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RESUMO

AB, Mariana Mayumi. Requalificação Da Rua Da Cidadania Do Boa Vista: A
Promoção Da Prática Da Cidadania Através Do Equipamento Público. 2018. 107f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Arquitetura e Urbanismo.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.

Este trabalho objetiva compreender como se dá a interação entre os cidadãos com o
equipamento público de funções político-administrativas da cidade de Curitiba. Um
espaço público singular, as Ruas da Cidadania curitibanas têm a função de contribuir
com a democratização da cidadania ao facilitar o acesso aos serviços das diversas
esferas públicas, e são caracterizadas por conjuntos arquitetônicos que carregam
marcas que contam a história da descentralização da cidade. Tais memórias
encontram-se sob a mesma configuração espacial desde 1997. O espaço público
ainda é o palco dos encontros que permitem as trocas sociais, mas intercorre por
diferentes roteiros em função dos novos hábitos de se relacionar e permutar ideias
dentro do espaço público. O objeto de estudo deste trabalho, a Rua da Cidadania do
Boa Vista, cumpre o seu papel ao estabelecer ações e prestar serviços ao cidadão.
No entanto, a integridade da configuração espacial do equipamento - que é a mesma
desde a sua implantação - oferece possibilidades limitadas diante da iminente
necessidade de expansão e pouco instiga a permanência e apropriação do cidadão
no seu espaço de direito. A proposta de requalificação da rua da cidadania se
decompõe em dois caminhos, a reorganização do espaço existente em prol da
reativação do equipamento e a implantação do novo anexo para atender a demanda
de expansão do equipamento.

Palavras-chave: Ruas da Cidadania. Requalificação, Cidadania, Espaço Público.
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ABSTRACT

AB, Mariana Mayumi. Rua da Cidadania do Boa Vista Requalification: Promoting
Citizenship Through Public Spaces . 2018. 107f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação) – Arquitetura e Urbanismo. Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Curitiba, 2018.

This research aims to understand the interaction between citizens and their
public space, which has political-administrative functions in Curitiba. The peculiar
public space, the Ruas da Cidadania of Curitiba has as main role in contributing to the
democratization of citizenship by facilitating access to services from several public
spheres. It is acknowledged by architectural arrangements which carry marks that tells
the history of the city's decentralization. These memories have been shaped under the
same spatial configuration since 1997. The public space still serves as stage for social
interactions, but it runs through different scripts because of the new standards for social
exchanges within the public space. This object of study, Rua da Cidadania do Boa
Vista, fulfills its role in establishing actions and providing services to the citizens.
However, the spatial configuration integrity of this public institution - which has been
keeping the same layout since its implementation - offers limited possibilities whereas
it faces the imminent need for expansion and barely instigates permanency and
appropriation from citizens. The proposal of requalification broken down into two paths,
the reorganization of existing space, to reactivate the equipment and the
implementation of the new annex, to support equipment expansion demand.

Key words: Requalification, Public Spaces, Citizenship, Rua da Cidadania.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho surgiu do interesse em compreender como se dá a relação
dos indivíduos com seus espaços públicos. O espaço público se consolida em
diversas possibilidades dentro do cenário urbano.
Este trabalho elegeu a Rua da Cidadania do Boa Vista como objeto de estudo
porque a proposta do equipamento é singular e possui correlação direta com as
premissas de democratização do acesso aos serviços públicos. Oriundo do processo
de descentralização de Curitiba, os projetos das ruas da cidadania pouco mudaram e,
passados vinte anos, encontra-se sob a mesma configuração espacial do projeto
inicial. O tempo passou e as relações entre o indivíduo e seu território também
evoluíram. A socialização dentro dos espaços públicos sofreu grande impacto com o
advindo da revolução tecnológica, causando grandes mudanças na maneira como
cidadão usufrui e frequenta-os.
Veremos em frente que existe um vínculo indissociável entre espaço público e
cidadania. Este vínculo é capaz de oferecer oportunidades para a constituição de
espaços urbanos justo e democráticos (AGOSTINHO, 2008)
Coube a este trabalho fazer uma análise da realidade da rua da cidadania do
Boa Vista, questionar se o mesmo ainda cumpre o seu papel e identificar se existe as
transformações ocorridas nas duas últimas décadas devem promover novos papéis e
funções dentro da sua cidade.
1.1 HIPÓTESE
Partindo da premissa que a função do “Estado” é estabelecer ações com fins
de bens comuns, este deve constituir o conjunto de condições que possibilitem e
favoreçam o desenvolvimento integral do indivíduo visando seu bem-estar e progresso
coletivo. A rua da cidadania é um desses equipamentos que foi pensado para atender
os moradores de Curitiba servindo como instrumento de acesso facilitado e
democrático aos serviços prestados pelo Estado.
Desta forma supõe-se que a requalificação do espaço existente e atribuição
de novos usos podem fomentar o retorno e apropriação do cidadão ao espaço público
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proporcionado pela Rua da Cidadania do Boa Vista, configurando condições
favoráveis ao exercício da cidadania e garantindo o cumprimento da função do espaço
público.
1.2 JUSTIFICATIVAS
Oriundos da trajetória da descentralização administrativa de Curitiba, as ruas
da cidadania são equipamentos públicos que democratizam acesso às informações e
serviços das esferas governamentais. Como sub funções do equipamento, dispõemse usos comerciais, culturais e lazer. O escopo dos projetos de cada uma delas partiu
de conceitos funcionais, organizacionais e estéticos que foram replicados em todas
as unidades.
Desde o início da implantação, cada uma delas desenvolveu características
específicas, que foram diretamente influenciadas por aspectos pertinentes da
expansão de suas respectivas regionais. Vinte anos decorridos desde a implantação
da primeira rua da cidadania, nota-se que as mesmas se encontram engessadas sob
a mesma configuração de funções do projeto inicial.
Francisca Ward define a cidade como um produto público como um bem
comum, que deve ser erguido de forma coletiva (Holanda, 2012). Já CASTELLS
(2006: 499) apud (SILVA, 2009) afirma que o espaço público é a expressão da
sociedade e não o seu reflexo, e as modificações estruturais da própria sociedade
demandam novas formas e processos espaciais. Portanto, um espaço público que
oferece recursos para a realização das práticas sociais dos cidadãos pode necessitar
de modificações que expressem as transformações das suas características,
adicionando ou subtraindo práticas conforme necessário.
É comum relacionar, de forma simplificada, que o direito a cidade é suficiente
quando se têm acesso à moradia e serviços. Desta forma, ignora-se a compreensão
do termo “habitar” em seu significado absoluto que deve considerar não só os limites
do ambiente privado, mas também observar que a concretização do habitar baseia-se
no contato com o espaço público onde ocorrem as trocas sociais, confrontos e
analogias entre os cidadãos (AGOSTINHO, 2008). Portanto, a requalificação da rua
da cidadania pode ser uma contribuição não somente visual, mas também funcional
para a comunidade. Trazer o cidadão de volta ao seu espaço de direito reforça o
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sentimento de pertencimento de um coletivo. O equipamento, que tem como função
primordial prestar serviços à comunidade, precisa reproduzir as atuais necessidades
e demandas criadas pelo mesmo ao longo dos anos. Como elemento representativo
a nível regional, torna-se conveniente que o mesmo garanta o retorno e apropriação
do cidadão ao seu espaço de direito.
Portanto, a rua da cidadania precisa ser um espaço público, de fato, para além
do que ela é hoje. A falta de apropriação por parte dos cidadãos reflete um falso
caráter de mono função do servir público do equipamento. Desta forma, repele a
apropriação espontânea dos espaços tão importante para o livre e ousado pensar que
produz experiências autênticas. Mesmo contendo um programa plurifuncional e
possuir satisfatória acessibilidade, o espaço ressoa a função primordial de oferecer
serviços, mas não de estar a serviço da população.
A escolha da Rua da Cidadania do Boa Vista ocorreu após entrevista com a
administradora da regional. Janaína Gerhl relatou os problemas envolvendo as
necessidades de expansão do local e as escassas possibilidades de expansão e
modificações projetuais, visto que a mesma se encontra limitada a adjacências
consolidadas e não dispõe de espaço físico livre dentro do seu perímetro, sendo este
um dos cenários mais complexo dentre todas.
1.3 OBJETIVOS GERAIS
Elaborar propostas para requalificar o espaço físico da Rua da Cidadania da
Regional Boa Vista atendendo a real demanda de expansão do equipamento e
visando a extensão das funções para além das que já existem, com o objetivo de
reforçar a prática da cidadania e uso do espaço público. Por meio do melhoramento
da infraestrutura existente e inserção de novos usos visa-se a apropriação comunitária
do espaço público em questão - um equipamento que proporcione trocas de interação
social, econômica e política por meio dos serviços e infraestrutura que já oferece. O
estímulo ao uso e apropriação do espaço é capaz de promover o encontro dinâmico
de diferentes pontos de vista, possibilitando o debate democrático sobre temas
comuns pertinentes a comunidade.
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se faz necessário levantamento das necessidades atuais da filial escolhida

14

como objeto de estudo para identificar as novas demandas e diagnosticar o que se
tornou obsoleto ao longo do tempo. Os objetivos aqui propostos visam utilizar a
arquitetura em favor da cidadania, estimulando a sua ocupação e apropriação.
•

Estimular o exercício da cidadania e uso do espaço coletivo através
consolidação dos espaços de permanência e inserção de novos usos;

•

Reorganizar o espaço físico existente para a adição de serviços públicos
requisitados pela comunidade e administração da regional, realocando
usos em prol da melhora da qualidade do espaço;

•

Resgatar a dinâmica do entorno por meio do equipamento aumentando
as possibilidades de acessos, proporcionando passagens com potencial
de permanência e apropriação;

•

Interligar visualmente os espaços de acesso aos espaços de
permanência;

•

Expandir da Rua da Cidadania do Boa Vista através da desapropriação
da UPA;

•

Requalificar a praça existente e ampliar o uso do térreo para conectar
ao novo prédio proposto.

1.5 MÉTODOS DE PESQUISA
A estrutura deste trabalho divide-se em quatro seções: (I) conceituação dos
temas pertinentes ao objeto de estudo; (II) interpretação da realidade; (III) análise dos
estudos de caso que possuem relação com o objeto de estudo; (IV) a conformação
das diretrizes projetuais e por fim (V) a proposta projetual.
A primeira seção foi desenvolvida a partir de métodos descritivos, analíticos e
exploratórios. A base teórica foi elaborada a partir da consulta bibliográfica de
trabalhos anteriores sobre temas correlacionados, livros, artigos científicos,
dissertações e teses acadêmicas e material gráfico da web.
A segunda seção exigiu a exploração e análise histórica do contexto urbano de
Curitiba. A análise dos dados levantados da regional a fim de entender sob quais
condições sócio-espaciais se configuram a regional Boa Vista. Foram realizadas
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entrevistas com os funcionários locais e usuários sobre a interação e percepções do
equipamento. Foram utilizados levantamentos históricos presentes em teses que
abordam o tema, livros e artigos, consulta aos padrões legislativos de Curitiba, e
visitas técnicas no local para elaboração deste capitulo.
Em seguida, os estudos de caso utilizaram-se de métodos descritivos e
analíticos, apoiados pelo material gráfico disponível na web.
A quarta fase baseou-se nos conceitos estudados na primeira seção e nas boas
práticas trazidas pelos estudos de caso. As propostas aqui abordadas resultam da
leitura da realidade do equipamento e aplicação das estratégias descritas nas etapas
anteriores.
Por fim, a quinta fase apresenta a proposta de requalificação do espaço. A
mesma foi embasada levando em conta os aprendizados e c onceitos abordados nas
etapas acima descritas.
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO
2.1.1 Conceito de espaço urbano
Roberto L. Corrêa (1995), define que o espaço da cidade é formado por
diferentes usos de terra como a centralidade, áreas residenciais, industriais, lazer,
preservação e outras - que justapostos - conformam a organização espacial da cidade
e resultam no espaço urbano. Segundo o autor:
“Eis o que é espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo
e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É
assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais
aparente, materializada nas formas espaciais.” (CORRÊA, 1995, p. 7)

2.1.2 Conceito de espaço público
Assim como as transformações físicas e sociais da cidade, o espaço público
também é suscetível a mudanças ao longo do tempo. Sob diferentes escalas, ele se
distribui pelo espaço urbano em configurações tradicionais conhecidas como praças,
calçadas e parques. Mas também se apresentam sob modo plurifuncional, onde
agregam uma ou mais funções, assim tornando-se complexa a categorização a qual
uso urbano se propõe (ALEX, 2008). Contrapondo Sun Alex (2008), SANTOS &
VOGEL (1981) não consideram a pluraridade do espaço um fator problemático, pois
“não há uma coisa apropriada para cada espaço, nem espaço apropriado para cada
coisa”. O espaço é subordinado ao contexto e uso, e a sua consolidação está
condicionada a um “sistema de espaços” que variam conforme atividades e valores,
evidenciando a sua propensão a mudanças no decorrer do tempo (TIBONI, 2007).
ALEX (2008) enfatiza que o termo “público” denota acessibilidade e livre acesso
à um local para todas as pessoas, não sendo cabível exceções. Gomes (2010)
defende que o espaço público é qualquer lugar onde se permite o livre alcance e
participação de qualquer indivíduo, onde todos são regidos sob princípios parciais de
debate e convivência. Como palco da sociabilidade, o espaço público está intrínseco
aos produtos gerados pelas práticas sociais.
O geógrafo Guerra (2000) define o espaço público como um lugar acessível a
todos onde se estruturam opiniões públicas através da troca de pontos de vista
diferentes a respeito de temas comuns de um território. A filósofa Hannah Arendt, que
estudou a fundo a relação existente entre o sistema político e espaço público, afirma
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ser este um espaço simbólico onde há a propagação de discursos de todas as esferas.
Já o livro “Ciudades y su ordenación”, materializa o conceito em três palavras:
ordenamento, desenvolvimento e gestão (BORJA, 2006).
Segundo Silva (2009), existem duas dimensões para o termo “espaço público”:
(I) A territorial/física que faz referência aos espaços livres de fronteiras que permitem
livre acesso a todos. (II) A dimensão comunicativa/política, que se refere aos espaços
que possuem trocas interativas entre os usuários promovendo a comunicação social,
manifestações culturais ou políticas, podendo estar associado a dimensão territorial
(I). Gomes (2010) sintetiza estas duas dimensões em conceito concreto e conceito
abstrato, respectivamente. O conceito concreto se refere a compreensão do espaço
público como um elemento materializado, um espaço físico dentro do espaço urbano
que permite ser adentrado ou usufruído. Estes geralmente compreendem os
tradicionais elementos citados no início deste capitulo como as praças, parques,
jardins entre outros. Por outro lado, o conceito abstrato assimila a ideia não palpável.
Na sua esfera teórica e imaginária, o espaço público neste caso é a atmosfera que
permite as trocas sociais onde se fundamentam a vida política da cidade.
Portanto, consiste ao papel do espaço público ordenar o entorno adjacente,
oferecer qualidade e bem-estar aos usuários, e ainda compor-se de elementos
significativos e espaços cordiais (Borja, 2013).
“O espaço público é também, e antes de tudo, espaço de uso
coletivo, livre, heterogêneo, multifuncional, de convivência, integrador,
carregado de sentido, de memórias, de identidade. Proporciona bens
e serviços aos cidadãos e permite promover a redistribuição social
mediante formas de salário indireto. No espaço público os cidadãos se
reconhecem mutuamente como tal, sujeitos a direitos, livres e iguais.
Neste espaço afirma-se, por sua vez, a individualidade de cada um e a
existência de uma comunidade de pessoas que mantém os laços
solidários e valores contraditórios. O espaço público é o âmbito de
expressão política, a favor ou contra os poderes existentes.” (Borja,
2013)

2.1.3 Uso e função do espaço público
O urbanista e geógrafo Jordi Borja (2006) aponta a frequente confusão gerada
a respeito da ideia que se tem sobre o espaço público, que por vezes é primeiramente
classificado pelo seu conceito concreto – como equipamentos ou áreas verdes –
esquecendo-se o imaterial valor político de representação e expressão do coletivo
(BORJA, 2006). A omissão da função política dos espaços púbicos compromete o
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exercício da cidadania, pois este tende a se tornar foyer 1 dentro do espaço urbano por
conta da falta de desenvolvimento da vida pública nestes locais. O termo foyer surgiu
de debates sobre o desaparecimento da vida pública das praças e parques norteamericanos na década de 1980. Algumas designavam-se para uso majoritário dos
funcionários dos prédios comerciais de seus entornos mediante a configuração
isolada que tinham, e que pouco contribuem para a função política preconizada pelos
espaços públicos. Para Mark Francis 2, parte-se da decisão de cada um comedir o uso
e aproveitamento dos espaços públicos. O autor cita os cinco preceitos de Lynch 3
como fatores que determinam a moderação do uso do usuário: “presença, uso e ação,
apropriação, modificação e disposição” (ALEX, 2008).
“A presença é o direito de acesso a um lugar, e sem ela o uso
e a ação não são possíveis. Uso e ação referem-se as habilidades das
pessoas de utilizar um espaço. Com a apropriação, os usuários tomam
posse de um lugar, simbolicamente ou de fato. Modificação é o direito
de alterar um espaço para facilitar o seu uso, e a disposição é a
possibilidade de desfazer-se de um espaço público.”

