Administrações Regionais precedentes, mas também para
reorganizar outras instâncias de poder regional e fazer coincidir seus limites, incluindo-se aí 41 Distritos de Saúde, 17
Supervisões de Assistência Social e 13 Núcleos de Ação Educativa. As escolas e CEUs passaram a ser
supervisionados por uma coordenadoria de educação vinculada às subprefeituras (SUPLICY, 2008).

	
  

Diagrama dos blocos programáricos
dos CEUs (SMDU)
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Além da referência direta ao pojeto do CEU, outros
equipamentos públicos paulistas desenham relações de espaço,
de operação e de gestão que inspiraram o projeto apresentado
neste capítulo.
Fábricas de Cultura
Projeto desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo e
administrado pelo Catavento, as Fábricas de Cultura são espaços
de formação e difusão artística. Iniciadas em 2011, ocupam
edifícios de 7000 m², com tipologias variadas, que abrigam salas
de aula, biblioteca e teatro. - onde os cursos são lecionados e
apresentações e exposições dos alunos e de coletivos acontecem.
A programação atenta-se a incorporar manifestações culturais
contemporâneas (a exemplo de aulas de grafite, hip hop, dj e
mixagem) e de origens diversas (circo, capoeira, danças criadas
em clubes LGBT) às aulas mais tradicionais de música erudita e
teatro.
Centro Cultural da Juventude
O CCJ é fruto da mobilização da comunidade de Vila Nova
Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, que, frente à
demanda do bairro por espaços de suporte às manifestações
culturais, conquistou este direito nas reuniões de Orçamento
Participativo da Prefeitura. A presença dos usuários passou deste
processo para a participação da gestão dos 8000 m² do Centro.
Hoje, já referência nacional de espaço para a juventude, as sala,
oficinas, galerias, estudío do CCJ são palco de eventos que
transbordam suas atividades, como o Festival Mário de Andrade,
em outubro de 2019.
Sabina: Escola Parque do Conhecimento
Inicialmente idealizado como um museu da ciência como
complementar ao programa das escolas municipais pela
Prefeitura de Santo André, o Instituto Sabina transformou-se
em um museu-escola aberto ao público. O projeto de Paulo
Mendes da Rocha desenha duas vigas paralelas de 184 metros
de comprimento que recebem a cobertura metálica e dão
flexibilidade ao layout interno, livre de função estrutural.
A proporção retangular do edifício ajuda a separar o
estacionamento do parque no qual ele está implantado. Dado o
declive do terreno, foi possível criar aberturas e acessos em dois
níveis.

Fábrica de Cultura Parque Belém
envolverde.cartacapital.com.br
CCJ Ruth Cardoso
Robson Borges de Lima, 2018
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Instituto Sabina
Nelson Kon, 2007
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o fablab livre sp
O FabLab Livre SP é um programa municipal sob a Secretaria
Municipa de Inovação e Tecnologia (SMIT), em parceria com
o Instituto de Tecnologia Social, criado durante a gestão de
Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo.

Três grupos de atividades compõem o funcionamento do
FabLab: cursos, desenvolvimentos de projetos e conversas.
Os cursos são de curta (4 horas), média (16 horas) e longa (96
horas) duração relacionados a fabricação digital, marcenaria,
eletrônica e práticas criativas. O equipamento e maquinário é
acessível a todos para o desenvolvimento de projetos. Com apoio
do corpo técnico, já foram elaborados instrumentos musicais,
objetos de design, peças cenográficas, protótipos de motor, jogos
e brinquedos educativos, maquetes, entre muitos outros. As
conversas unem o público regular com profissionais das áreas
criativas e de empreendorismo e outras instituições voltadas ao
ensino e tecnologia.

Foi pensado como uma plataforma para todos interessados em
construir projetos. Para isso conta com processos colaborativos
de criação e compartilhamento de conhecimento e conta
com uma infraestrutura máquinas, computadores, softwares,
equipamentos eletrônicos e ferramentas de fabricação digital.
A primeira unidade foi inaugurada no Centro de Formação
Cultural (CFC) de Cidade Tiradentes em dezembro de
2015. Deste então, mais onze unidades foram construídas,
distribuídas pela cidade. Porém, ao contrário de alguns outros
equipamentos públicos no formato de “capilar de rede” - como
UBS, CEI e EMEF - não houve padronização dos projetos e
uma pesquisa de arquitetura do programa para o FabLab Livre.
O quadro que encontramos hoje é de unidades em variadas
dimensões, espacialidades, condições de uso e disponibilidade
de ferramentas. Dentre elas, algumas foram construídas no
terreno de um CEU (ou ocupam alguma edificação adaptada no
conjunto).

