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Introdução
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Olá! Seja muito bem vinda, muito bem vindo!

Aqui iremos apresentar para vocês um trabalho desenvolvido com 
muito afeto na Vila Margarida, em São Vicente/SP, durante o 
período de maio a agosto/2021 pela equipe de arquitetes e 
urbanistas que fazem parte do Grupo de Espaços Públicos.

Esse trabalho foi realizado através do Athis na Baixada - AnB que é 
uma iniciativa do Instituto Procomum, por meio do GT-ATHIS, com 
fomento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - 
CAU/SP. E utiliza-se de metodologias abertas e colaborativas para a 
formação de profissionais de arquitetura e urbanismo e o 
desenvolvimento de projetos para áreas de interesse social da 
Região Metropolitana da Baixada Santista.

O projeto “E se essa rua fosse minha” surgiu a partir das 
demandas colhidas durante os encontros de forma virtual com os 
moradores locais. Em muitos momentos de trocas e escutas 
notamos que na região existem espaços ociosos, sem atratividade 
para permanência da população, e que a mesma desejava espaços 
mais acolhedores, com equipamentos e vivacidade.
 
Pensando nisso convidamos os moradores a nos dizer como seriam 
espaços ideais para a comunidade. Foi aí que estreitamos laços 
com o Instituto Família Chegados e montamos esse trabalho.

Aprecie a leitura e conheça as propostas! 
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Instituto Família Chegados

www.athisnabaixada.com

O Instituto Família Chegados é uma usina geradora e 
potencializadora de sonhos, através da inovação, desenvolvimento 
humano e territorial. Nosso principal objetivo é oferecer para 
crianças e jovens da nossa quebrada, Vila Margarida&México70, 
oportunidades de autodesenvolvimento e consequentemente o 
desenvolvimento do território, através da Educação, Arte, Cultura e 
Economia/Geração de renda.

Sonhamos e trabalhamos para ver esse território tornando-se 
turístico e preparamos nossos alunos parceiros, para serem 
cidadãos globais, solucionadores de problemas locais. Valorizamos 
e reconhecemos a riqueza que existe dentro da  favela e do quão 
abundante de talentos somos, por isso nossa missão é fomentar a  
mistura dos saberes/tecnologias sociais da quebrada com as 
tecnologias externas que nos conectam com o mundo, criando 
assim mudanças positivas e significativas em nossas vidas e 
explorando as diferentes possibilidades de existência.

Dentre outros elementos, nossos valores são à Diversidade, o 
Afeto, a Coragem, a Verdade, o “Fazer Junto”, a Celebração e o 
Sonhar Grande. Em resumo, nossa visão é a de contribuir para nos 
tornarmos um polo Turístico, Cultural e Inovador, sempre 
respeitando nossas raízes locais.

Instituto Família Chegados



Parklet – Instituto Família Chegados
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O Instituto Família Chegados exerce diversas ações para o 
desenvolvimento dos jovens e crianças da Vila Margarida & México 
70, através de atividades e aulas que amplificam a visão das 
possibilidades e riquezas na favela e no mundo.

A elaboração das atividades de forma dinâmica, fomenta a 
proximidade e participação dos jovens; e para atender esta 
demanda, foi desenvolvido ao Instituto um Parklet de modo a 
viabilizar um local de permanência convidativo.

Desta maneira o Parklet foi projetado para proporcionar ao usuário 
um espaço confortável e eficiente aos mais diversos usos, o que 
instigou a composição do espaço com bancos e mesas abrangendo 
o dinamismo do local.

Com o intuito de garantir a segurança dos usuários, o parklet é 
composto por elementos de concreto em suas laterais e um gradil 
metálico paralela a rua, fazendo uma barreira entre o usuário e os 
veículos.  A escolha dos materiais utilizados tem a intenção de 
proporcionar a segurança e a longevidade do equipamento, reduz 
os custos e a quantidade de manutenção ao longo dos anos.

Para promover um local mais aconchegante, brincamos com 
espaços de alturas diferentes e com aberturas para floreiras em 
pontos estratégicos do mobiliário, além de conter pequenas 
aberturas que possibilite o encaixe de hastes metálicas removíveis 
como suporte a cobertura de malha, itens que acrescentam cor e 
vida ao mobiliário urbano.

