
Potencialidades 
negativas

• Desmatamento

• Construção de casas 
na AP

• Contaminação das 
nascentes

• Substituição dos 
canteiros e hortas por 
novas áreas 
construídas

Potencialidades 
positivas

• Imaginário latente de 
um parque da AP 
(Usos para diversão e 
lazer da AP)

• Plantio de arvores 
frutíferas (Pomares)

• Plantio de temperos, 
ervas medicinais e 
hortaliças (hortas)

• Plantio de plantas 
ornamentais 

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

• Arborização das ruas

• Criação de parques 
(inclusive, micro-
praças)

• Hortas-superfície

• Rede de quintais 
abertos

Novas Oportunidades

• Árvores frutíferas

• Árvores patrimônio

• Hortas e pomares

• Desenvolvimento da 
imagem de parque

• Interfaces com a 
ZPAM

Suportes ambientais

Natureza e território



Suportes

Infra-estrutura

Potencialidades 
negativas

• Falta de água 
canalizada

• Falta de esgoto e 
saneamento básico

• Falta de coleta de lixo

• Falta de energia 
elétrica

• Falta de pavimentação

• Falta de arborização

• Falta de sinalização

Potencialidades 
positivas

• Gatos de água

• Eliana silva: TEVAPs
e circulos de 
bananeiras

• Gatos de energia

• Lixeiras produzidas 
pelos moradores

• Relação pouco 
conflitante entre 
pedestres e carros

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

• Ruas compartilhadas

• Pavimentação + 
arborização+ 
iluminação

• Pergolados nas ruas

• Praças

Novas Oportunidades

• Convivência entre 
pessoas, verde, 
mobiliário, 
brinquedos, 
equipamentos e 
veículos

• Brinquedos 
distribuídos pelas ruas

• Potencialização dos 
encontros, lazer e 
brincadeiras

• Desenvolvimento da 
imagem de parque

• Arborização

• Verde nas superfícies



Cultura e território

Espaços de encontros cotidianos

Potencialidades 
negativas

• Poucos espaços de 
encontros

• Presença de áreas 
residuais

Potencialidades 
positivas

• Usos diversos  nas 
ruas: crianças, jogos, 
etc

• Criação de espaços de 
encontros: àrvore
Eliana silva, àrea
terraplanada Paulo 
freire

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

• Micro-praças

• Pomar-parquinho

• Ruas compatilhadas

• Parquinho de bolso

Novas Oportunidades

• Oficina transforma os 
materiais/resíduos em 
brinquedos

• Todo lugar é lugar de 
brincar

• Potencialização dos 
locais das brincadeiras

• Ocupação de espaços 
residuais



Cultura e território

Espaços de referência 

Potencialidades 
negativas

•Poucos espaços de 
referência

Potencialidades positivas

•.Árvore Eliana silva e 
Cozinha coletiva da 
Paulo freire: Assembleias 
e reuniões  

•Av. Che Guevara: Festas

•Creche Eliana silva

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

•Sede MLB

•Horta Paulo Freire

•Quadra Paulo Freire

•Oficina de resíduos

Novas oportunidades

•Espaço de invenção e 
troca de saberes

•Estação de Resíduos

•Oficina Comum

•Marcenaria

•Serralheria

•Coleta e Transformação 
dos resíduos

•Construção/Manutenção 
dos equipamentos locais



Cultura e território

Saberes e invenções do cotidiano

Potencialidades 
negativas

•Reprodução dos saberes 
hegemônicos na 
construção civil

• Preferencia pela 
compra de produtos 
oferecidos nos depósitos 
e fornecedores locais