Interior de um FabLab
fablablivresp.art.br

O equipamento está, então, em compasso com uma tendência
global de expansão da fabricação digital e do desenvolvimento
open source - no qual os dados e as fontes são abertas e públicas,
pois o objetivo principal é compartilhar o conhecimento.
Estando aliado ao CEUs e podendo fazer parte de políticas
públicas de educação e cultura, ele acresce no alcance e na
pluralidade dos equipamentos públicos por toda a cidade.

Há atualmente o esforço para levantar de todas as 12 unidades
de existentes na cidade, buscando compreender melhor as
potencialidades de cada um e readequar os laboratórios
existentes de acordo com o espaço e região onde estão
implantados. Como resultado, espera-se chegar a um conjunto
de diretrizes que garanta a qualidade espacial para a implantação
do programa, como foi relatado por uma arquiteta da SMIT
que responde pelos espaços físicos do FabLab Livre SP e
dos Telecentros. Ela também getilmente compartilhou as
plantas da unidade de Cidade Tiradentes, a qual comporta
todo o maquinário e possui a área de salas necessários para o
desenvolvimento das atividades.
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CCJ Ruth Cardoso
Leon Rodrigues, 2018

CFC Cidade Tiradentes
Página do Facebook, 2017
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fablab vila alpina
O projeto tem duas principais motivações. A aplicação de
exercícios projetuais acerca da arquitetura do programa - ou
seja, tomar decisões e elencar soluções que são referentes a
um programa de necessidades específico, e exemplificar a
implantação do estudo feito, chegando à terceira escala do
trabalho.
O FabLab Livre SP contempla as duas motivações. A
concentração de equipamentos públicos e equipamentos de
educação no Parque Vila Alpina cria uma base de projeto
rica, com potencial de conexões com qualquer intervenção
adicionada ali. Ao lado do SENAI Humberto Reis Costa e do
CEU Vila Alpina, o FabLab complementa as atividades escolares
no contra período e atua como ponto de encontro de públicos
variados. A dinâmica criada entre os três edifícios mais uma vez
reforça a importância do trajeto entre eles, na medida em que
as praças, gramados, bosques, e calçadas do parque são usados e
apropriados pelo público.
Estando dentro do perímetro do Território CEU e no cenário
de reforma do recorte espacial deste trabalho, há, teoricamente,
ações e instrumentos urbanísticos para financiar e contextualizar
o projeto.
Para mais, a localização privilegiada do parque torna o novo
equipamento e suas atividades acessíveis para os bairros
vizinhos, de maneira que projetos em parceria possam ser
realizados: produção objetos de cenografia para peças de teatro
escolares, elaboração de dispositos exibidos em feiras de ciência,
construção em grupo de maquetes em marcenaria, fabricação de
mobiliário e estruturas lúdicas junto à administração do parque,
e assim por diante. O objetivo maior do projeto é, enfim, ajudar
a compor uma cidade educadora.
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Programação

Mobiliário e disposição de uma
sala para máquinas de corte a
laser segundo o FabFoundation

O programa de um FabLab tem como principal parâmetro as
máquinas necessárias para as atividades. De dimensões variadas,
elas compartilham a necessidade de infraestrutura no seu
funcionamento, mobiliário de apoio para programação e estoque
de material e postos de trabalho adjuntos. Há a distinção de
acesso para usuários e funcionários, mas o convívio entre as
atividades é intrínseco ao funcionamento do programa.
No trabalho atual da SMIT de analisar as unidades construídas,
levantar desafios e potencialidades e estabelecer diretrizes de
projeto para as novas instalações, busca-se parear o FabLab
Livre SP com outros laboratórios importantes pelo mundo.
A principal referência, o Fab Foundation, foi criada em 2009
pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology / Instituto de
Tecnologia de Massachusetts), nos Estados Unidos, mantém um
rede global de promoção e arrecadação de recursos para o uso de
tecnologia e fabricação digital.
A insituição também disponibiliza diretrizes de instalações e
dimensionamento para o conhecimento geral.
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Mezanino | Térreo
sem escala