Silva (2009) destaca que são inúmeros os motivos que culminam as ocupações
do espaço público, dentre eles, o indivíduo escolhe fazer parte da dinâmica que o local
fornece, ou também se torna um simples observador, mas ambos geralmente buscam
entretenimento vide a presença de outros indivíduos. Jean Gehl (1987) classifica os
usos do espaço público em três categorias: necessárias, opcionais e sociais.
Necessárias: são aquelas que acontecem sob quaisquer circunstâncias, por
geralmente se tratarem de atividades cotidianas e indispensáveis como ir ao mercado,
esperar o transporte público, ir ao trabalho ou escola. Neste caso, a estrutura física
do espaço exerce pouca influência sobre estes grupos pois estas atividades são
sucedidas em tempo integral sob quase todas as condições climáticas e espaciais,
pois os indivíduos geralmente não têm outra opção diante destas situações.
Opcionais: acontecem conforme a vontade do indivíduo e são fortemente
influenciadas pelas condicionantes externas como clima condições espaciais.
Geralmente englobam as atividades esportivas ou recreacionais ao ar livre, ou a
simples permanência num espaço público.

Termo utilizado por Mark Chidister em “Public places, private lives: plazas and the broader
public” 1989, Nova Iorque (ALEX, 2008)
2
Mark Francis, “Control as a dimension of public space quality” (ALEX, 2008)
3
Kevin Lynch, Good city form (1987) (ALEX, 2008)
1
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Sociais: a última é consequente das duas primeiras, pois sempre se dá vide o
acontecimento das atividades necessárias ou opcionais. Diretamente influenciada
pela presença de outros indivíduos no espaço público e as condições do espaço físico,
ocorrem de forma espontânea e pouco premeditada. Envolvem as trocas sociais
estabelecidas por conversas informais, contatos passivos, ou atividades não previstas
dentro de um local (SILVA, A., 2009).
Dentro do equipamento da Rua da Cidadania podemos notar a presença dos
três níveis, o que o torna um espaço com dinâmicas interessantes e contribui para que
se consolide a democracia e acessibilidade através da presença e interação de
diferentes grupos dentro do mesmo local.
2.1.4 Acessibilidade do espaço público
Para exercício da plena função do espaço público, LYNCH (1971) descreve a
acessibilidade como um dos elementos primordiais. É por meio dela que os usuários
podem usufruir da cidade sem barreiras sociais, culturais e/ou físicas. Desta maneira,
permite-se aos indivíduos o acesso a vida cotidiana, ou seja, encontro de pessoas,
acesso as atividades, recursos, serviços, informações e lugares. A acessibilidade se
torna essencial no exercício da cidadania, pois segundo MONTEIRO (2005), os
cidadãos podem não possuir acesso a boa parte dos espaços privados, mas é
garantido seu acesso aos espaços públicos e, por isso, se tornam espaços
politicamente democráticos.
ALEX (2008) aborda em seu livro os três níveis de acessibilidade no espaço
público classificados por Stephen Carr 4, sendo eles visuais, físicos e sociais.
Visual: é o resultado da primeira leitura do usuário sobre o local. Esta primeira
impressão o possibilita identificar elementos positivos ou negativos no espaço, e
acontece de maneira totalmente instintiva quando indivíduos são submetidos a novos
ambientes. Ao referir-se ao tal assunto, TIBONI (2007) afirma que cada indivíduo
realiza uma leitura e reage a ela de modo especifico e subjetivo, baseado nas
experiências e bagagem que carrega em si.
Físico: faz referência as barreiras espaciais, disponibilidade de acessos,

4

Stephan Carr et al., Public space (1995) (ALEX, 2008)
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condições qualitativas dos trajetos que envolvem o local público.
Social: também conhecido como simbólico, refere-se aos elementos que de
alguma forma exerçam controle sobre a acessibilidade de determinados grupos,
causando intimidação e receio no acesso dos mesmos. A atmosfera e oferta de
atividades, a supervalorização no preço dos produtos, as regras de etiquetas sobre
vestimentas geralmente são fatores inibidores de acesso dos espaços (ALEX, 2008).
Combinados, estes três elementos podem contribuir de forma positiva ou negativa
para a acessibilidade de um local. O espaço público abordado neste trabalho visa o
cumprimento do acesso universal a fim de que se desenvolvam trocas sociais. Para
tal, há condições que passam pelos aspectos físicos dos espaços, para que se garanta
infraestrutura e segurança urbanas. Mobiliários e equipamentos devem ter total de
condições de uso, bem como a designação física de espaços de permanência e
passagem devem ser coerentes.
2.1.5 Os elementos que caracterizam o espaço urbano
O espaço urbano é resultante das intervenções humanas sobre o solo. Kevin
Lynch (1960) definiu alguns elementos importantes na composição da imagem da
cidade pelo usuário. O tempo é um fator determinante no processo de percepção da
cidade pois a percepção é feita gradativamente e, a análise do usuário, é relativa ao
conjunto criado pelo contexto. Logo, o contexto é capaz de alterar o significado de um
elemento quando este é inserido em outros cenários. Apesar de possuírem uma
lapidada conceituação, estes elementos estão sujeitos a subjetividade do seu entorno
e não podem ser generalizados.
Para Lynch as memórias impregnadas no usuário têm influência sobre a sua
análise e sentimento de pertencimento em relação a cidade, juntamente com
associações a partes específicas da mesma.
Abordar os conceitos de Lynch neste trabalho se faz importante para entender
a relação do usuário com seu espaço. O autor faz a ligação existente entre as
expectativas emocionais com o arranjo espacial (TIBONI, 2007). Conhecidos tais
conceitos, torna mais fácil buscar soluções que estabeleçam condições favoráveis que
permitam o envolvimento emocional, sentimento de pertencimento, integração do
usuário com o equipamento.
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Um dos conceitos principais da ambientação é a legibilidade, um dos aspectos
visuais que permitem o reconhecimento e organização da cidade por ela mesma. A
legibilidade do ambiente transmite segurança e a intensidade da vida urbana está
diretamente relacionada com a complexidade de sua expressão e o potencial visual
nele adquirido. A percepção do ambiente pode ser realizada pelo significado da
cidade, se relaciona diretamente com a identidade e estrutura, a distinção de um
objeto em relação a outros é denominada identidade do objeto e a estrutura é o padrão
gerado pela relação do observador com os demais objetos dele destoados. Quanto
maior o significado do objeto em questão maior é a sua identidade e sua estrutura
ficará mais consolidada. A imaginabilidade é também um conceito de suma
importância que viabiliza maior legibilidade e permite que referências visuais sejam
criadas, esclarecendo e fortificando a identidade do objeto e fortalecendo sua
estrutura. Os elementos descritos por Lynch seguem abaixo:
Caminhos: é o principal elemento estruturador da percepção ambiental, pois a
percepção das pessoas é construída conforme se as mesmas se desloc am. A
relevância do caminho é adquirida de acordo com o uso das ruas, com a qualidade
com que ela se apresenta, com a vegetação presente, com a continuidade espacial,
com a amplitude visual de diferentes partes da cidade e sua relevância pode ser
também influenciada com a origem e o destino bem definidos no decorrer do caminho.
O ponto de decisão ao longo do caminho é a esquina, neste ponto os elementos
visuais devem ser claros e serão fatalmente utilizados como referenciais.
Limites: são quebras na continuidade, distinção de duas áreas. Os elementos
fronteiros de maior eficiência na distinção de espaços são aqueles que não permitem
a circulação (como acidentes geológico, rios, estradas, entre outros). Os limites em
questão podem ser elementos de ligação como praças ou ruas destinadas aos
pedestres. Quando existem muitos elementos limítrofes, o efeito pode vir a ser
reverso, muitas vezes segregando de forma excessiva partes da cidade impedindo a
permeabilidade visual das partes da cidade.
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Figura 1 - Barreiras como rio e grades
Fonte: Acoustic Control, Dreamstime e Archiexpo

Bairros: área homogênea, com características similares comuns que permite
distingui-la do restante do núcleo urbano. Os bairros auxiliam na legibilidade da
cidade, tanto na orientação urbana e modo de vida dos habitantes da cidade mesmo
que diferentes tipos de limites sejam visíveis no tecido urbano.
Pontos Nodais: posicionado estrategicamente, de suma importância para
referenciais e orientação “de onde e para onde”. O ponto nodal é variável de acordo
com a escala a ser analisada, como por exemplo, alguns pontos de referências do
tecido urbano são estações de metrôs outros são centros comerciais. Esta
classificação se refere ao objeto de estudo deste trabalho: as ruas da cidadania de
Curitiba. O equipamento possui notoriedade representativa por conta das funções
públicas que exerce e pela singularidade das suas formas arquitetônicas e cores.

Figura 2 - Pontos nodais, a esquerda a rua da cidadania do Carmo
Fonte: Arquiteturas Contemporâneas e Google Inc.

Marcos: diferente do ponto nodal, o marco não permite que o observador seja
inserido no elemento, mas a escala a ser analisada também é variável. A principal
peculiaridade é que o marco, no tecido urbano, é único no contexto inserido e essa
singularidade pode ser auferido por grandiosidade (ser visto de diversos pontos do
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tecido urbano) ou por destoar de seu entorno imediato.

Figura 3 - Marcos, a direita a rua da cidadania do Fazendinha
Fonte: Gazeta do Povo e blog A Verdade Estampada

A rua da cidadania boa vista pode ser considerada um marco na paisagem,
devido seu ponto estratégico, numa estrutural e ainda num ponto alto e divisor de
águas em termos topográficos. Além disso, sua estética apresenta grau singular que
o diferencia dos demais elementos do entorno. Também é um ponto nodal por conta
da pluralidade de funções que oferece, e consequentemente proporciona atratividade
de pessoas.
2.1.6 Conceitos sobre cidadania
SILVA (2009) acentua a importância de relacionar o conceito de cidadania ao
espaço público porque este é o ambiente onde a dinâmica da vida social acontece no
contexto urbano.
Um breve paralelo histórico, foi na Grécia antiga que se desenvolveram as
práticas políticas por intermédio da evolução do espirito democrático dos cidadãos. O
estado grego era bem relacionado com a comunidade e era sinônimo de expressão.
Contudo, o mesmo estado negava o direito à cidadania para categorias que julgava
desmerecidas, como mulheres, estrangeiros, povos dominados e escravos. Já na era
romana, houve a valorização do direito jurídico como instrumento organizador da
população. É deste período também que surge a divisão social, uma vez que muitos
cidadãos não se enquadravam nos quesitos para se tornarem cidadãos romanos. A
cidadania grega caracteriza-se como ativa, por contar com a participação dos
cidadãos na decisão sobre os decretos que guiaram a sua própria sociedade. Já a
romana é passiva, pois entende que estado é o elemento interventor de todos os
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cidadãos livres. A partir destas duas conclusões é possível entender a tradição
republicana onde se cultiva os princípios comunitários e também busca a garantia dos
direitos individuais (BESSA, 2006 apud SILVA, 2009). Após as revoluções inglesa,
francesa e americana que foram marcadas pela luta da conquista de direitos
individuais e contestação da supremacia governamental, nasce a preocupação com o
coletivo e o desenvolvimento que priorizava o bem comum.
Assim, a condição democrática se faz necessária para a produção da
coletividade, pertencimento a um grupo e, como consequência, o exercício de
cidadania. Porém, segundo GOMES (2002), o advento da democracia e cidadania é
fruto de uma reorganização de território. Ou seja, durante a história, todo fenômeno
que envolveu tal surgimento teve, como fator e produto, o espaço urbano público. É
evidente uma relação cada vez mais restrita entre pertencimento a um grupo e
pertencimento a um território.
Sendo o espaço podendo ser entendido como a tradução mais física de um
território, as características que compõe os espaços públicos são essenciais para que
haja o surgimento da cidadania como efeito democrático. Todavia, tais características
não se reduzem apenas a uma questão formal ou morfológica do espaço em si, mas
também as práticas sociais que nele acontecem. São tão equivalentes estes valores
que, segundo CASTELLS (2006) citado por SILVA, L. (2009), “o espaço não seria puro
reflexo da sociedade e sim, a sua pura expressão”. Portanto, as transformações da
sociedade têm como requisito mínimo novos processos sociais, que por sua vez
acarretariam em novas concepções espaciais. Sendo as sociedades formações que
nunca se estagnam no tempo, se transformando por meio de momentos econômicos,
sociais, políticos e culturais, é impossível estabelecer uma relação universal entre
espaços públicos e cidadania, visto que em cada sociedade residem os espaços
públicos com suas próprias expressões.
Para Marshall, citado por SILVA (2009), a manutenção da cidadania requer
espaços públicos como suporte, os quais devem garantir três esferas da cidadania:
Cidadania Civil: diz respeito à acessibilidade dos espaços públicos. A
circulação e permanência devem serem direitos garantidos de forma universal nas
cidades.
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Cidadania Política: os espaços públicos devem possibilitar a participação dos
cidadãos tanto na sua concepção quanto na sua gestão. Prática que traz aos cidadãos
vivência pública e espírito político.
Cidadania Social: espaços públicos que garantem infraestrutura mínima para
sua utilização e manutenção.
Portanto, a cidadania é a pratica de ação política e a sua efetivação não é
assegurada somente pela existência da legislação, sua efetivação se dá pela
conquista (AGOSTINHO, 2008). Cabe aqui o questionamento sobre a atuação que
cumpre o espaço público na atualidade e sob quais condições se fazem viáveis o
desenvolvimento e exercício da cidadania dentro destes espaços. A ausência deles
certamente afetariam a liberdade e democracia do espaço urbano.
“O espaço urbano como lugar de vida pública”

5

é o local onde acontecem as

dinâmicas da vida social, política e econômica da cidade. Aqui emergem as diferenças
e também se abrem as possibilidades de articulação, que ajudam a estruturar a ideias
democráticas baseadas no respeito e igualdade. Então, o espaço público se faz
necessário para o desenvolvimento da cidadania, o espaço público é um direito.
A rua da cidadania do Boa Vista cumpre o seu papel como equipamento
representativo da função do Estado de servir o bem comum. Vide as transformações
do mundo e da sociedade, cabe aqui questionar se o mesmo necessita de
atualizações a fim de prestar novos papéis para a comunidade.