Potencialidades 
positivas

•Artesanias

•Re-uso dos resíduos 
coletados em caçambas 
e/ou recebidos por 
doação

•Presença de 
marceneiros, serraheiros
e pedreiros

•Presença de recicladores

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

•Oficina de resíduos

Novas oportunidades 

•Espaço de invenção e 
troca de saberes

•Estação de Resíduos

•Oficina Comum

•Marcenaria

•Serralheria

•Coleta e Transformação 
dos resíduos

•Construção/Manutenção 
dos equipamentos locais



Economia e território

Potencialidades 
negativas

•Pobreza

Potencialidades 
positivas

•Hortas, pomares

•Salão de beleza

•Artesãos: cortina, 
conservas, etc

•Frango, lingüiça, etc

•Rede de solidariedade

•Doação/Troca de 
produtos das hortas e 
pomares

•Vendedores 
ambulantes

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

•Mercado nômade

•Site

•Estação /oficina de 
resíduos 
(armazenamento e re-
uso)

•Cooperativa

•Feiras 

•Pontos de venda

Novas Oportunidades

•Interface entre 
ocupação-ocupação e 
ocupação-entorno

•Potencialização das 
relações de troca

•Estímulo às hortas e à 
oficina

•Desenvolvimento da 
esfera comum



Limites e fronteiras (1)

Casa-Rua

Potencialidades 
negativas

• Construção de muros

Potencialidades 
positivas

• Presença de bancos e 
vasos ornamentais

• Presença de cercas 
vivas

• Presença de quintais 
abertos

Diretrizes 

(ou elementos 
articuladores)

• Horta-muro

• Quintais abertos

• Micro-praças

Novas Oportunidades

• Inserção de 
tecnologias para 
agricultura em 
pequenos espaços

• Novas áreas de 
cultivo

• Avanço do verde 
sobre as superfícies

• Desenvolvimento da 
imagem de parque



Limites e fronteiras (2)

entre os espaços públicos

Potencialidades 
negativas

• Construção de 
muros

Potencialidades 
positivas

• Pontos de 
encontros dispersos

Diretrizes (ou 
elementos 

articuladores)

• Ruas 
compartilhadas

• Praças

• Micro-praças

• Parquinho-pomar

Novas 
Oportunidades

• Inserção de 
tecnologias para 
agricultura em 
pequenos espaços

• Novas áreas de 
cultivo

• Avanço do verde 
sobre as superfícies

• Desenvolvimento 
da imagem de 
parque



Limites e fronteiras (3)

Entre as ocupações

Potencialidades 
negativas

• .Segregação espacial

Potencialidades 
positivas

• Relação de 
vizinhança (Eliana 
silva e Paulo freire) : 
creche

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

• Trilhas

• Equipamentos 
coletivos 
compartilhados  (sede 
MLB, Oficina de 
resíduos, Quadra 
Paulo Freire, Horta 
Paulo Freire, etc

Novas Oportunidades

• Desenvolvimento do 
comum

• Potencialização das 
relações

• Interface entre 
ocupação-ocupação

• Estímulo às hortas



Limites e fronteiras (4)

ocupações e área de preservação

Potencialidades 
negativas

• Desmatamento

• Lixos e entulhos

Potencialidades 
positivas

• Trilhas

• Uso da  área para 
lazer (poço)

• Parquinho-pomar

• campinho

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

• Trilhas

• rampas verdes

• Agrofloresta (bambu 
e outros)

• Parquinho-pomar

Novas 
Oportunidades

• Incentivo à invenção

• Fonte de material de 
construção versátil e 
sustentável

• Desenvolvimento da 
imagem de parque

• Ocupação de espaços 
residuais



Limites e fronteiras (5)

Ocupações e cidade

Potencialidades 
negativas

• segregação

Potencialidades 
positivas

• Uso da creche da 
Eliana silva por 
moradores do bairro

• Página facebook

• eventos

Diretrizes

(ou elementos 
articuladores)

• Mercado nômade

• Site

Novas 
Oportunidades

• Interface entre 
ocupação-ocupação e 
ocupação-entorno

• Potencialização das 
relações de troca

• Estímulo às hortas e 
à oficina

• Desenvolvimento da 
esfera comum