Planta do FabLab do Museu de
Ciência e Insdústria de Chicago

>

>

Plantas do FabLab Livre
CFC Cidade Tiradentes
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Equipamentos e mobiliário

Parâmetros de layout
Fresadora CNC

3,00 x 2,00 x 1,45 m
Apoio: computador e estoque
(madeira e acrílico e polímeros
plásticos)

Marcenaria

Dimensões Variadas
Apoio: estoque (ferramentas e
insumos)

Infraestrutura

Estoque

Máquina de corte a laser

1,90 x 1,10 x 1,35 m
Apoio: computador
e estoque (papéis, madeira e
acrílico)

Plotter de recorte

0,90 x 0,30 x 0,30 m
Apoio: computador e estoque
(tintas e papel)

Operação

Circulação

Criação

Impressora 3D

Computadores

Máquina de Termoformagem

Bancadas de trabalho

0,50 x 0,40 x 0,45 m
Apoio: computador e estoque
(polímero plástico)

1,45 x 0,80 x 1,30 m
Apoio: estoque (polímero
plástico)

0,50 x 0,50 x 0,50

Comprimento variado x 0,70 x
0,75 m

Osciloscópio

Mesas de trabalho

Gravadora à vácuo

Estantes e prateleiras

0,50 x 0,20 x 0,30 m

1,30 x 1,00 x 1,30 m
Apoio: lavatório e estoque (telas
para serigrafia)

Exemplo da sala de impressão.

Listagem de equipamentos e
mobiliário a partir do levantamento
feito pela Secretaria Municipal
de Inovação e Tecnologia.
Dimensionamento da planta ao
lado baseado nesta listagem e nas
referências do Fab Foundation.

1,20 x 2,40 x 0,75

Dimensões variadas

Exemplo da sala das máquinas CNC para dimensionamento.
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Construção
As pesquisas realizadas na conceituação do CEU e do FDE
avaliaram a utilização de elementos pré-fabricados, sistema
que reduz o tempo de construção e consequentemente pode
apresentar menores custos. A racionalidade por trás da
fabricação destes elementos está presente em diversos momentos
do projeto e da obra. Foi observado que as estruturas em
concreto são vantajosas financeiramente em relação as em aço,
e percebeu-se que o reforço nas junções, tornando as estruturas
hiperestáticas, reduziu os problemas constatados em escolas
construídas anteriormente.
1. Fundação, canteiro e fabricação

A pré-fabricação torna-se a opção mais vantajosa para obras
públicas ao considerar que a normatização intrínseca a ela
implica em projetos executivos otimizados, compensando
o longo processo de licitação. Além disso, a exigência de
conhecimento específico deste sistema, no caso do FDE,
diminuiu drasticamente as ocorrências de rescisão contratual um problema comum nas construções estatais. Por outro lado, a
dominação de grandes construtoras na fabricação das estruturas
torna o processo desconexo dos locais de implantação dos
equipamentos, como observado nos CEUs.
Resgato aqui o trabalho do Centro de Desenvolvimento de
Equipamentos Urbanos Comunitários (Cedec). Estabelecido na
Empresa Municipal de Urbanização, na década de 1990, o Cedec
era um núcleo de pesquisa e produção de componentes urbanos
e equipamentos comunitários. Realizou projetos ímpares de
mobiliário e edifícios públicos utilizando argamassa armada.
A dinâmica de canteiro proposta aqui toma o Cedec como
referência e se desenvolve em três etapas simplificadas:
regularização do terreno e fundação simultâneas à fabricação dos
elementos - momento de pesquisa, experimentação, assistência
técnica e envolvimento da comunidade; montagem da estrutura
e desmontagem da fábrica; finalização do edifício e apropriação
da área onde estava o canteiro.
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Construção de uma escola estadual do FDE
(Fundação para o Desenvolvimento da Educação)
Nelson Kon, 2004

2. Montagem da estrutura

Diagrama esquemático do processo de
construção de um edifício em pré-fabricado
de concreto

3. Edifício finalizado com vedações e cobertura
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10 m

Modulação

6m

1

A união das necessidades do programa às características
do sistema construtivo resultam na modulação do projeto.
Determinadas as dimensões necessárias para as oficinas unidade espacial modelo - os ambientes foram categorizados e
agrupados.
Este estudo preliminar, afirmando o FabLab Livre SP como um
equipamento público capilar de rede, busca com esta modulação
aumentar a flexibilidade do projeto, para que ele possa ter
diferentes implantações e consequentemente estar presente em
toda a cidade.