5

(AGOSTINHO, 2008)
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3. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE
ENTENDENDO

O

PROCESSO

DE

PLANEJAMENTO

URBANO

E

REGIONALIZAÇÃO DE CURITIBA
Esta seção foi elaborada a partir de dois trabalhos acadêmicos que tem como
objeto de estudo as Ruas da Cidadania de Curitiba. Ambas as autoras, (TIBONI, 2007)
e (BARBOSA, 2005), descrevem de modo extenso e detalhado os principais
acontecimentos em formato cronológico. Suas pesquisas são referenciadas nos
principais setores de documentação e informações de Curitiba, a exemplo da
organização IPPUC e o instituto IMAP. Fontes complementares também foram
incluídas no capítulo.
3.1.1 Planos Urbanísticos e o Processo de Descentralização
As ruas da cidadania são frutos de um processo histórico do planejamento
urbano iniciado em meados de 1950. Para entender o motivo de sua idealização, é
necessário fazer um breve resumo dos acontecimentos que nortearam o processo de
divisão político administrativa descentralizada da cidade.
Segundo (TIBONI, 2007) a década de 1970 fomentou esforços para
regionalizar a cidade. Foi proposto o instrumento de planejamento projeto CURA –
Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada, que propôs ações de investimento
em infraestrutura básica, inserção de equipamentos sociais e comunitários nas zonas
periféricas. Outro importante instrumento foi o CSU – Centros Sociais Urbanos, que
foi a primeira organização física a reunir serviços de saúde, nutrição, educação e
outros em um mesmo lugar, a proposta indicava a inserção dentro dos conjuntos de
habitação de interesse social.
Com a retomada da democracia no Brasil e o fim da ditadura militar na década
de 80, notou-se o progressivo surgimento das associações de moradores. O autor
(PEYERL, 2005) classifica o ano de 1985 como o pontapé inicial das apresentações
de propostas e planos que catalisaram a implementação da reforma administrativa na
Prefeitura. Mesmo que não tenham gerado um material com práticas urbanas
concretas, estes documentos foram fundamentais para guiar a estruturação do
planejamento da cidade. (TIBONI, 2007)
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O PMDU – Plano Municipal de Desenvolvimento foi a elaboração de um
extenso diagnóstico socioeconômico e físico-territorial que apresentou propostas de
diretrizes básicas. Estas guiaram os ajustes no modelo de desenvolvimento,
relacionando a importância da diminuição da polarização do centro e propôs
incentivos para o desenvolvimento dos centros secundários da cidade.
Em 1986, um estudo resultou na proposta dos Planos de Desenvolvimento de
Bairro, que subdividiu as comunidades considerando os perímetros das micro bacias
urbanas, e também impulsionou as práticas de planejamento urbano participativo e
debates sobre das questões sustentáveis.
A reforma foi caracterizada por três grandes ajustes: a criação das Secretarias
Municipais (anteriormente classificadas como Departamentos), a criação das novas
Pastas Administrativas, e a definição das 9 Administrações Regionais, subordinadas
pela recém-criada Secretaria Municipal das Administrações Regionais. (TIBONI,
2007)
3.1.2 Implantação das Administrações Regionais
A diretriz da PMDU que instituiu a criação das nove regionais foi sancionada na
gestão de Roberto Requião, administração subsequente da qual foi de fato idealizada
(TIBONI, 2007). Anteriormente denominadas pelo termo “Freguesias”, a nova divisão
tinha como objetivo facilitar o acesso do cidadão aos serviços (Instituto de
Planejamento Urbano de Curitiba, 2017). Os dois propósitos básicos da subdivisão da
cidade em regionais eram compartilhar os poderes decisórios da prefeitura com as
comunidades e tornar o administrador regional os “olhos e ouvidos do prefeito” 6. O
compartilhamento do poder administrativo não se concretizou, reforçando que o papel
da regional se resumiu basicamente na macro separação dos bairros. A nova macro
divisão territorial por regionais priorizava as estruturais como eixo norteador do
desenvolvimento. Diante das inúmeras incompatibilidades e do curto tempo disponível
para estruturar todos os equipamentos mínimos requeridos dentro das regionais,
decidiu-se pelo agrupamento dos bairros pela conservação dos seus respectivos
limites físicos, mas subdivididos quando apropriado. Inclusive, esta forma de divisão
facilitou a utilização dos dados conforme distribuição já utilizada pelo IBGE. As

6

IPEA (2001) apud (TIBONI, 2007)
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distribuições homogêneas dos habitantes, a paridade sócia econômica e as
características urbanas dos bairros foram também fatores relevantes no processo
decisório (TIBONI, 2007). A autora Mariana Barbosa (2005) descreve que a criação
da cidade multinucleada, se analisada sob perspectiva da cidade global, se
caracteriza como parte da correção geométrica da cidade, que faz uso destes para
reforçar sua soberania gerencial.
Então, em 1986, se deu a primeira divisão das regionais. Em 1989 houve a
primeira alteração da estrutura divisória, e as regionais passaram de um total de nove
para seis. Os limites físicos dos bairros foram desconsiderados e isto acarretou
problemas quanto a setorização e levantamento de dados pelas secretarias municiais,
que já seguiam disposição da divisão antiga. Por isso, em 91 houve outra mudança,
desta vez com a reinserção da Regional Cajuru, totalizando 7. A partir de 1991 que o
a administração municipal começa a se preocupar com a importância de fortalecer o
senso de cidadania. Dois anos após a prefeitura municipal, o IPPUC e os órgãos
descentralizados se reuniram a fim de reajustar a divisão do território conforme a
setorização utilizada pelas secretarias, adotando assim as divisões censitárias que
pudessem estabelecer uma estrutura referencial de atendimento às comunidades 7.
Foi então que as primeiras conversas sobre as ruas da cidadania começaram.
O plano diretor de 1966 já havia estabelecido a fragmentação dos serviços distribuídos
pelos bairros, mas estes se dispuseram ao longo de toda a cidade em prédios
genéricos. Este foi o momento onde os cidadãos puderam pela primeira vez acessar
os serviços municipais de maneiras que não fossem diretamente na sede oficial dos
órgãos públicos. Entretanto, para tornar palpável a desconcentração administrativa,
foi necessário pensar em locais específicos que pudessem abrigar os serviços e
ampliar os espaços destinados ao cidadão (TIBONI, 2007).
3.1.3 Implantação das Ruas da Cidadania
Em 1994, a gestão de Rafael Greca consolidou a concentração dos serviços
em um marco referencial para a regional, pois até então as sedes das administrações
regionais se localizavam em prédios esparsos e muitas vezes de difícil acesso.
Segundo as entrevistas realizadas por (TIBONI, 2007), Greca orientou que os

7

IPPUC (2000) apud (TIBONI, 2007)

29

arquitetos do IPPUC desenvolvessem os projetos das ruas da cidadania. O objetivo
era manter os serviços oferecidos pela prefeitura próximos a comunidade, e depois
de inúmeras propostas, a que seguiu em frente foi a que tinha como premissa
desenvolver um equipamento com tipologia de logradouro, e foi assim que ganhou o
nome de rua da cidadania. Ao contrário da rua 24 Horas, idealizada na gestão de
Lerner, a rua da cidadania visava um porte muito mais significativo e proporcional a
escala regional que desejava servir. Algumas características do projeto como a
disposição dos serviços em eixos e a cobertura de proteção as intempéries foram
inspiradas no projeto da Rua 24 Horas.
Então o projeto final resultou em um eixo no formato de galeria coberta,
composta por módulos de variados usos. A concentração dos serviços das diversas
esferas públicas, aliadas aos espaços comerciais e lazer, trouxeram facilidades e
pouparam deslocamentos dos cidadãos das regionais. Além disso, a regra da direta
conexão com a rede integrada de transportes facilitava o seu acesso. (TIBONI, 2007)
O intuito do projeto das ruas da cidadania era consolidar um marco referencial
dentro da regional. O modelo multinucleado e descentralizado da gestão
administrativa regional permitiu que os cidadãos das regiões mais afastadas do centro
acessassem os serviços ofertados de maneira facilitada, por conta da abertura dos
núcleos de atendimento local de diversas companhias estaduais e municipais. Os
objetivos traçados foram:

Figura 4 - Objetivos das Ruas da Cidadania
Fonte: IPPUC (2001)
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Figura 5 - Principais funções das ruas da cidadania
Fonte: IPPUC (2001)

Segundo (BARBOSA, 2005), “suas diretrizes básicas orientam a cidade para sua
descentralização e para a integração da comunidade, visando assim, garantir os
direitos individuais e coletivos dos habitantes”.
“Sob o aspecto conceitual, a Rua da Cidadania objetiva refazer
o sentido de comunidade na cidade, atuando de forma fragmentada em
diferentes bairros. Esta obra, além de servir de local para aproximação
dos indivíduos na comunidade, procura atender aquela porção da
cidade onde fica inserida com oferta de serviços relativos às
necessidades básicas urbanas. Desta maneira, a Rua da Cidadania
tem o objetivo de invocar ali uma sociedade ideal; um espaço que
permita o convívio com o outro, que aproxime as pessoas de uma
mesma comunidade e que seja autossuficiente, aspirando uma
sociedade melhor. Mostra-se uma utopia à medida em que procura “o
ideal para a sociedade, que é projetada para confrontar o real ou para
funcionar dentro da realidade como uma forca dialética, um elemento
propulsante...” (BARBOSA, 2005)

A mesma gestão que as criou, também presava pelo marketing positivo de
Curitiba, época na qual se buscou a todo custo estabelecer uma identidade
comerciável

da cidade. As ruas da cidadania oriundas

do processo de

descentralização não passaram despercebidas, fizeram parte da conjuntura que
buscava a tal identidade da cidade. (BARBOSA, 2005)
DUDEQUE (2010) cita formulações como a valorização da ecologia, o meritório
“Curitibanismo” e o heroísmo coletivo como estratégias utilizadas pelo gestores para
lapidar a identidade da cidade. Ainda em tempo, vale relembrar que as regionais foram
aglutinadas por um critério estatístico que tinha como diretrizes descentralizar e
compartilhar a gestão administrativa. Nos termos de uma regional, a pluraridade entre
os bairros dificulta a assimilação da existencia da singularidade da mesma, e
tampouco os limites do seu perímetro.
TIBONI (2007) completa sua analise afirmando que a relevância da

31

implantação das Ruas da Cidadania instituiu uma nova era no Plano Diretor e a
maneira de planejar a cidade. A autora também realça a possibilidade da efetivação
da gestão compartilhada diante do desempenho total do equipamento.

Figura 6 - Divisão das regionais e suas respectivas ruas da cidadania
Fonte: Adaptado de (IPPUC, 2007)
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3.1.4 Aspectos gerais da regional Boa Vista
3.1.5 Relação com a Região Metropolitana de Curitiba

Figura 7 - Relação com a RMC
Fonte: (IPPUC P. , 2017)

Como podemos observa na Figura 7, a regional do Boa Vista faz divisa com 3
cidades metropolitanas: Almirante Tamandaré, Colombo e Pinhais. Os três municípios
que possuem grande parte do seu território físico conurbado com Curitiba. A regional
recebe um grande fluxo devido ao deslocamento intermunicipal existente entre a parte
norte da RMC e a grande Curitiba. A BR-116 que cruza Curitiba de norte a sul, é a
principal rota de acesso interna a Porto Alegre ao sul, e São Paulo ao norte.
3.1.6 População
A regional do Boa Vista foi consolidada através do Decreto 665, em 29 de
março de 2005 e mantém a mesma configuração desde 1989. Sob seu raio de
abrangência estão 13 bairros: Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha,
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Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e
Tingüi, totalizando 6.247 ha que representa 14,38% do da área total de Curitiba
(IPPUC, A Regional Desejada: Etapa Planejamento - Regional Boa Vista, 2007). A
regional mais populosa da cidade apresentou um crescimento demográfico de 10,19%
entre 2000 e 2010, muito similar aos 10,37% da cidade de Curitiba. Expressiva faixa
da população da regional possui idade abaixo dos trinta anos (44%), e apesar de
compor apenas 8,2%, a população idosa apresentou crescimento de 51% entre 2000
e 2010.

Bairros com maior taxa de crescimento
populacional entre 2000-2010

Figura 8 - Dados populacionais da Regional Boa Vista
Fonte: (IPPUC, Retrato das Regionais, 2013)

3.1.7 Economia e renda
Os bairros São Lourenço, Tarumã e Bacacheri apresentam os maiores
rendimentos médios da regional. No entanto, Santa Cândida, Cachoeira e Bairro Alto
apresentam as menores médias.
Entre as dez regionais, o Boa Vista está em terceiro lugar em números de
estabelecimentos econômicos, contendo 11,2% dos estabelecimentos formais. O
setor de serviços lidera o ranking com 46%, representado pelos restaurantes e demais
setores alimentícios e bebidas. Seguido por 38%, os estabelecimentos comerciais de
cunho varejista. E enfim os 15% de estabelecimentos industriais são correlacionados
principalmente a construção civil e infraestrutura. Os bairros Bacacheri, Bairro Alto e
Boa vista compreende quase que metade de todos os empreendimentos formais da
regional (47%) (AGÊNCIA CURITIBA, 2017).
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Figura 9 - Estabelecimentos comerciais, serviços e industriais da regional do Boa Vista
Fonte: (AGÊNCIA CURITIBA, 2017)

3.2 Contextualização do entorno da Rua da Cidadania do Boa Vista
Neste capitulo, serão abordadas as características do entorno imediato do
equipamento público deste estudo. A regional do Boa Vista abrange 13 bairros que
compreendem mais de 220 mil habitantes. A rua da cidadania do Boa Vista encontrase no bairro Boa Vista, mas muito próximo das divisas dos bairros Tingui, Santa
Cândida e Bacacheri.
Em termos geográficos, o equipamento situa-se em um ponto médio do
território da regional. No entanto, diante da proporção do território físico da mesma,
nota-se que os bairros perimetrais não possuem o mesmo privilégio de acesso em
comparação aos bairros que são adjacentes ao equipamento. O equipamento cumpre
a função democratizar a oferta de serviços aos cidadãos, encurtando o deslocamento
se comparado ao possível trajeto até as sedes matrizes no Centro. No entanto, a
mesma lógica não se aplica as funções secundárias como comércio, esporte e lazer,
que estão voltadas a atender a demanda local de raio restrito, pois estes mesmo usos
encontram-se distribuídos por toda a regional. Desta maneira, evidencia-se que o
perímetro da regional não delimita unidade e identidade comunitária que represente a
totalidade da regional, sendo apenas uma divisão político-geográfica.
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Na Figura 10 - Critérios de distâncias máximas entre residência e equipamento
público, é possível visualizar como se distribuem as distâncias ideais entre residências
e equipamentos segundo a classificação de GUIMARÃES (2004). Portanto, para
análise do entorno imediato, será estabelecido o raio de 800m, pois este engloba usos
de tipologia e porte semelhantes ao caso da rua da cidadania. Além disso, a é cota
considerada confortável para o deslocamento a pé até os equipamentos urbanos,
segundo (CAMPOS FILHO, 2010).

Figura 10 - Critérios de distâncias máximas entre residência e equipamento público
Fonte: (GUIMARÃES, 2004)
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3.2.1 Zoneamento
A rua da cidadania do Boa Vista está inserida no zoneamento do Setor Especial
Estrutural (SEE) (Figura 11). Segundo a Lei Municipal nº 9.802, de 03 de janeiro de
2000, são regiões norteadoras da expansão do desenvolvimento da cidade que visam
estimular o entorno partindo do fortalecimento do corredor comercial, de serviços e
transportes. A SEE é um dos zoneamentos que permite altas densidades, são áreas
muito bem providas de infraestrutura urbana e diretamente abastecidas pelo sistema
de transporte público. Seus parâmetros construtivos (Figura 12) permitem altura livre
para os empreendimentos de habitação coletiva e transitória, e também aos usos
comerciais e serviços, desde que respeitado o limite estabelecido pelo cone
aeronáutico. O embasamento, quando comercial, deve atender aos parâmetros
determinados pelo Plano Massa, respeitando a aplicação da tipologia em galeria.

Figura 11 - Zoneamento do entorno da Rua da Cidadania do Boa Vista
Fonte: Autora
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A região adjacente da faixa do Setor Especial Estrutural é formada pelo
Zoneamento Residencial 4 (ZR-4), este permite a construção de até seis pavimentos
e taxa de coeficiente 2, sendo o uso comercial permitido de forma mais restrita que o
SEE. Além disso, há a possibilidade de compra de potencial construtivo, estendo a
permissão para até oito pavimentos (Figura 13)
A parte sul da quadra da Rua da Cidadania é atingida pela faixa do Setor
Especial do Anel de Conservação Sanitário Ambiental e a pela faixa da Unidade de
Conservação Ambiental. As Unidades de Conservação Ambiental são estabelecidas
pela Lei nº 9.804 de, 3 de janeiro de 2000 e demarcam as áreas com importantes
características naturais de âmbito ambiental. A área citada acima entra na
classificação de Bosque de Conservação de Mata Nativa e visa a proteção da mesma.
Segundo a Lei nº 9.805, de 3 de janeiro de 2000, o zoneamento do Setor
Especial do Anel de conservação foi criado com o objetivo de proporcionar incentivo
e uso adequado das faixas de drenagem e, assim como garantir a proteção e
manutenção da área permanente que tem como função garantir a drenagem das
águas para a faixa do Rio Bacacheri (ver Figura 11) delimita sua faixa em 50 metros
a partir da lateral de cada margem, e a mesma compreende o trecho entre o Parque
do Barreirinha até o Rio Atuba.