E para acompanhar o avanço das tecnologias e as mais diversas 
atividades, o parklet conta com pontos de energia em pontos 
estratégicos, o que permite experiências e ações diversificados.
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Imagens do projeto. 
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Imagens do projeto. 
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Imagens do projeto. Projeções noturna. 
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Cobertura em tecido

Pilar/Suporte metálico

Bancos em madeira

Floreiras e estrutura em 
concreto e metal

Piso em madeira

Resultado final da 
composição da proposta

Esquema de composição projetual
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“Rua do Lazer”
Rua Renato Sales de Abreu
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Com a intenção de transformar a Rua Renato Sales de Abreu em 

um local de múltiplas atividades, o parklet proposto visa atender 

uma demanda já existente: encontro de jovens para atividades 

culturais.

A área prevista para esse parklet é de frente a um lote vazio 

murado. Pensamos em um espaço com uma estrutura de palco 

para realização de saraus, apresentações e em momentos que não 

houver atividades culturais, esse espaço possa ser utilizado pela 

comunidade como ponto de encontro entre os moradores.

O desenho proposto é bem simples para que não sejam 
necessárias manutenções constantes, e os materiais seguem a 
mesma linha do parklet do Instituto Família Chegados, com 
elementos de concreto em suas laterais e um gradil metálico 
paralela a rua, fazendo uma barreira entre o usuário e os veículos, 
além de uma lixeira e bicicletário.
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Imagens do projeto. 



O projeto
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Peitoril em metal

Resultado final da 
composição da proposta

Esquema de composição projetual

Bicicletário

Estrutura em 
concreto com lixeira

Estrutura e palco em madeira

Piso em madeira
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Projeto de revitalização de calçada

Escola Província de Okinawa
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O projeto para a calçada da EMEI Província de Okinawa foi pensado 
para atender as demandas solicitadas pelo Instituto Família Chegados.

No programa de necessidades entendemos que esse espaço descrito 
como “Pracinha da escola” teria as funções de uma área pública de 
lazer com áreas de permanências, vegetações, espaços criativos e 
convidativos, objetivando suprir as necessidades da população que 
ocupa aquele espaço diariamente.

“Pracinha em frente à escola”
Rua Cidade de Cubatão/Rua Cidade de Santos
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Imagem do local. Fonte: Google Maps

Imagem do projeto. Fonte: Imagem do projeto

“Pracinha em frente à escola”
Rua Cidade de Cubatão/Rua Cidade de Santos



“Pracinha em frente à escola”
Rua Cidade de Cubatão/Rua Cidade de Santos
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Potencialidades já existentes

Espacialização do projeto

Faixa livre

Faixa de serviço

Fonte: Arquivo pessoal 
Ricardo Pupo, julho 2021

Fonte:  Imagem Arquivo pessoal 
Ricardo Pupo, julho 2021

Fonte:  Imagem Arquivo pessoal 
Ricardo Pupo, julho 2021

Algumas árvores, 
grafite no muro da 
escola, mesas e 
bancos em concreto 
feitos pelos 
moradores.
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Faixa livre: “Caminho do conhecimento”- pintura de piso com 
formas geométricas e cartela de cores que são predominantes no 
grafite já existente. A arte do piso  segue a extensão do muro da 
escola até sua entrada, transformando o percurso do aluno mais 
lúdico e divertido.

“Pracinha em frente à escola”
Rua Cidade de Cubatão/Rua Cidade de Santos
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Faixa de serviço: Espaços de permanência, lazer e múltiplas 
atividades. Essa faixa é composta por mobiliários urbanos como 
bancos, lixeiras, mesas e paraciclos. O material escolhido para 
criação desse mobiliário foi o concreto, tanto para ser usado em 
formas quanto em blocos já prontos, garantindo durabilidade.

“Pracinha em frente à escola”
Rua Cidade de Cubatão/Rua Cidade de Santos
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Mobiliário em concreto

Pés em bloco de concreto que 
servem como paraciclo e floreira

Assento 

Lixeira 

Paraciclo

Mobiliário em madeira

Placa orientativa

Mesas e bancos
existentes

“Pracinha em frente à escola”
Rua Cidade de Cubatão/Rua Cidade de Santos
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