
parque das 
ocupações

Bruna, Marina e Octavio
pré-banca



0.
diretrizes

das
diretrizes

eixos que guiaram a abordagem 
de todas as frentes;

questões críticas levntadas que 
serviaram de guia para a tomada 

de todas as decisões



ordenação
geral

~
flexibilidade

> não fixação de algo fechado //
apresentar caminhos

- Levando em conta a 
autoconstrução e apropriação











ênfase
na

eliana
silva

Respostas que podem ser reapli-
cadas em outros contextos, mas 
contudo dá-se ênfase na eliana 

silva por:

-  ser o local com a cartografia 
mais completa

- ser local que está se consolidan-
do rapidamente, e perdendo cer-

tas potências

- a ausência de pessoas nas ruas 
em certos pontos



a ausência
nas
ruas

ruas que não são a avenida prin-
cipal, Che Guevara, encontram-se 

frequentemente pouco 
apropriadas e desertas



três frentes por escala:
interno à
ocupação:
calçadão
perene

entremeio
ocupação-

área verde:
rampa
verde

interno à
comunidade:
equipamento

MLB

21 3



1.
Calçadão
perene











ambiência
ruas avenidas



2.
equipamento

MLB

à demanda levantada pela coor-
denação de construção de uma 

central de coordenação das ocu-
pações, do MLB, pensamos em as-
sociar uma problemática levanta-

da por nós:

onde são os lugares de festa?
de partilhamento da felicidade 

em comum?

Assim, a idéia é que o equipamen-
to do MLB seja também catalisa-

dor desses eventos



Eliana SIlva
 - Realização de eventos 

(Reuniões / Assembléias / 
encontros / Shows / Festas)

- Ponto de apoio 
(Rede de Coleta de Lixo / 

Rede dos módulos / despensa 
de materiais)

Paulo Freire
 - Idem

+ Alojamento



MLB
Eliana
SIlva

a eliana silva não tem um espaço 
público significativo em seu interi-
or; só a rua e a biblioteca aparen-

tam ter esse papel.

Como lidar com essa dinâmica? 
como potencializar a rua como 

lugar de festa, através da criação 
de um espaço semi-público?





festa oficinas

feiras assembleias/
reuniões



MLB
Paulo
Freire

o equipamento do mlb na pau-
lo freire se localiza num local de 

centralidade urbana clara;

grandes proporções; centralizador 
de funções comunitárias; grande 

área livre.

a idéia é que isso tudo pode abri-
gar duas das funções: os aloja-

mentos (pelo grande espaço) e as 
de funções comunitárias (pela lo-

calização)







dormitórios



reuniões/trabalho



festa / feiras



ambiental







3.
rampa
verde

o acesso à área verde é um dos 
maiores problemas ao se lidar 

com a problemática do parque;

tomamos partido deste grande 
desnível para fazer com que o 

acesso á área sejam as áreas de 
fruição;

de forma que se Preserve a na-
tureza (centro) como tal 