Figura 12 - Parâmetros do zoneamento Setor Especial Estrutural
Fonte: (Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000)
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Figura 13 - Parâmetros do zoneamento Setor Residencial 4
Fonte: (Lei nº 9.800, de 03 de janeiro de 2000)

3.2.2 Cheios e vazios
Na Figura 14 é possível distinguir os cheios e vazios existentes no entorno da
Rua da Cidadania. É possível notar a presença notável de lotes vazios. Uma possível
hipótese que pode explicar os motivos da existência de tantos vazios em uma área
urbanizada e provida de infraestrutura básica é a conjuntura imobiliária da estrutural
norte (sentido Santa Cândida), que teve ao longo da história uma menor valorização
do custo da terra se comparado a estrutural oeste (sentido Parque Barigui).
Os lotes vazios prenunciam futuras mudanças espaciais no entorno, visto que
grande parte dos terrenos da região do Setor Especial Estrutural ainda possuem
construções antigas e abaixo da densidade prevista pelo zoneamento. O corredor
comercial e de serviços está sob processo de consolidação, e nota-se a crescente
ocupação de uso misto dos lotes ao longo da Av. Paraná.
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Figura 14 – Cheios e vazios do entorno da Rua da Cidadania do Boa Vista
Fonte: Adaptado pela autora

3.2.3 Usos do entorno
Os usos do entorno do equipamento são em maioria residenciais. A área em
questão apresenta baixo adensamento em relação ao previsto para o trecho do
zoneamento SE, os usos comerciais/serviços estão em maior concentração na via
central da Av. Paraná, e são pontuais entre as vias externas Av. João Gbur e Rua
Canadá. Nota-se que a maior parte dos usos mistos são configurações residenciais
que oferecem a parte frontal do terreno para uso comercial. A Rua Fernando de
Noronha contém concentração comercial

entre as Av. João Gbur e Av. Canadá

(Figura 15) local que se beneficia do fluxo incentivado pela loja de departamentos
Havan. Assim como a Havan , a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos dias configura os
equipamentos de maior notoriedade espacial do entorno (Figura 17). O potencial
inexplorado do entorno resigna grandes mudanças no cenário futuro da região.
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Figura 15 - Conglomerado
comercial

Figura 16 - Havan

Figura 17 - Igreja

Figura 18 - Usos do entorno da Rua da Cidadania do Boa Vista
Fonte: Adaptado pela autora

3.2.4 Sistema viário
A quadra de implantação do equipamento localiza-se entre as duas vias que
compõem o sistema trinário, onde também estão os principais acessos. O sistema é
composto pelas Avenidas Canadá e João Gbur, classificadas como Vias Externas, e
pela Av. Paraná que é a Via Central. A Central é composta por três pistas de
rolamento, sendo uma canaleta exclusiva para o transporte coletivo e outras duas de
tráfego lento com sentido único, que auxilia no acesso ás atividades do corredor e
possui uma faixa adicional de ciclovia. Além disso, a via possui parâmetros para
garantir a continuidade das fachadas estabelecida pelo Plano Massa. As Vias
Externas são paralelas a Via Central e possuem sentido único, proporcionando o
rápido fluxo de veículos.
Já as Vias Setoriais caracterizam-se pelos eixos responsáveis por interligar
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regiões, munícipios vizinhos e áreas periféricas com as áreas centrais, é fortemente
conectado ao sistema viário principal prioriza os usos setoriais.
A Rua Fernando de Noronha é uma Via Prioritária 1 que começa na porção
norte do bairro Barreirinha com a divisa do bairro Cachoeira. Sua função é interligar o
fluxo interno destes bairros até o setor estrutural, onde muda seu nome para Rua
Arary Souto. Este tipo de via contém intenso volume de tráfego e conecta as
importantes vias do sistema principal ao Setor Estrutural, os parâmetros de uso e
ocupação do solo que abrangem visam garantir o escoamento continuo do fluxo de
veículos (BRASIL, LEI N° 9.800 de 03, de janeiro de 2000, 2000).
Via prioritária
Via externa

Via central

Figura 19 - Vista aérea da rua da cidadania Boa Vista
Fonte: Adaptado pela autora

Já em escala intermunicipal, a Av. Paraná situada no trecho do bairro Santa
Cândida contém a Estrada nova de Colombo (PR-417) classificada como Via Setorial
que conecta o fluxo de Colombo e a estrutural norte.
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Figura 20 - Sistema viário do entorno da Rua da Cidadania do Boa Vista
Fonte: Adaptado pela autora

3.2.5 Linhas de transporte
Apesar de não estar fisicamente conectada a um dos terminais de transporte
público, a rua da cidadania Boa Vista possui conexão direta com a linha expressa
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sentido Norte-Sul. Duas estações tubo logo em frente ao equipamento se articulam
sentido centro ou bairro da linha biarticulado CAPÃO RASO – SANTA CANDIDA. A
regional possui um total de 4 terminais de transporte da RIT – Rede Integrada de
Transportes, e a rua da cidadania em questão dista aproximadamente 1,5 km dos
terminais do Boa Vista e Santa Cândida. Ambos possuem conexão com a linha
expressa, e focam na circulação sentido bairro – terminal e entre terminais. Já os
terminais do Boa Vista e Cachoeira não possuem conexão com a linha expressa, mas
priorizam as rotas troncais de ligação urbana e metropolitana, e também os eixos
circulares e pendulares dos interbairros, também suprindo a demanda de alimentação
dos bairros.
A regional é bem atendida pelo transporte público coletivo, visto que 92% da
população dista até 250m do ponto de ônibus mais próximo. Com 96% da população
abastecida, o Barreirinha é o bairro mais bem suprido de transporte, contudo, o
Cachoeira é o mais carente (AGÊNCIA CURITIBA, 2017).
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Figura 21 - Linhas de transporte do entorno da Rua da Cidadania
Fonte: Adaptado IPPUC, 2017
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3.3 A Rua da Cidadania do Boa Vista: projeto arquitetônico
3.3.1 Relevo
O equipamento possui três níveis principais: 0m, 3,4m e 6 metros. O térreo
condensa as principais atividades e maior dinâmica entre seus espaços. Por
concentrar os usos que se destinam aos serviços públicos, o segundo andar é pouco
acessado. É na praça que se pode notar a diferença entre as cotas da Av. Paraná e
Rua Canadá, por conta dos seis metros de desnível que delimitam o espaço.
Assim a área proposta para a intervenção (existente mais nova) acompanha a
cota 0,00m da rua da cidadania, possui um desnível longitudinal que se inicia na cota
934 com um desnível de 5 metros entre as duas frentes, da Av. Paraná e Rua Canadá,
como mostra a Figura 22.

TERRENO FUTURA

INTERVENÇÃO

Figura 22 - Cotas e níveis
Fonte: Autora
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Figura 23 - Desnível entre as ruas
Fonte: URBS

3.3.2 Vegetação
A vegetação é concentrada em um talude, o que ameniza a sensação de
desnível (6m) entre o pavimento térreo e a rua Canadá. Os quase 1.000m² de área
verde é composto por pequena concentração de arbustos e árvores de médio porte
(Figura 25). Atribui-se maior caráter estético a vegetação existente no local, por estar
locado no ponto mais alto do equipamento, não exerce função de escoamento das
suas partes internas.

Figura 24 - Áreas verdes e vegetação da rua da cidadania do Boa Vista
Fonte: Autora e Google Maps Inc.
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Figura 25 - Vegetação na Rua da Cidadania do Boa Vista
Fonte: Autora

3.3.3 Circulações
Sob os conceitos de acessibilidade, o equipamento cumpre sua função como
espaço público permitindo que a comunidade acesse o seu interior sem demais
barreiras. O equipamento é contemplado por três acessos:
•

Nível 0,00m pela Av. Paraná, sendo este acesso em nível em relação ao
térreo do equipamento

•

Nível 3,09m pela Rua Arary Souto, acesso com fins de serviço e discreto;

•

Nível 6,00m pela Rua Canadá, que se encontra em um nível superior ao
segundo nível do equipamento.
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Figura 26 - Rua da Cidadania Boa Vista - Diagrama de circulação
Fonte: Autora
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Figura 27 - Rua da Cidadania Boa Vista - Diagrama de circulação
Fonte: Autora
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3.3.4 Usos
Com base no levantamento da situação atual da rua da cidadania, é possível
visualizar a porcentagem de ocupação de cada setor do programa de usos. Dos
4.209m² construídos, A MAIOR PARCELA DO programa (37%) destina-se aos usos
de serviços públicos. Em segundo lugar, esporte e lazer ocupam 33%, seguido pelo
comércio que totaliza 13% da área total construída. As áreas técnicas COMPOSTA
PRINCIPALMENTE PELO ESTACIONAMENTO COMPÕEM OUTROS 13% e
sanitários

ocupam

5%

do

programa

total.
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Figura 28 - Rua da Cidadania Boa Vista - Diagrama de usos
Fonte: Autora
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Figura 29 - Rua da Cidadania Boa Vista - Diagrama de usos
Fonte: Autora
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ESPAÇOS QUE SERVEM OS
SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPARTILHADO
24%

APOIO
19%

SECRETARIAS/NÚCLEOS
57%

Gráfico 1 - Percentual de setores da Rua da Cidadania
Fonte: Autora

Para elucidar como o uso público, que ocupa a maior parte do programa se
distribui no equipamento, subdividiu-se a tipologia dos espaços em: (i) destinados às
secretarias/núcleos; (ii) destinados aos usos que realizam as ações/apoio das
secretarias/núcleos e (iii) destinados ao compartilhamento tais como auditórios e salas
de apoio. Esta divisão se aplica aos usos que se relacionam diretamente com o
cotidiano das secretarias e núcleos.
A primeira, e maior parcela (57%), diz respeito aos serviços oferecidos pelas
esferas públicas, que cumprem a função de serviço de protocolo, informações gerais,
expedição de certificados e assistência social e função técnica de planejamento
regional. Esta divisão de função primária se dispõe na rua interna do equipamento,
evidenciando a intenção de garantir que os espaços comerciais e de ações, que
veremos em seguida, mantenham contato direto com o logradouro público e a praça
que são lugares que usufruem maior visibilidade. Em seguida, 19% refere-se à
segunda parcela dos espaços que servem de apoio a execução das ações
desenvolvidas pelas secretarias e núcleos, tendo em seu escopo principal o
atendimento, oferta de serviços, assistências e treinamentos à comunidade. Os usos
desta seção são programas, ações e atividades desenvolvidas pelas secretarias e
núcleos que possibilitam a realização das políticas públicas que asseguram o direito
à cidadania da comunidade. Por fim, a terceira parcela (24%) compreende os espaços
que oferecem suporte a primeira e segunda parcelas. Estes são utilizados de modo
intervalado e compartilhado.
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Figura 30 - Rua da Cidadania Boa Vista - Diagrama de usos do setor de serviços
Fonte: Autora
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LISTA DOS USOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPAÇOS DAS
SECRETARIAS/NÚCLEOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE URBANISMO
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
SECRETARIA DE
ABASTECIMENTO
COPEL
URBS
SANEPAR
SETRAN
COHAB
GUARDA MUNICIPAL
CONSELHO TUTELAR

ESPAÇOS DE AÇÕES DAS
SECRETARIAS/NÚCLEOS
•
•
•
•
•

CASA DA LEITURA
ESPAÇO
EMPREEDEDOR
SINE
SACOLÃO DA FAMÍLIA
LICEU DO OFÍCIO

ESPAÇOS
COMPARTILHADOS
•
•

AUDITÓRIO
SALA DE
REUNIÃO

Tabela 1 - Lista dos usos de serviços públicos
Fonte: Autora

Em números gerais, o relatório gerencial do atendimento ao cidadão referente
ao mês de março de 2017 (Apêndice B) consta que a regional Boa Vista realizou
46.564 atendimentos, este montante representa aumento de 36.69% no número total
de atendimentos em relação ano de 2012 (Apêndice A). A formatação dos relatórios
nos moldes estatísticos iniciou-se em maio de 2012, justificando a escolha deste
período para a realização de comparação e análise de evolução dos serviços neste
trabalho. Atualmente, dentre todos os atendimentos, os órgãos que mais se destacam
em números são URBS, COPEL, SANEPAR, Fundação de Ação Social e
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administração Regional. De acordo com (TIBONI, 2007), a metade dos espaços
internos foram originalmente planejados para servir o comércio, assim gerando
subsídios para contribuir com os custos das ruas da cidadania. Contudo, a demanda
de novos espaços dentro dos equipamentos não permitiu que a proporção comercial
fosse cumprida. Atualmente, os espaços comerciais estão sob concessão e
gerenciamento da URBS, que também é responsável pelo processo licitatório dos
empreendimentos de iniciativa privada que se instalam no local sob contrato
permissionário, passível de renovação.
LISTA DOS USOS COMERCIAIS
USOS

EMPREENDIMENTO

ALIMENTÍCIOS

DOMINICKY LANCHONETE

VESTUÁRIO

SUBTRACTION SKATE SHOP
DAKOPÉ CALÇADOS

FARMÁCEUTICO

FARMÁCIA BOA VISTA

SERVIÇOS

SONAY CABELEREIROS

UTILIDADES/PAPELARIA

KERIDA PRESENTES
REVISTARIA DA PAZ
MIL E UMA UTILIDADE

Tabela 2 - Lista dos usos comerciais
Fonte: Autora

ESPAÇOS QUE SERVEM O
COMÉRCIO
ALIMENTÍCIOS
12%
UTILIDADES/
PAPELARIA
38%
VESTUÁRIO
25%

SERVIÇOS
13%

FARMÁCEUTICO
12%

Gráfico 1 - Percentual dos espaços que
servem o comércio
Fonte: Autora

As atividades de lazer e esporte não constam no relatório de 2012. No entanto,
o relatório de 2017 apresentou ao total 15 eventos realizados pela Fundação Cultural
e Secretaria do Esporte e Lazer, o que totaliza 1.138 participantes no mês de março.
Recentemente, em agosto de 2017, a Prefeitura implantou o sistema de
integração entre o transporte público e a rua da cidadania do Boa Vista. Os
passageiros da linha expressa Santa Cândida/Capão Raso, que fica na Av. Paraná,
poderão desembarcar na estação tubo Fernando de Noronha e retornar ao tubo em
até duas horas sem pagar a segunda passagem. Ao sair do tubo, o passageiro deve
validar o seu cartão transporte na parte externa da sede da URBS do equipamento,
garantindo que poderá usufruir do benefício. Esta é uma contribuição benéfica para a
acessibilidade do equipamento, e uma vez facilitado o seu acesso, o cidadão pode
usufruir dos serviços e atendimentos ofertados pelo equipamento de modo muito mais
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amplo. Tal medida pode mudar a maneira como os usuários enxergam a função da
rua da cidadania, uma vez que os mesmos podem eventualmente fazer uma parada
estratégica para ir até o Sacolão ou Armazém da Família, prática que antes era uma
rota pouco viável.
3.3.5 Acessos
O acesso principal, assim classificado pela longa extensão e posicionamento,
frente ao trinário da Av. Paraná. Além disso, este acesso é realçado pela proeminente
cobertura metálica, cuja disposição dissemelha das demais ruas da cidadania. A
notável escala do elemento é suavizada pelo contato direto com comércio no
pavimento térreo. Do outro lado, a Rua Canadá possui outra entrada que é servida
por pela escadaria que conduz os pedestres ao nível da Av. Paraná, referente ao
pavimento térreo do equipamento.
A fachada da Rua Arary Souto caracteriza-se por uma empena que permite
acesso ao interior do equipamento pelas laterais do volume.