2

Ambientes do programa
Servido

Servidor

1. Oficinas

5. Estoque

2. Ensino

6. Depósito

3. Recepção

7. Sanitários

3

4. Administração

4

Módulo espacial e estrutural

60 m²

6m

7
5

10 m

6

7

7
6
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Implantação
O edifício toma proveito da curva da rua existente para assentarse na topografia em declive. A distribuição do programa em
dois pavimentos permite que o acesso seja feito em dois níveis,
definidos por muros de arrimo que circundam e protegem parte
da estrutura pré-fabricada: na praça superior o usuário chega
ao espaço de exposição e administração, e pela praça inferior se
dirige aos postos de trabalho.

3
4

Áreas molhadas concentram-se ao norte, bem como a caixa
d’água, para proteger público e maquinário de forte insolação
e altas temperaturas. Pelo mesmo motivo, a fachada principal,
noroeste conta com brises e esquadrias que permitem ventilação
cruzada com as demais áreas da construção.
Em relação ao eixo longitudinal, o setor servidor volta-se para
sudeste, mais resguardado. Enquanto o setor servido, mais
aberto, visa as praças e os equipamentos vizinhos.

1
2

1. FabLab Livre SP
2. SENAI Humberto Reis Costa
3. CEU Vila Alpina
4. Ginásio poliesportivo do CEE Arthur Friendenreich
1:1000
Corte esquemático de todo o quarteirão

Hospital Estadual da Vila Alpina
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Crematório de São Paulo

FabLab Vila Alpina

CEU Vila Alpina

Monotrilho
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8
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3
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6

5

1
5

4
7

6

3

8

9

2

10

1
11
12

Planta Mezanino (+ 754,5)
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1. Praça
2. Entrada / Exposição
3. Recepção

4. Administração
5. Reunião
6. Descanso

7. Copa
8. Vestiário
9. Depósito

1:200

Planta Térreo (+ 751)

1. Praça
2. Entrada / Exposição
3. Sanitário

4. Depósito
5. Estoque
6. Reunião / Ensino

7. Marcenaria
8. Gravação à Vácuo
9. Laboratório de
Eletrônica

10. Impressão 3D e plotter
11. Fresadoras CNC
12. Termoformagem
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Corte Transversal
1:100
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Corte Longitudinal
1:100
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conclusões
Ao longo da graduação penso ser comum ir descobrindo os
processos tão ou mais importantes que os resultados. Por este
trabalho entrei em contato com uma série de processos que
materializam a arquitetura pública de hoje. A importância e até
mesmo a beleza dos projetos referenciados encontram-se, então,
em sua continuidade.
Aqui foi elencada uma bibliografia de experiências que
demonstram os diferentes desdobramentos de conceitos básicos,
como cidadania e inclusão. Meu interesse foi em usar estas
ferramentas para chegar ao desenho de um lugar compromissado
com estes conceitos. Mais do que reinventar soluções - para
calçamento e mobiliário urbano (na escala da cidade), para
reforma de parque urbanos (na escala da quadra), ou para um
sistema estrutural pré-fabricado (na escala da construção) - me
foi caro organizar as soluções existentes para compor o trabalho.
Decisão também embasada no caráter político da arquitetura.
Primeiro pela grande estrutura que envolve uma iniciativa
estatal. Me refiro tanto ao trabalho realizado por seus diversos
profissionais, quanto ao orçamentado angariado que volta à
sociedade. E em segundo lugar, porque a determinação dos
espaços construídos implica nas ocupações possíveis ali, Logo, o
desenho não se abstém das características imateriais resultantes
dele. Em equipamentos públicos, principalmente, acessibilidade
e integração devem pautar o projeto. A arquitetura pública tem
a responsabilidade, mesmo que sujeito a mudanças de siglas ou
atores governamentais, de legitimar políticas inclusivas.

a galinha atravessou a rua
porque ela precisa
porque ela pode
porque ela quer
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