Figura 31 - Rua da Cidadania - Acessos
Fonte: Fotos 1 e 2 registros Autorais, foto 3 Google Maps

A Avenida Paraná é um caminho de importantíssimo destaque, baseado na
perspectiva de Kevin Lynch (LYNCH, 1960) sobre as cidades e seus elementos.
Podemos destacar três fatores que justificam sua relevância do equipamento no
espaço: a qualidade espacial contínua criada pelas 3 vias do sistema trinário, a
concentração

do

uso

comercial/serviços

locados

nos

pavimentos

térreos

estabelecidos pelo plano massa; e o alto gabarito das edificações ao longo do eixo.
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Figura 32 - Rua da Cidadania Boa Vista - Diagrama de usos
Fonte: Autora
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Figura 33 - Mapa síntese
Fonte: Adaptado pela autora

3.3.6 Entrevista com a especialista da Rua da Cidadania
Em entrevista com a administradora da rua da cidadania do Boa Vista, Janaina
Lopes Gehr, foi possível identificar alguns dos problemas que acercam o
equipamento. Segundo ela, há uma demanda urgente de espaços para abrigar os
espaços que se destinam as ações das secretaria e núcleos. A expansão do espaço
físico poderia trazer algumas das ações que se encontram espalhados pelo bairro,
mas operariam de modo muito mais eficiente se estivessem inseridos dentro do
equipamento. Quando questionada sobre como as ações se desenvolvem nos
espaços espalhados pela regional, Janaina explicou que estes espaços são na grande
maioria de propriedade do estado, mas estes geram altos custos de manutenção.
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Durante a entrevista, Janaina citou algumas demandas específicas:
•

O conselho tutelar necessita de um espaço maior e mais confortável
para atendimento;

•

Requisitado com muita frequência pela comunidade, o Instituto de
Identificação do Paraná poderia ser inserido na rua da cidadania do Boa
Vista;

•

Trazer o distrito sanitário para dentro da rua da cidadania, pois este
realiza atendimentos relevantes a população e seria benéfico trazê-la
para perto da administração regional por razões de gestão;

•

Para implantação da casa da leitura houve a desapropriação do
auditório. Atualmente há somente um auditório disponível para uso do
equipamento, e este sofre conflitos de utilização;

A administradora citou que há um interesse da própria administração em
estimular o uso dos espaços residuais dentro do equipamento com a implantação de
feiras noturnas, feiras especiais e atrações temáticas que poderiam estimular a
dinâmica do local e trazer os cidadãos para dentro da rua da cidadania.
Aos que buscam somente os serviços opcionais e sociais, torna-se pouco o
deslocamento até a rua da cidadania, principalmente para aqueles que moram mais
distante do equipamento. Os usos necessários, das secretarias e núcleos, são muito
relevantes para a regional pois cumprem o papel de democratizar o acesso aos
serviços públicos. Passados vinte anos desde sua implantação, a rua da cidadania se
modificou dentro das possibilidades que eram suportadas pelo seu perímetro, e hoje,
necessitam de transformações que resgatem a efervescência proporcionada pelo
local.
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4. ESTUDOS DE CASO
Os estudos de caso a serem abordados neste trabalho possuem correlação
com diferentes aspectos relacionados a Rua da Cidadania do Boa Vista. O primeiro
apresenta boas práticas

quanto a versatilidade programática do conjunto

arquitetônico, apesar de não apresentar funções de serviços públicos. Em seguida,
estudos de caso dos Centros Distritais projetados por Miguel Angel Roca muito se
assemelham a função das ruas da cidadania de Curitiba como equipamento
descentralizador, além de conter em seu programa a usos diversificados dentro de um
equipamento público.
4.1 Sesc Pompéia – Lina Bo Bardi
No total de 16 unidades na cidade de São Paulo, estão distribuídos por diversos
bairros os equipamentos do SESC que fornecem opções de lazer, cultura, esporte e
interação social à população. O Sesc Pompéia (Figura 34) acentua-se dentre os
demais devido a sua composição arquitetônica ímpar. A antiga fábrica de tambores
dos irmãos Mauser (1938) foi comprada pelo Sesc na década de 70, que
posteriormente formalizou o convite Lina para realizar o projeto. O projeto conserva a
tipologia característica das construções industriais inglesas do século XX, composto
por tijolos aparentes, concreto e ferro. Assim que soube que o projeto estrutural foi
desenvolvido por François Hennebique, o pioneiro da aplicação de concreto armado
no Brasil, Lina decide por desnudar o edifício através da raspagem do reboco existente
e trazer à tona sua estrutura ao exterior (FERRAZ, 2008). Antes da intervenção de
Lina Bo, o espaço já era utilizado para fins de lazer na parte dos galpões,
fundamentando uma das premissas da arquiteta em manter a atmosfera popular e
ativa do local. O projeto possui 12.000m² de área construída e teve seu tombamento
aprovado pelo IPHAN em 2015, por conta de seus atributos estéticos e técnicos de
valores singulares.
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Figura 34 - Sesc Pompéia São Paulo – SP
Fonte: (INFOART-SP)

(FERRAZ, 2008) descreve que se atribui a denominação diluída do “centro de
lazer” ao complexo pelo caráter limitador que imprimem os termos “centro cultural” ou
“centro desportivo”, O programa, que de fato possui tais usos, propõe o desembaraço
dos termos, enfatizando o caráter social do lugar de proporcionar múltiplas
experiências ao invés das funções rígidas dos locais que se destinam a ser
estritamente culturais ou desportivos. Há um cuidado na concepção do projeto em não
depositar significados que delimitassem as possibilidades do local (PADULA, 2015).
O amplo programa permite que diversas atividades aconteçam no local (Figura
35 e Figura 37) traz em si uma característica muito parecida com as ruas da cidadania
de Curitiba, que é a vinda da rua para dentro do complexo com o intuito de trazer a
vida pública para dentro do espaço.
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Figura 35 - Atividades realizadas no SESC Pompéia
Fonte: Portal SESC Pompéia

Diferentemente das ruas da cidadania, é relevante citar que o SESC é uma instituição
privada mantida por empresários do comércio, serviços e turismo, proporcionando
complexos de lazer que possam contribuir para o bem-estar e qualidade de vida dos
trabalhadores do setor 8. Portanto, este se trata de um espaço que de modo geral serve
ao público, mas não é gerido e proporcionado pelo Estado. O SESC atende em seus
espaços variados grupos, mas destina suas atividades para grupos específicos como
jovens, crianças, idosos, grupos empresariais ou grupos mistos (Figura 36).

Figura 36 - Grupos atendidos pelo SESC Pompéia
Fonte: Portal SESC Pompéia

8

Fonte: Portal do SESC
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Figura 37 - Planta térreo SESC Pompéia
Fonte: Adaptado pela autora
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Enfatizando os elementos estruturais do projeto que possuam alguma
semelhança com as ruas da cidadania, podemos citar o eixo interno com atribuição
de rua (Figura 40 e Figura 39), que conecta os diversos setores e também recebe o
acesso principal do equipamento. Além disso, um fator comum entre os dois exemplos
é identidade estética singular. O SESC, evidentemente brutalista, atribui pouca
sutilidade em seus volumes de concreto de sólidos primários. Já as ruas da cidadania
de Curitiba trazem em si suas icônicas formas puras e cores primárias
cuidadosamente compostas em conjuntos. Tais atributos designam a estes locais
caráter de ponto nodal em relação ao seu entorno, e marco nas escalas bairro/regional
(ver item 2.1.5).

Figura 38 - Rua interna SESC Pompéia
Fonte: Google Maps

Figura 39 - Rua interna Rua da Cidadania do
Boa Vista
Fonte: Autora
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Figura 40 - Circulações e acessos SESC Pompéia - eixo rua
Fonte: Adaptado pela autora
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Figura 41 - Usos por setor SESC Pompéia
Fonte: Adaptado pela autora
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O estudo de caso acima possui escala muito superior ao objeto de estudo deste
trabalho. No entanto, o caráter popular, inclusivo e diversificado do complexo muito se
assemelha ao intuito da revitalização aqui proposta para a Rua da Cidadania do Boa
Vista.
Os estudos de caso a seguir são equipamentos públicos com funções de
descentralização, e as condições ideológicas em que foram concebidas muito se
assemelham ao caso das ruas da cidadania em Curitiba.
Convidado para participar do projeto de recuperação urbana, Roca
desenvolveu projetos de centros distritais para três macro distritos de La Paz na
Bolívia, região que havia sido recém ocupada pela população indígena migrante.
(BARBOSA, 2005)
La Paz tem compreende um território de aproximadamente 200 mil hectares,
sendo 9% área urbana e 91% rural. Sete macros distritos urbanos e dois macros
distritos rurais configuram descentralização regional da cidade. (Jáuregui & Soza,
2011) Assim como no caso de Curitiba, La Paz passou pelo processo de
descentralização urbana das funções político administrativas, e também recebeu a
implantação de equipamentos públicos de usos mistos nas três ladeiras mais
populares da cidade. (. A política de descentralização em La Paz foi idealizada pelo
prefeito Ronald Mac Lean e foi uma extensão das ações realizadas em Córdoba em
1985, com a implantação dos “centros polifuncionales barriales” (Roca, 2014) . Mac
Lean tinha o objetivo de reestruturar a cidade com projetos de certa magnitude que
pudessem ajudar na consolidação do território em expansão. A gestão de Mac Lean
enfrentou imenso desafio logo de cara, lidar com as consequências geradas pelo
regime ditatorial vivido pelos bolivianos. A primeira gestão a ser eleita pelo povo tinha
a missão de recuperar a cidade que sofreu atraso durante um longo período, e inserila nas correntes de modernização. (Saenz, 2000)
O edifício pátio do Mercado Uruguay na porção norte, o edifício rua de
Cotahuma ao oeste e o edifício praça de San Antonio ao leste foram os centros
distritais originados da proposta. Todos eles tinham em comum a linguagem visual
característica que as identificava como prédios pertencentes à Prefeitura de La Paz.
Topografia,

características

intrínsecas

e

consideradas na concepção de cada projeto.

entorno

foram

as

condicionantes
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4.2 Centro Municipal Distrital e Centro de Saúde Cotahuma

Figura 42 - Centro Municipal Distrital e Saúde Cotahuma
Fonte: Miguel Angel Roca 2014

O centro distrital de Cotahuma localizava-se em uma esquina e sua tipologia
era de praça. Anteriormente a implantação do centro distrital, o espaço era destinado
a recreação e também abrigava um mercado local. O novo centro tinha como proposta
resgatar os antigos usos e apresentar novos. A comunidade costumava utilizar o
terreno como local de reuniões antes da obra. Gabinete do prefeito distrital, juntas
comerciais, salas multiusos e escritórios dos técnicos municipais foram alguns dos
usos adicionados ao programa do prédio. Aluno de Louis Kahn, Roca setoriza a planta
por “espaços servidos” e “espaços de serviço”, fazendo uma analogia paralela aos
volumes “representativos” e “funcionais” utilizados em suas obras. A volumetria de
Cotahuma era composta por elementos puros de cubos e cilindros interseccionados
entre si. A própria apresentação da obra descreve que os volumes de cores primarias
e formas simples abrigavam as funções populares, e os corredores englobavam as
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funções administrativas, e todos confluem para o um eixo, corredor ou praça, que vai
além das funções de servir e circular, ela promove o encontro que programa, motiva
e incentiva as atividades culturais.

Figura 43 - Fachadas externas
Fonte: Miguel Angel Roca 2014

Figura 44 - Perspectivas internas
Fonte: Miguel Angel Roca 2014

O programa abrigava a sede do prefeito distrital, sedes dos conselhos distritais,
de bairros, e também um auditório. O acesso é feito pelo corredor central, coberto por
uma estrutura metálica que permite a iluminação natural parcial. A imponência visual
da cobertura anulava a sensação de praça intencionada pelo arquiteto. Os usos das
formas simples possibilitam futura compatibilização e flexibilização dos espaços para
outros usos institucionais, como creches e outras atividades sociais (Saenz, 2000). O
volume cilíndrico menor e independente abrigava o centro de saúde, com salas de
consultórios, atendimentos de primeiros socorros e internação dispostas em uma
planta concêntrica em torno do pátio. Cotahuma foi demolida em 2012 para dar lugar
a um Hospital Municipal. Não se sabe os motivos que levaram a radical mudança no
cenário, no entanto, sabe-se que o local se tornou importante referência regional no
atendimento hospitalar.
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Figura 45 - Diagrama Cotahuma
Fonte: Miguel Angel Roca 2014 (Adaptado)

4.3 Centro Municipal Distrital San Antonio

Figura 46 - Centro Distrital Municipal San Antonio
Fonte: Miguel Angel Roca 2014
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San Antonio difere-se das outras duas unidades por apresentar uma
arquitetura mais icônica por conta da grande laje sob os prédios, enquanto as outras
duas seguem formas correlativas ao entorno. San Antonio tinha o mesmo histórico de
usos que Cotahuma, era área de recreação e reunião de vizinhos. Seu programa
contempla o conselho comunitário, administração municipal, e salas multiusos.
Marcado por três volumes e uma cobertura, sua diagramação se resume em espaços
servidores e servidos.

Figura 47 - Imagens internas e externa do prédio San Antonio
Fonte: Miguel Angel Roca 2014

Figura 48 - Imagens internas e externa do prédio San Antonio
Fonte: Miguel Angel Roca 2014
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Figura 49 - Diagrama San Antonio
Fonte: Miguel Angel Roca 2014 (Adaptado)
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4.4 Centro Municipal Distrital Mercado Uruguay

Figura 50 - Centro Municipal Distrital Mercado Uruguay
Fonte: Miguel Angel Roca 2014

O edifício do Mercado Uruguay tem uma forte intenção comercial. Para seguir
as tendências visuais dos edifícios públicos do município, suas paredes são
compostas por pastilhas e cores brancas, O prédio é composto por três volumes que
se conformam em pátios escalonados em diferentes níveis, estratégia utilizada para
vencer o declive da topográfica. O espaço central serve os demais espaços e tem
como função ser praça e circulação, local que propicia o encontro dos transeuntes.
Supõe-se que os serviços municipais se concentram nas laterais da galeria
central. A galeria tem múltiplos acessos, sendo o pátio intermediário o acesso
principal. Os comércios estão abrigados na parte inferior e voltados para a parte
externa do edifício, percorrendo as duas fachadas que fazem contato direto com os
logradouros.
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Figura 51 - Realce da parte comercial do edifício
Fonte: Miguel Angel Roca (Adaptado)

Figura 52 - Imagens internas do Mercado Uruguay
Fonte: Miguel Angel Roca (Adaptado)
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Figura 53 – Diagrama Mercado Uruguay
Fonte: Miguel Angel Roca (Adaptado)

Figura 54 - Corte longitudinal Mercado Uruguay
Fonte: Miguel Angel Roca

As imagens atuais mostram que o prédio sofreu degradações na alvenaria, levantando
a questão se o equipamento ainda cumpre a função de atendimento ao cidadão. O
entorno, e inclusive boa parte dos espaços externos vazios do terreno da edificação,
encontra-se completamente tomado pelo comércio. Cotahuma, de fato, teve suas
estruturas demolidas e deu lugar ao novo e moderno Hospital Municipal. Não se pode
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definir exatamente quais foram as causas que levaram a obsolência destes espaços,
mas a entrevista realizada com o arquiteto Manuel Barrion declara a opinião do próprio
sobre os estudos de caso de La Paz. Barrion descreveu que as obras de Roca eram
desastrosas, e que os projetos não priorizavam as necessidades dos moradores.
Segundo ele, foi um critério global implantado em sistema local, que falhou na
interpretação da sua realidade. Ele descreve os prédios como lugares vazios, frios e
com materiais que não descreviam a característica simples dos locais. A falta de
qualidade espacial com certeza contribuiu para a decadência dos centros distritais,
que hoje tem seus antigos serviços distribuídos de maneira aleatória dentro da cidade,
sem qualquer unidade visual comum a eles. No caso do Mercado Uruguay, o
município queria forçar os comerciantes a ficarem dentro destes locais que tinham
uma arquitetura um tanto quanto hostil. Enjaular um mercado que por anos teve sua
estruturação diluída nas calçadas das ladeiras e ruas estreitas da cidade. Os que não
foram demolidos, estão sob degradação. Contudo, fica evidente a intensa apropriação
comercial nos arredores do Mercado Uruguay, e isso pode ser explicado pela ênfase
que determinado uso trouxe ao local ao longo do tempo. Assim como o centro de
saúde de Catahuma.

Figura 55 - Imagens atuais do Centro Distrital de Cotahuma e seu entrono
totalmente dominado pelo comércio local
Fonte: Google Earth 2017

SEDE

Centro Municipal
Distrital e Saúde
Cotahuma

Centro Municipal Distrital
San Antonio

Centro Municipal
Distrital Mercado
Uruguay

ÁREA DO MICRO
DISTRITO

1.610 ha

2.259 ha

1.331 ha
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ANO DO PROJETO

1988 - 1989

Não encontrado

1998

ÁREA DO PROJETO

2.000m²

Não encontrado

2.000m²

TIPOLOGIA DE
PROJETO

Edifício Rua

Edifício Praça

Edifício Pátio

Tabela 3 - Resumo comparativo dos Centros Distritais
Fonte: Autora

4.5 Síntese dos estudos de caso
Os estudos de caso aqui abordados trazem a aplicação dos tópicos abordados
na seção do referencial teórico e permitem identificar decisões que foram positivas e
negativas para os espaços.
O SESC Pompéia é um projeto repleto de boas práticas e soluções projetuais,
é um caso muito claro da arquitetura a serviço da cidadania. De caráter popular, com
programa variado e ampla acessibilidade, o espaço se aproxima muito da proposta
arquitetônica das ruas da cidadania ao trazer a rua para dentro do equipamento. O
programa é fundamentalmente voltado para as opções de entretenimento. Retomando
a classificação de Gehl abordada no referencial teórico, este tipo de uso é opcional e
social. A vitalidade do local é consequente da atmosfera criada pela diversidade dos
usos e o alto nível de acessibilidade popular que o equipamento oferece.
Como visto anteriormente, seu programa se dá pela verticalização dos usos esportivos
e lazer. Tratando-se de usos opcionais, é interessante que este tipo de movimentação
esteja visível e imprima este tipo de característica ao local. Lina Bo Bardi negou essa
caracterização enclausurando estas atividades em prol da afirmação deste ser um
espaço de inúmeras possibilidades, e não de programas específicos.
Já os centros distritais nos trazem inúmeras más práticas que, nos casos de La
Paz, falharam porque não levantaram as prioridades da comunidade em relação aos
novos centros a serem implantados. Problemas de conforto térmico e falta de contato
com o meio externo foram as principais condições que guiaram os centros a ruína. O
conjunto de falhas aqui abordadas certamente culminaram na extinção dos seus
espaços, mas ainda se faz interessante trazer estes casos neste estudo pela escassez
de exemplos que reúnam - em um mesmo equipamento - funções de atendimento à
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população, lazer, esporte, cultura. Desta forma, as diretrizes projetuais deste trabalho
levaram em conta os aspectos positivos aqui tratados e consideraram com cautela os
aspectos negativos. A proposta aplicar as boas práticas com base nos conceitos
trazidos nos referenciais teóricos visando requalificar o espaço para que este
estabeleça melhores condições para a realização das ações do Estado e oportunizem
o surgimento de novos papéis demandados pelo cenário atual, pois a constituição de
um espaço público apropriável é fundamental para a construção democrática da
cidade.
5. DIRETRIZES PROJETUAIS

Vimos anteriormente na interpretação da realidade que o terreno da Rua da
Cidadania do Boa Vista se encontra posicionado em uma esquina, e sua outra
extremidade tem como limite o Posto de Saúde. É comum que espaços com função
de serviços públicos causem certa resistência de apropriação, e poucos catalis am o
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seu processo de apropriação por parte da comunidade. A dinâmica dos transeuntes
pode ser resolvida por meio do aumento dos acessos. Aumentar a permeabilidade é
uma das alternativas para convidar os pedestres a circular no local, e logo, reconhecelo como seu espaço de direito.
Uma das diferenças entre o estudo de caso do Mercado Uruguay e a Rua da
Cidadania do Boa Vista é a sua relação com o comércio. No primeiro, o espaço foi
fadado ao fracasso quando se voltaram os usos comerciais comprimidos no es paço
interno do prédio. Já o Boa Vista apresenta contato imediato e magnético com o
sistema viário, sendo uma potencialidade a ser mantida e aprimorada. As mudanças
espaciais diretrizes projetuais se foram sintetizadas abaixo:
•

Reorganização do espaço físico existente para a adição de serviços
públicos requisitados pela comunidade e administração da regional.
Para isto, utilizaremos os espaços destinados aos usos públicos
compartilhados que serão relocados para o centro de convivências,

•

Resgate da dinâmica do entorno por meio do equipamento aumentando
as possibilidades de acessos, proporcionando passagens com potencial
de permanência e apropriação;

•

Interligação visual do acesso principal da Av. Paraná com os espaços
de permanência - as praças;

•

Implantação do Centro de Convivência do Boa Vista, que compartilha
usos com os serviços públicos e dão suporte para a realização das
ações e políticas públicas, espaço a ser inserido vide desapropriação da
UPA;

•

Requalificação das praças com a criação dos espaços intersticiais que
quebram a racionalidade disciplinadora da funcionalidade dos espaços
que oferecem serviços públicos, instigando o livre pensar e aceitando
que ali poderão se desencadear experiências autênticas e não prédeterminadas.

•

Adição de passarelas e infraestruturas de suporte que geram novos
diálogos entre os diferentes níveis do equipamento, e possam ser
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reprogramados eventualmente uma vez que podem assumir novos
papéis – além de passagem.
5.1 A ESCOLHA DO TERRENO
Mostrou-se anteriormente que cada rua da cidadania necessita de diagnósticos
específicos que irão resultar em necessidades, potencialidades e condicionantes
diferentes em cada regional.
Dentro dos nove equipamentos existentes na cidade de Curitiba, a escolha do
Boa Vista se deu por conta do desafio espacial, que apresenta complexo cenário de
expansão e configura um cenário de modificações restritas em relação ao perímetro
atualmente existente.
Considerou-se três alternativas projetuais possíveis dentro da realidade do
local. Entre todas as possibilidades, levou-se em consideração as condicionantes de
conexão com o prédio existente, acessibilidade, barreiras físicas, entre outros. A
opção 1 proporcionou o cenário mais viável entre demais. O maior desafio desta opção
é a desapropriação da UPA existente na lateral do espaço físico da Rua da Cidadania.
O terreno do equipamento é um lote doado à Prefeitura como contrapartida do
loteamento Jardim Buriti (ver Apêndice C).
A viabilidade desta opção depende do terreno da Opção 3, de propriedade
particular, e que já foi indicado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em 2005
com interesse de desapropriação com fins de ampliação da própria UPA existente.
A estrutura física da porção da UPA a ser desapropriada possui condições
inadequadas para um equipamento de saúde, principalmente nos quesitos de conforto
ambiental e térmico, cobertura e espaço de espera, com problemas em termos
qualitativos e funcionais. O recuo frontal, por exemplo, concentra os usuários que
costumam esperar por longo período, porém não fornece infraestrutura básica de
permanência.
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Figura 56 - Levantamento fotográfico da UPA - Boa Vista
Fonte: Autora

OPÇÕES

PRÓS

CONTRAS

1 – Interna
Desapropriação UPA

Espaço diretamente conectado ao
equipamento;
Compartilhamento dos usos entre
a parte existe e a nova;
Possibilidade de deslocamento
do equipamento desapropriado
Proximidade com o equipamento

Desapropriação
de
equipamento público

2 – Externa
Rua Arary Souto

3 – Terreno vazio ao Terreno livre, passível de
qualquer modificação, área livre
lado da UPA
suficiente

um

Separação física da rua
Possível fechamento
Interferência com a Igreja existente
no terreno
Desconexão física com a RC
Barreira física UPA - entre o novo e
antigo

Tabela 4 - Pontos positivos e negativos dos terrenos dos terrenos potenciais a expansão
Elaboração: Autora
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RC
BOA VISTA

Figura 57 - Possíveis terrenos para expansão da Rua da Cidadania do Boa Vista
Fonte: Adaptado pela autora
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Tabela 5 - Matriz CDP do espaço físico existente
Elaboração: Autora
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6. REQUALIFICAÇÃO E PROPOSTA
6.1 CONCEITO
O desafio desta proposta consiste em atender a demanda de expansão do
equipamento sem negar a memória do conjunto existente. Três estratégias nortearam
a proposta:

Figura 58 - Estratégias conceituais
Elaboração: Autora

O espaço público, que na atual conjuntura ainda é a base das trocas sociais
tão importante no desenvolvimento da cidadania precisa gerar encontros que
proporcionem permutações de ideias, portanto a formalização de liberdade de um
espaço abre possibilidades para acontecimentos espontâneos e apropriações
genuínas. Os eventos, encontros, apropriações são motivados pela tensão dos
programas definidos, que se utilizam deste espaço como suporte para seus próprios
desdobramentos.
Ao estender o programa para o terreno adjacente é preciso voltar ao
questionamento sobre a mudança de demandas ao longo do tempo. A
imprevisibilidade destas transformações condicionou o anexo a ser um elemento com
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características estéticas, formais e materiais do seu próprio tempo e passíveis de
reprogramações- pois parte-se do princípio que novas demandas surgirão e que as
mesmas também poderão retratar suas próprias circunstâncias.
A grande escala dos elementos formais da rua da cidadania, puros e sólidos,
proporcionam barreiras visuais e pouca interação visual entre as diferentes partes do
equipamento. O alastramento das passarelas faz menção direta da relação entre o
existente e o novo, mas também cria diálogos entre os diferentes níveis. A
consolidação dos espaços de permanência depende não só da requalificação visual
do local, mas principalmente da possibilidade de fazer com que as pessoas transitem
entre os espaços, aos poucos se identifiquem e façam a apropriação natural do
mesmo.
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6.2 CONDICIONANTES
A hierarquia espacial da Rua da Cidadania é caracterizada entre os espaços
estruturais que moldam eixos e planos principais, essenciais para a ordenação
harmônica e lógica dos demais elementos do projeto. E os espaços conjunturais, que
são arranjos dispostos ao longo dos espaços estruturais - temporários, tem seus
eventos determinados pelo contexto do presente

Figura 59 - Condicionantes espaciais
Elaboração: Autora
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Os parâmetros legislativos também foram considerados na concepção da proposta

Figura 60 - Condicionantes dos parâmetros construtivos
Elaboração: Autora

89

6.3 EVOLUÇÃO DO PARTIDO

Figura 61 - Evolução do partido
Elaboração: Autora
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6.4 PROGRAMA DE NECESSIDADES
O programa de necessidades surgiu da análise da matriz CDP, que identificou
as condicionantes, deficiências e potencialidades a fim de estabelecer diretrizes de
intervenções. Das diretrizes, a necessidade da elaboração de um programa auxilia no
pré-dimensionamento dos usos inseridos dentro da volumetria espacial pressuposta.
Para estruturação do programa, dividiremos entre as intervenções relativas ao
existente e aos novos espaços. Esta classificação nos auxilia entender a justificativas
referentes aos setores e suas funções.

USOS

DO

PROGRAMA
ANTIGO
PARA

MOVIDOS
O

NOVO

ANEXO
CASA DA LEITURA
SINE
LICEU DO OFICIO
ESPAÇO
EMPREENDEDOR

Tabela 6 - Programa de usos da proposta
Elaboração: Autora
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Com a adição de 3.735m², o anexo contribui com a adição de 1.000m² para uso das
secretarias, triplicando o espaço destinado a praças em relação a proporção atual. A
esse ganho se deu principalmente pela melhor utilização do nível térreo, pois o
estacionamento que ocupava significativa parte do programa agora encontra-se no
subsolo. Além disso, a adição do mirante no programa agrega um caráter turístico ao
equipamento, pois o mesmo se encontra em uma região alta que proporcionam belas
vistas para a Serra do mar e plena visualização da silhueta da massa central da
cidade. Há então ressignificação de uma infraestrutura de suporte que originalmente

Figura 62 - Nova distribuição do programa
Elaboração: Autora

SUBSOLO)

TERCEIRO PAV

SEGUNDO PAV

TÉRREO (AV PARANÁ)

teria somente funções de acessos e deslocamentos.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos que o espaço público é o local onde os diferentes pontos de vista se
encontram e se articulam. A cidadania faz uso do espaço urbano para se desenvolver,
portanto, o espaço público é imprescindível para o desenvolvimento do espaço urbano
democrático.
As ruas da cidadania surgiram da necessidade de reestruturar a organização
administrativa da cidade, e mitigar os efeitos negativos do crescimento urbano que
levou a ocupação desenfreada dos bairros periféricos. A descentralização da
administração e concentração de serviços foi efetiva e alcançou o objetivo de facilitar
o acesso dos cidadãos aos serviços. O equipamento tornou-se um marco referencial
dentro do seu entorno ao longo dos anos e hoje apresenta potencialidades que
confirmam a sua importância quanto espaço público.
A dinâmica da pluralidade dos seus usos abre-se para o campo do exercício da
cidadania, o que torna o equipamento um importante elemento dentro da sua
comunidade. Requalificar o espaço, inserir novos usos e dar suporte para que a
população reivindique e debata as questões pertinentes ao seu território pode estreitar
o relacionamento da comunidade gerando benefícios para todo o território da cidade.
O presente trabalho buscou soluções para executar as complexas tarefas de
reorganizar o espaço existente em prol da reativação do equipamento e a implantar o
novo anexo para atender a demanda de expansão do equipamento. Os elementos
físicos do equipamento conformaram um arranjo característico que tipifica sua função
e identidade. A resolução desta proposta incita a coexistência de elementos que foram
concebidos em diferentes conjunturas temporais. Portanto, admite a relevância do
conjunto existente sem que haja o demérito do seu passado, e ao mesmo tempo,
presume que a sua expansão é um arranjo que outorga articulações com base em
seus cenários correntes – pois pressupõe que o mesmo já está redesignado ao seu
próprio fim, ou melhor, aos futuros e novos começos. Diferentemente do conjunto
existente, a nova expansão vem a ser um alicerce para a materialização das futuras
demandas imprevisíveis. A definição de um espaço totalmente liberto dentro do
equipamento sugere que o mesmo seja construído por narrativas oriundas dos seus
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próprios desdobramentos, motivando a apropriação por buscar atender todos os
níveis de acessibilidade aqui abordados. Neste trabalho, o papel da arquitetura toma
caminhos poucos convencionais ao abreviar suas presunções sobre o porvir pois
limita-se a busca de respostas para as questões relativas à sua conjuntura atual, sem
esquecer e negar a alteridade das futuras demandas espaciais que o equipamento
pode, ou não, reivindicar.
A relação entre cidadania e espaços públicos é um tópico bastante amplo e
discutido na esfera acadêmica, fato que gera material interdisciplinar dentro dos
assuntos sobre territorialidades, sociologia, política. A versatilidade do assunto
demonstra que cada espaço público resulta de condições específicas, sendo que os
resultados encontrados nesta pesquisa podem não ser compatíveis entre os
equipamentos das demais regionais da cidade, quiçá sobre qualquer outro espaço
público. Pode se considerar utópica a busca de axiomas universais que se apliquem
a todos os espaços públicos. Portanto, a contribuição deste trabalho visa proporcionar
um olhar mais atento e questionador sobre os alcances do significado pleno da
cidadania nos espaços públicos e, por fim propor soluções para o objeto de estudo
aqui recortado em prol do pleno exercício da cidadania. Como exercício futuro,
propõe-se uma análise etnográfica do local, da qual resultaria demandas e
peculiaridades que só poderiam emergir após profundo recorte analítico em múltiplos
períodos.
Acredita-se pertinente aproximar o cidadão do equipamento que concretiza as
decisões político administrativas da sua região, estabelecendo condições adequadas
para a apropriação do seu espaço de direito fazendo com que o mesmo contribua
qualitativamente

para

a

sua

comunidade

e

seu

bem-estar.
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Figura 63 - Quadro semântico da ressignificação da Rua da Cidadania do Boa Vista
Elaboração: Autora
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9. APÊNDICES
9.1 Apêndice A – Relatório Gerencial Rua da Cidadania Boa Vista Março 2017
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9.2 Apêndice B – Relatório Gerencial Rua da Cidadania Boa Vista Março 2012
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9.3 Apêndice C – Planta do Loteamento Jardim Buriti

Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos de Curitiba, 2017
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9.4 Apêndice D – Anteprojeto
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A RUPTURA DA TRÍADE PASSADO - PRESENTE - FUTURO

o
descaminho
do
antropocentrismo e teocentrismo
estabelecem uma nova condição
que delimita novas definições
sobre o enteNdimento da condição
do presente.
O ADVENTO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E MEDICINA TROUXE O
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS
ÚTEIS PARA A LUTA DO SER HUMANO
CONTRA A POSSIBILIDADE DA PRÓPRIA
FINITUDE, COLOCANDO O SER DIANTE DA

passado

memória do
tempo anterior

PRESENTE

PRESENTE

futuro

presença do fim

EMINÊNCIA DA SUA EXTINÇÃO.
SURGE ENTÃO UMA NOVA PERCEPÇÃO SOBRE O presente - que antes era O
instante entre passado e futuro - E AGORA, É VISTO ENTRE DOIS PÓLOS
DISTINTOS AO REFERIR-SE AO PASSADO COMO UMA MEMÓRIA DE UM TEMPO
ANTERIOR E AO FUTURO COMO O TEMPO POR VIR - IMANENTE AO SEU PRÓPRIO FIM.
RAFAEL MONEO (2008)

O ESPAÇO PÚBLICO AINDA É O PALCO DOS ENCONTROS QUE GERAM AS
DINÂMICAS SOCIAS, PERMITINDO A TROCA QUE ALIMENTA O
DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA. O OBJETO DE ESTUDO DESTE TRABALHO, A
RUA DA CIDADANIA DO BOA VISTA, CUMPRE O SEU PAPEL AO ESTABELECER
AÇÕES E PRESTAR SERVIÇOS AO CIDADÃO. NO ENTANTO, A INTEGRIDADE DA
CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DO EQUIPAMENTO - QUE É A MESMA DESDE A SUA
IMPLANTAÇÃO HÁ VINTE ANOS - OFERECE POSSIBILIDADES LIMITADAS DIANTE
DA IMINENTE NECESSIDADE DE EXPANSÃO E POUCO INSTIGA A PERMANÊNCIA
E APROPRIAÇÃO DO CIDADÃO NO SEU ESPAÇO DE DIREITO.
a proposta de requalificação da rua da cidadania se decompõem em
dois caminhos, a reorganização do espaço existente
em prol da reativação do equipamento e a implantação do
novo anexo para atender a demanda de expansão do
equipamento.
OS ELEMENTOS FÍSICOS DO EQUIPAMENTO CONFORMARAM UM ARRANJO
CARACTERÍSTICO QUE TIPIFICA SUA FUNÇÃO E IDENTIDADE. A RESOLUÇÃO
DESTA PROPOSTA INCITA A COEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE FORAM
CONCEBIDOS EM DIFERENTES CONJUNTURAS TEMPORAIS. PORTANTO, ADMITE
A RELEVÂNCIA DO CONJUNTO EXISTENTE SEM QUE HAJA O DESMÉRITO DO SEU
PASSADO, E AO MESMO TEMPO, PRESSUME QUE A SUA EXPANSÃO É UM
ARRANJO QUE OUTORGA ARTICULAÇÕES COM BASE EM SEUS CENÁRIOS
CORRENTES - POIS PRESSUME QUE O MESMO É REDESIGNADO AO SEU
PRÓPRIO FIM, OU MELHOR, AOS FUTUROS E NOVOS COMEÇOS
“A ARQUITETURA É INCITADA OUTRA VEZ PELA REALIDADE, PELA HISTÓRIA. A
FANTASIA DE UMA ARQUITETURA QUE DESAPARECE PARA DAR LUGAR A OUTRA,
CONTAMINADA PELO MUNDO EXTERNO COM O QUAL - QUEIRA OU NÃO - É
PRECISO CONTAR”
RAFAEL MONEO
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porque a rua da cidadania do boa vista?

1

demanda de expansão existente diante de um cenário limitado
ORIUNDO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CURITIBA, O EQUIPAMENTO OBJETIVA DEMOCRATIZAR O ACESSO AS
INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DA ESFERA PÚBLICA. CONSIDERADOS MARCOS NA PAISAGEM POR CONTA DA SINGULARIDADE DO SEU
CONJUNTO, tem como fuNÇÃO PRESTAR SERVIÇOS AOS CIDADÃOS.
DENTRO DOS NOVE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA CIDADE DE CURITIBA, A ESCOLHA DESTA UNIDADE se dá PELa NECESSIDADE DE
EXPANSÃO DO ESPAÇO FÍSICO, QUE ENCARA CERTA complexidade ESPACIAL diante DAS POSSIBILIDADES INTERNAS E EXTERNAS
APRESENTADAS PELO EQUIPAMENTO.

USOS

» terreno é delimitado pelas Avenidas Canadá
e João Gbur, classificadas como Vias
Externas, e pela Av. Paraná que é a Via Central
» A Central é composta por três pistas de
rolamento, sendo uma canaleta exclusiva
para o transporte coletivo e outras duas de
tráfego lento com sentido único, que auxilia
no acesso as atividades do corredor e possui
uma faixa adicional de ciclovia. Além disso, a
via possui parâmetros para garantir a
continuidade das fachadas estabelecida pelo
Plano Massa
» As Vias Externas são paralelas a Via Central
e possuem sentido único, proporcionando o
rápido fluxo de veículos.
» A Rua Fernando de Noronha é uma Via
Prioritária 1 que começa na porção norte do
bairro Barreirinha com a divisa do bairro
Cachoeira. Sua função é interligar o fluxo
interno destes bairros até o setor estrutural,
onde muda seu nome para Rua Arary Souto

» Os usos do entorno são na maioria residenciais
» A área apresenta baixo adensamento em relação
ao previsto para o trecho do zoneamento
» a maior parte dos usos mistos são configurações
residenciais que oferecem a parte frontal do
terreno para uso comercial
» A Rua Fernando de Noronha contém concentração
comercial (Figura C), local que se beneficia do fluxo
incentivado
pela loja de departamentos Havan (FIGURA B). Assim
como a Havan , a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos
dias configura os
equipamentos de maior notoriedade espacial do
entorno (Figura A).
» O potencial inexplorado do entorno resigna
grandes mudanças no cenário futuro da região

ra a
igu
fi

f

LOCALIZAÇÃO

REGIONAL BOA VISTA

SISTEMA VIÁRIO

a etapa de interpretação de realidade desta pesquisa apontou:
» a iminente demanda por mais espaços que abriguem novas secretarias
» necessidadade de novas salas de apoio para a realização das atividades da rua da cidadania
» praça enclausurada, pouco contato visual com as ruas
» o atual estacionamento ocupa uma área nobre do térreo
» o auditório não possui infraestrutura adequada, sua capacidade é extremamente limitada (100 pessoas)
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via externa

USO RESIDENCIAL
USO MISTO
USO COMERCIAL
USO INSTITUCIONAL
VAZIO

RUA DA CIDADANIA CARMO/BOQUEIRÃO

RUA DA CIDADANIA MATRIZ

RUA DA CIDADANIA PINHEIRINHO

RUA DA CIDADANIA TATUQUARA

KM
1,3

Apesar de não estar fisicamente conectada a um dos
terminais de transporte público, a rua da cidadania Boa
Vista possui conexão direta com a linha expressa sentido
Norte-Sul. Duas estações tubo logo em frente ao
equipamento se articulam sentido centro ou bairro da
linha biarticulado CAPÃO RASO – SANTA CANDIDA. A regional
possui um total de 4 terminais de transporte da RIT – Rede
Integrada de Transportes, e a rua da cidadania em questão
dista aproximadamente 1,5 km dos terminais do Boa Vista e
Santa Cândida. Ambos possuem conexão com a linha
expressa, e focam na circulação sentido bairro –
terminal e entre terminais. Já os terminais do Boa Vista e
Cachoeira não possuem conexão com a linha expressa,
mas priorizam as rotas troncais de ligação urbana e
metropolitana, e também os eixos circulares e
pendulares dos interbairros, também suprindo a
demanda de alimentação dos bairros.
A regional é bem atendida pelo transporte público
coletivo, visto que 92% da população dista até 250m do
ponto de ônibus mais próximo. Com 96% da população
abastecida, o Barreirinha é o bairro mais bem suprido de
transporte, contudo, o Cachoeira é o mais carente
(AGÊNCIA CURITIBA, 2017).

TER
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B
1,55 OA V
KM IST
A

NOTA-SE QUE AS RUAS DA CIDADANIA PERDERAM O
PADRÃO ESTÉTICO COM O PASSAR DOS ANOS. A MAIS
RECENTE, A DO TATUQUARA, POSSUI POUCOS TRAÇOS
CARACTERÍSTICOS QUE REMETEM A MEMÓRIA DO
EQUIPAMENTO.
AO CONTRÁRIO DA UNIDADE DO BOA VISTA QUE TEM
SUA PRAÇA INTERNALIZADA, AS DEMAIS ESTABELECEM PRAÇAS AO REDOR DO EQUIPAMENTO.

TRANSPORTE PÚBLICO

A rua da cidadania do Boa Vista está inserida no
zoneamento do Setor Especial strutural (SEE).
Segundo a Lei Municipal nº 9.802, de 03 de janeiro
de 2000, são regiões norteadoras da expansão do
desenvolvimento da cidade que visam estimular o
entorno partindo do fortalecimento do
corredor comercial, de serviços e
transportes. A SEE é um dos zoneamentos que
permite altas densidades, são áreas muito bem
providas de infraestrutura urbana e diretamente
abastecidas pelo sistema de transporte público.
Seus parâmetros construtivos (Figura 12)
permitem altura livre para os empreendimentos
de habitação coletiva e transitória, e também aos
usos comerciais e serviços, desde que respeitado
o limite estabelecido pelo cone aeronáutico. O
embasamento, quando comercial, deve atender
aos parâmetros determinados pelo Plano Massa,
respeitando a aplicação da tipologia em galeria

OUTRASUNIDADES

ZONA URBANA

via central
ciclovia
via local

expresso
metropolitano
RUA DA CIDADANIA fazendinha/portão

RUA DA CIDADANIA CAJURU

rua da cidadania bairro novo
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O acesso principal, assim classificado devido a sua longa extensão e
posicionamento, faz frente via central da Av. Paraná. este acesso é
realçado pela proeminente cobertura metálica. A notável escala do
elemento é suavizada pelo contato direto com comércio no pavimento
térreo. a Rua Canadá possui outra entrada que é servida pela
escadaria que conduz os pedestres tanto ao sao nível da Av. Paraná,
referente ao pavimento térreo do equipamento.
A fachada da Rua Arary Souto caracteriza-se por uma empena que
permite acesso ao interior do equipamento pelas laterais do volume.

29
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RUA CANADÁ

TÉRREO (AV. PARANÁ)
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ESC 1:250

RUA CANADÁ

23

USOS

INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE

AVENIDA PARANÁ

Com base no levantamento da situação atual da rua da
cidadania, é possível visualizar a porcentagem de ocupação
de cada setor do programa de usos. Dos 4.209m² construídos,
A MAIOR PARCELA DO programa (37%) destina-se aos usos de
serviços públicos. Em segundo lugar, esporte e lazer ocupam
33%, seguido pelo comércio que totaliza 13% da área total
construída. As áreas técnicas COMPOSTA PRINCIPALMENTE PELO
ESTACIONAMENTO COMPÕEM OUTROS 13% e sanitários ocupam 5%
dO TOTAL.

5%

13%

ESPORTE LAZER

33%
13%

37%
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EVOLUÇÃO DO PARTIDO

HIERARQUIA ESPACIAL DA RUA DA CIDADANIA DO BOA VISTA

3
4

escolha do terreno se deu pela possibilidade de estabelecer a continuidade do
equipamento existente

OS ESPAÇOS CONJUNTURAIS SÃO ARRANJOS DISPOSTOS AO LONGO DOS ESPAÇOS ESTRUTURAIS - TEMPORÁRIOS,
TEM SEUS EVENTOS DETERMINADOS PELO CONTEXTO DO PRESENTE.

CRIAÇÃO DO ESPAÇO INTERMEDIÁRIO LIVRE

AS ESTRATÉGIAS VISTAS ANTERIORMENTE culminaram nas seguintes intervenções:
LIBERAÇÃO DA LAJE

ESPAÇO EXPECTANTE - QUASE INTEIRAMENTE VAZIO - que estabelece um novo eixo entre
a parte existente e o anexo e comunica-se diretamente com a rua

DESOCUPAÇÃO DA PARTE INFERIOR DA
LAJE

LAJE QUADRA POLIESPORTIVA
A EXTENSÃO DA LAJE REPRESENTA UM TERÇO DA ÁREA
TOTAL DO TERRENO. A PARTE TÉRREA É
PREDOMINANTEMENTE UTILIZADA PARA USOS DE
SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO, COMO O ATUAL
ESTACIONAMENTO.

IMPLANTAÇÃO DO ANEXO
ATENDER A DEMANDA DE EXPANSÃO
PROPORCIONAR ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS

RECORTE DA LAJE PARA OTIMIZAR LUZ
NATURAL E VENTILAÇÃO
remoção da parte comercial abaixo
da laje

COBERTURA METÁLICA CONTÍNUA
A RUA INTERNA NO EQUIPAMENTO E PRINCIPAL
CIRCULAÇÃO, A ESCALA E COR DA COBERTURA ATRIBUEM
NOTORIEDADE PARA O ELEMENTO, QUE TAMBÉM ATUA
COMO PÓRTICO NA ENTRADA PRINCIPAL DO
EQUIPAMENTO

CONEXÃO DO ANEXO/EXISTENTE POR MEIO
DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE
otimizar as trocas dentro do espaço público pela estímulo das simultâneidades

remoção da parte comercial do volume 4

PROLONGAMENTO DO EIXO

CONCEITO

TRAZER O EIXO ORIGINAL DA RUA DA
CIDADANIA PARA O ANEXO
ASSIM COMO NA PARTE EXISTENTE, O
EIXO CONFORMA OS DEMAIS ARRANJOS

O EQUIPAMENTO PÚBLICO E A COEXISTÊNCIA DAS SUAS TRANSFORMAÇÕES
o desafio desta prosposta consiste em atender a demanda de expansão do equipamento sem negar a
memória do conjunto existente. três estratégias nortearam a proposta:

EXISTENTE
INTERVALO POTENCIAL

DIVISÃO INTERNA
OS VOLUMES GEOMÉTRICOS ABRIGAM EM SUA MAIORIA AS
SECRETARIAS E COMÉRCIO. ESTES ESPAÇOS SOFREM
CONSTANTES REPROGRAMAÇÕES AO LONGO DOS ANOS

TODO

EXPANSÃO
MALHA REPROGRAMÁVEL

luz natural

GRID - TRAÇADO REGULADOR

área total do terreno: 2.517m²

rotação do grid paralelamente a
cobertura

coeficiente de aprov.: 4,0

INFRAESTRUTURA SUPLEMENTAR

a malha QUADRADa POSSIBILITA
FORMAÇÕES ESPACIAIS ORTOGONAIS E
OBLÍQUAS

SUBSOLO, TÉRREO E PRIMEIRO
PAVIMENTO ATÉ O MÁXIMO DE 100%
DEMAIS PAVIMENTOS 50%.

inserção de elementos que possuem
funções primordiais de passagem que
utilizam do seu poder de transitoreidade e
movimento para estabelecer diálogos
simultâneos entre partes do conjunto

Igor guatelli (2012)

a grande escala dos elementos formais da rua da cidadania, puros e sólidos, proporcionam barreiras
visuais e pouca interação visual entre as diferentes partes do equipamento. o alastramento das passarelas faz menção direta da relação entre o existente e o novo, mas também cria novos diálogos entre
os diferentes níveis.

O INTERMÉDIO ENTRE OS DOIS VOLUMES
GEROU UM ESPAÇO ABERTO, E ESTE
DEFINE UMA PRAÇA ABERTA QUE SE ABRE
NO NÍVEL DA AV. PARANÁ

coeficiente de aprov.: 4,0
SUBSOLO, TÉRREO E PRIMEIRO
PAVIMENTO ATÉ O MÁXIMO DE 100%
DEMAIS PAVIMENTOS 50%.

VIA CENTRAL: OBRIGATÓRIO A IMPLANTAÇÃO DO PLANO MASSA

REFERÊNCIAS

PARA A VIA EXTERNA: 10,00 M
utilizado os limites preestabelecidos pelo equipamento - 8 metros

TE
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recuos e afastamentos

EST R U T U R A N

ao estender o programa para o terreno adjacente é preciso voltar ao questionamento sobre a mudança
de demandas ao longo do tempo. a imprevisibilidade destas transformações condicionou o anexo a ser
um elemento com características estéticas, formais e materiais do seu próprio tempo e passíveis de
reprogramações- pois parte-se do princípio que novas demandas surgirão e que as mesmas também
poderão retratar suas próprias circunstâncias.

PRAÇA ABERTA PARA A RUA

área total do terreno: 2.517m²

terreno
2.517m²

o espaço público, que na atual conjuntura ainda é a base das trocas sociais tão importante no desenvolvimento da cidadania precisa gerar encontros que proporcionem permutações de ideias, portanto a
formalização de liberdade de um espaço abre possibilidades para acontecimentos espontâneos e apropriações genuínas. os eventos, encontros, apropriações são motivados pela tensão dos programas
definidos, que se utilizam deste espaço como suporte para seus próprios desdobramentos.

ocupação do solo
zoneamento: Se - sETOR ESTRUTURAL
NORTE

TAN

a articulação da malha é a pré condição
para deslimitar a contaminação do que
parece ser próprio de cada uma das partes
envolvidas, e assim, possibilitando desdobramentos - até mesmo os imprevísiveis

VAZI O E X P EC

constituição do espaço entre, intermediário, sendo este aberto a significações
que podem ser atribuídas por apropriações. em virtude da liberdade oferecida pela indefinição do seu vazio

FAU USP - VILANOVA ARTIGAS

1. http://www.imagens.usp.br/?attachment_id=28233

Canada Square Pavilion WILLIAM MATTHEWS ASSOCIATES

AS

SUP

L E ME N TA RE

S

TUR

2

OS ESPAÇOS ESTRUTURAIS MOLDAM EIXOS E PLANOS PRINCIPAIS, ESSENCIAIS PARA A ORDENAÇÃO HARMÔNICA E
LÓGICA DOS DEMAIS ELEMENTOS DO PROJETO.

DESAPROPRIAÇÃO DA UPA

INFR A EST RU

1
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REQUALIFICAÇÃO RUA DA CIDADANIA DO BOA VISTA

CONDICIONANTES

DIRETRIZES E SEUS OBJETIVOS

LE FRESNOY - BERNARD TSCHUMI
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2. http://wma.co/portfolio/canada-square-pavilion/

3. https://www.flickr.com/photos/st_ludwig/5539818683/
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RUA CANADÁ

PLANTA GERAL - TÉRREO (AV. PARANÁ)
ESC 1:250
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SERV. PÚBLICO – EMPÓRIO METROPOLITANO
LOJA – MIL E UMA UTILIDADES
LOJA – KERIDA PRESENTES
LOJA – REVISTARIA
SERV. PÚBLICO – SACOLÃO DA FAMÍLIA
SERV. PÚBLICO – LICEU DO OFÍCIO
LOJA – JADE FOTOGRAFIAS
SERV. PÚBLICO – URBS
LOJA – DOMINICKY LANCHONETE
SERV. PÚBLICO – SALA de apoio
SERV. PÚBLICO – SINE
LOJA – SUBTRACTION SKATE SHOP
LOJA – SIONAY CABELEREIROS
LOJA – DAKOPÉ CALÇADOS
LOJA – FARMÁCIA BOA VISTA
SERV. PÚBLICO – CONSELHO TUTELAR
LOJA – VAZIO (espaço incorporado ao 5. armaze
SERV. PÚBLICO – SANEPAR
SERV. PÚBLICO – COPEL
SERV. PÚBLICO – ESPAÇO EMPREENDEDOR
SERV. PÚBLICO – ADM REGIONAL
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
SANITÁRIOS
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERV. PÚBLICO – SETRAn
SERV. PÚBLICO – FAS
SERV. PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL
SERV. PÚBLICO – COHAB
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DO URBANISMO
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SERV. PÚBLICO – CASA DA LEITURA
SERV. PÚBLICO – AUDITÓRIO
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DE LAZER E JUVENTUDE
SERV. PÚBLICO – HALL
SERV. PÚBLICO – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
LAZER – SALA DE GINÁSTICA
LAZER – QUADRA POLIESPORTIVA
SERV. PÚBLICO – instituto de identificação do pr
SERV. PÚBLICO – conselho do distrito sanitário
loja - café
LAZER – mirante
SERV. PÚBLICO – salas de capacitação
SANITÁRIOS - estacionamento
lixeira
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1

REMOÇÃO DOS PILARES - REFORÇO DAS VIGAS POR FITAS DE CARBONO

2

REMOÇÃO DO VOLUME COMERCIAL, RELOCADOS NO VOLUME LATERAL E COM FRENTE PARA A PRAÇA

3

DESLOCAMENTO DA RAMPA PARA OTIMIZAR A CONTINUIDADE DO EIXO TÉRREO E PERMITIR ACESSIBILIDADE UNIVERSAL EM TODOS OS
NÍVEIS DA RC

4

REBAIXAMENTO DO PISO EM -1,20M PARA AUMENTAR O PÉ DIREITO DO EIXO

5

INSERÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA AO LONGO DA LAJE COBERTA

6

CANTEIROS VERDES

7

ABERTURA DA LAJE - OTIMIZAR LUZ E VENTILAÇÃO

8

ABERTURA DA ENTRADA DA ESQUINA

9

INCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS INFANTIS

10

AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 169 PESSOAS SENTADAS

11

INSERÇÃO DO CAFÉ

12

INSERÇÃO DO EIXO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL/MIRANTE

13

PROLONGAMENTO DA ESCADA PARA O NOVO NÍVEL -1,20M
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15. FARMÁCIA

14. CABELEREIROS
4. LOJA

9. LOJA

13. SKATE SHOP
3. LOJA

7. LOJA

12. LANCHONETE
5. ARMAZÉM DA FAMÍLIA
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28
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SERV. PÚBLICO – EMPÓRIO METROPOLITANO
LOJA – MIL E UMA UTILIDADES
LOJA – KERIDA PRESENTES
LOJA – REVISTARIA
SERV. PÚBLICO – SACOLÃO DA FAMÍLIA
SERV. PÚBLICO – LICEU DO OFÍCIO
LOJA – JADE FOTOGRAFIAS
SERV. PÚBLICO – URBS
LOJA – DOMINICKY LANCHONETE
SERV. PÚBLICO – SALA de apoio
SERV. PÚBLICO – SINE
LOJA – SUBTRACTION SKATE SHOP
LOJA – SIONAY CABELEREIROS
LOJA – DAKOPÉ CALÇADOS
LOJA – FARMÁCIA BOA VISTA
SERV. PÚBLICO – CONSELHO TUTELAR
LOJA – VAZIO (espaço incorporado ao 5. armazÉM DA FAMÍLIA
SERV. PÚBLICO – SANEPAR
SERV. PÚBLICO – COPEL
SERV. PÚBLICO – ESPAÇO EMPREENDEDOR
SERV. PÚBLICO – ADM REGIONAL
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO
SANITÁRIOS
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERV. PÚBLICO – SETRAn
SERV. PÚBLICO – FAS
SERV. PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL
SERV. PÚBLICO – COHAB
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DO URBANISMO
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SERV. PÚBLICO – CASA DA LEITURA
SERV. PÚBLICO – AUDITÓRIO
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DE LAZER E JUVENTUDE
SERV. PÚBLICO – HALL
SERV. PÚBLICO – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
SERV. PÚBLICO – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
LAZER – SALA DE GINÁSTICA
LAZER – QUADRA POLIESPORTIVA
SERV. PÚBLICO – instituto de identificação do pr
SERV. PÚBLICO – conselho do distrito sanitário
loja - café
LAZER – mirante
SERV. PÚBLICO – salas de capacitação
SANITÁRIOS - estacionamento
lixeira

e

ESC 1:250

d

RUA CANADÁ
PLANTA GERAL - SEGUNDO PAVIMENTO
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23. IS
31. CASA DA LEITURA

REQUALIFICAÇÃO RUA DA CIDADANIA DO BOA VISTA

29. SEC. URBANISMO

16. CONSELHO TUTELAR

35.fundação cultural

36 e 33. sec esporte
lazer juventude

38. QUADRA POLIESPORTIVA
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20. ESPAÇO
EMPREENDEDOR
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37. GINÁSTICA
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AVENIDA PARANÁ

16

DESLOCAMENTO DA RAMPA PARA OTIMIZAR A CONTINUIDADE DO EIXO TÉRREO E PERMITIR ACESSIBILIDADE UNIVERSAL EM TODOS OS
NÍVEIS DA RC

7

ABERTURA DA LAJE - OTIMIZAR LUZ E VENTILAÇÃO

8

ABERTURA DA ENTRADA DA ESQUINA

12

INSERÇÃO DO EIXO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL/MIRANTE

14

NOVA DIVISÃO DO VOLUME PARA RECEBER NOVAS SECRETARIAS

15

ADIÇÃO DA ARQUIBANCADA ELEVADA PARA NÃO COMPROMETER A ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

16

NOVO POSICIONAMENTO DO VESTIÁRIO PARA LIBERAR A VISUAL DA QUADRA EM RELAÇÃO A NOVA PRAÇA

17

ESPAÇO EMPREENDEDOR - CONECTADO AO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO

18

CASA DA LEITURA - DUPLICAÇÃO DO ESPAÇO COM MAIS MESAS E LOCAIS DE PERMANÊNCIA
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21
21

21
20

19
19

12
MIRANTE
12
ACESSO AO TÉRREO

SINE
22
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO (60 VAGAS)

20
LICEU

21
SALAS DE CAPACITAÇÃO
22
12
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PLANTA ANEXO - SUBSOLO

ESC 1:250
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CORTE AA
PLANTA ANEXO - SEGUNDO PAVIMENTO

/10

2018.1 | TCC.2

TERREO REBAIXADO
-1,20 M

0,00 M
SUBSOLO

CORTE DD

- 4,70 M

ANEXO_3 PAVIMENTO

NOVA ENTRADA RUA CANADÁ

7,00 M
2 PAVIMENTO
3,37 M
TÉRREO
TERREO REBAIXADO
-1,20 M

0,00 M
SUBSOLO

CORTE BB

CORTE CC

- 4,70 M
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TÉRREO

A PROMOÇÃO DA PRÁTICA DA CIDADANIA ATRAVÉS DO EQUIPAMENTO PÚBLICO

7,00 M
2 PAVIMENTO

REQUALIFICAÇÃO RUA DA CIDADANIA DO BOA VISTA

CORTE EE

ANEXO_3 PAVIMENTO

ANEXO_3 PAVIMENTO
7,00 M
2 PAVIMENTO
3,37 M
TÉRREO
TERREO REBAIXADO
-1,20 M

ANEXO_3 PAVIMENTO
7,00 M
2 PAVIMENTO
3,37 M
TÉRREO

0,00 M
TERREO REBAIXADO
-1,20 M

0,00 M

SUBSOLO
- 4,70 M

SUBSOLO
- 4,70 M
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FECHAMENTO COBERTURA

COBERTURA METÁLICA
POSSUI FORMATO E PROPORÇÕES SIMILARES A COBERTURA ORIGINAL

MÓDULO COBERTURA
INCLINAÇÕES QUE SEGUEM OS CAIMENTOS DOS
VOLUMES ORIGINAIS DA RUA DA CIDADANIA

EIXO DE PASSAGEM DE DUTOS E
TUBULAÇÕES DOS SISTEMAS
MÓDULO CENTRAL
AS DIMENSÕES CORRESPONDEM AO MEIO MÓDULO DO GRID ESTRUTURAL,
PODENDO RECEBER FECHAMENTO EM TODAS AS LATERAIS

VIGA METÁLICA CELULAR PERFIL I
30 X30 CM

PISO INTERNO

PILAR METÁLICO PERFIL I
30 X30 CM

PISO INDUSTRIAL

FECHAMENTO LATERAL

ABERTURAS DE JANELAS DESENCONTRADAS, ASSIM COMO NOS VOLUMES
OIGINAIS DA RUA DA CIDADANIA

PILAR CONCRETO QUADRADO
40 X 40 CM

PISO INDUSTRIAL
APOIADO NAS VIGAS DA BASE ESTRUTURAL,
PERMITEM QUE OS DUTOS DOS SISTEMAS
PASSEM ABAIXO DO NÍVEL DO PAVIMENTO

lo

BASE ESTRUTURAL

MATERIAIS E APARÊNCIA

US

o
Oc

AF
PAR

A
VIG

dup

L
URA
RUT
EST
R
ULA
CEL

na

a
old
mr

S
O C FUSO
LIC
ETÁ PARA
M
FIL POR
PER AÇÃO
FIX
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O CONJUNTO DO ANEXO É COMPOSTO PELA BASE ESTRUTURAL METÁLICA QUE SUPORTA AS BASES MODULARES. ESTAS PREENCHEM OS ESPAÇOS, SENDO ESTES CAPAZES DE NÃO SÓ
PREENCHER UM MÓDULO COMO TAMBÉM CIRAR ESPAÇOS NEGATIVOS ABERTOS A NOVAS DINÂMICAS

A PROMOÇÃO DA PRÁTICA DA CIDADANIA ATRAVÉS DO EQUIPAMENTO PÚBLICO

BASE ESTRUTURAL + ELEMENTOS MODULARES

REQUALIFICAÇÃO RUA DA CIDADANIA DO BOA VISTA

ELEMENTOS DA BASE MODULAR

As
LIC

ETÁ

sM
ARe

UL

OD

M
XAs
CAI

A MODULARIDADE PERMITE DIVERSAS OPÇÕES DE FECHAMENTOS. NO CASO DO ANEXO,
OPTOU-SE PELO POLICARBONATO ALVEOLAR POR CONTA DO SEU BAIXO CUSTO, LEVEZA E FLEXIBILIDADE DE MONTAGEM. O MATERIAL QUE POSSUI ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA, TAMBÉM POSSIBILITA O SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS, SENDO PELO SISTEMA DE CORTINA DE AR (PELA
COMBINAÇÃO PARALELA DE PAINÉIS), OU ATÉ MESMO PELA VENTILAÇÃO FORÇADA DOS VAZIOS
DO PERFIL QUANDO CONECTADO AO SISTEMA
A TRANSLUCIDEZ DO MATERIAL MANTÉM A PRIVACIDADE DOS ESPAÇOS E AO MESMO TEMPO QUE
PERMITE QUE OS OLHARES EXTERNOS PERCEBAM AS MOVIMENTAÇÕES DOS AMBIENTES INTERNOS. A NOITE, TORNA-SE UMA GRANDE CAIXA DE LUZ OTIMIZANDO A SEGURANÇA DO ESPAÇO
PÚBLICO.
A ESCOLHA DA ESTRUTURA METÁLICA SE DÁ PELA ALTA RESISTÊNCIA DA CAPACIDADE DE CARGA E PELA PRATICIDADE DE ADEQUAÇÕES DAS SUAS
CONEXÕES ESTRUTURAIS, QUE NESTE CASO SE UTILIZAM DE SOLDA E PARAFUSAMENTO
AS VIGAS SÃO DO TIPO CELULAR pERFIL I, POIS ASSIM CRIA-SE UM EIXO DE TRANSPASSE DOS SISTEMAS QUE PODEM SER ESCONDIDOS, OU NÃO,
PELO PISO/FORRO
4.https://www.architecturelab.net/technical-center-of-rixheim-council-mfa-architects/

VALE RESALTAR QUE A MODULARIDADE PERMITE QUE OUTROS FECHAMENTOS POSSAM SER
UTILIZADOS. AS FUTURAS EXPANSÕES/RETRAÇÕES DO ESPAÇO NÃO NECESSARIAMENTE DEVEM
SEGUIR A MATERIALIDADE AQUI PROPOSTA, ABRINDO A POSSIBILIDADE PARA QUE ESTAS TAMBÉM
EXPRIMAM SEUS CONTEXTOS TEMPORAIS E CONSTRUAM NOVAS MEMÓRIAS.

DETALHE DA CONEXÃO ENTRE OS ELEMENTOS DA BASE ESTRUTURAL E ELEMENTOS MODULARES
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ELEVAÇÃO AV PARANÁ
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ELEVAÇÃO RUA CANADÁ

REQUALIFICAÇÃO RUA DA CIDADANIA DO BOA VISTA

O ENTRE, LIVRE DE BARREIRAS E ABERTO AS DIVERSAS POSSIBILIDADES
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