
CONTEXTO

Ainda que com uma densa ocupação, o Jardim Damasceno é costurado por 
uma rede de paisagens fragmentadas e carece de infraestrutura adequada 
para a mobilidade local. Uma vez que a topografia é de difícil transposição, 
as escadarias passam a ser cruciais para o deslocamento do pedestre. Elas 
se tornam cenários dos encontros cotidianos e atalhos para o deslocamento 
diário, conectando níveis do tecido urbano próprios do relevo acidentado.

Geralmente inadequados, deteriorados ou abandonados, estes espaços 
não atingem sua função intrínseca como espaços públicos de mobilidade 
e sobretudo não exploram o potencial de convivência que possuem. As 
precárias condições de implementação e manutenção, a falta de iluminação, 
as irregularidades no terreno e até mesmo o uso dessas passagens para 
o descarte de lixo doméstico dão o caráter de abandono desses locais e 
a consequente sensação de insegurança ao se transitar por eles.

O desafio que aqui se coloca é como qualificar estas paisagens não só 
do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista paisagístico. 
Reconhecendo-os como lugares em que converge o cotidiano, a tentativa de 
revalorizar esses espaços de transição foi um dos nortes deste projeto, que 
procurou desde sua concepção se alinhar a um conceito de urbanidade voltado 
à importância da escala do pedestre, da convivência social e do lazer.

APRESENTAÇÃO

Localizado no distrito da Brasilândia (São Paulo - SP) e emblemático pela sua 
configuração topográfica, o Jardim Damasceno foi o território escolhido para 
o desenvolvimento desta proposta de redesenho urbano, que tem por objetivo 
qualificar — sob múltiplos aspectos — uma das escadarias existentes no bairro. O 
distrito foi objeto de estudo das disciplinas “AUP0282 - Desenho Urbano e Projeto 
dos Espaços da Cidade” e “AUP0654 - Projeto da Paisagem”, ministradas durante 
o 1º semestre de 2018 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo. Esta proposta é o trabalho final entregue pelo grupo nestas duas 
disciplinas, orientado pelas professoras Catharina Pinheiro e Karina Leitão.
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PREMISSAS DE PROJETO

A escadaria escolhida para reformulação foi indicada pelos moradores do Jardim 
Damasceno. A decisão se justifica pela transposição crucial que a escada faz ao 
ligar a porção mais alta do bairro com a sua principal via de saída, que conta com 
rotas de ônibus e com o Parque Linear do Canivete. Assim, proporciona-se um 
acesso facilitado a essas estruturas presentes nas partes mais baixas do território.

Ao realizar visita de campo se constatou que a escada não atende à norma 
NBR 9050, ou seja, não pode ser considerada acessível, pois apresenta lances 
longos demais e degraus irregulares entre si (na maioria dos casos com altura 
superior a 18cm). Nos primeiros estudos foi identificada a necessidade da 
desapropriação de duas casas para adequar a escada à Norma (esquemas 
1 e 2), e durante o desenvolvimento chegou-se à conclusão de que seriam 
necessárias três desapropriações para se permitir a proposição de um 
funicular e alcançar verdadeira permeabilidade visual (esquema 3). 

Além disso, pensando em dar maior dinâmica à escadaria, foi proposta 
em uma parcela desocupada do terreno a criação de um pequeno 
conjunto habitacional, atribuindo próprio caráter de rua à infraestrutura e 
atenuando a problemática da realocação das famílias ali residentes.

ESTUDO DA PROPOSIÇÃO
POR MEIO DE RENDERIZAÇÕES

A — VISTA A PARTIR DOS PATAMARES SUPERIORES
B — PATAMARES INFERIORES
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SEM DESAPROPRIAÇÕES
— A ESCADARIA NÃO CONSEGUE VENCER O 
DESNÍVEL SUPERIOR DE FORMA ADEQUADA
— NÃO HÁ ESPAÇO PARA FUNICULAR
— NÃO HÁ UMA BOA COMUNICAÇÃO 
VISUAL COM A RUA

DUAS DESAPROPRIAÇÕES
— A ESCADARIA TAMBÉM NÃO CONSEGUE VENCER 
O DESNÍVEL SUPERIOR DE FORMA ADEQUADA
— NÃO HÁ ESPAÇO PARA FUNICULAR

TRÊS DESAPROPRIAÇÕES
— ESPAÇO SUFICIENTE PARA ESCADA E FUNICULAR
— BOA COMUNICAÇÃO VISUAL COM A RUA

ESPAÇO OCUPADO POR DUAS CASAS DESABADAS

0 20m

PREMIAÇÃO IABsp
ESPECIAL 75 ANOS

1
ALÉM DA TRANSPOSIÇÃO: ESTUDO E INTERVENÇÃO NA BRASILÂNDIA

BIANCA BONACHELA | CAROLINE VIANA | LUIS SCAVASSA 
RAFAEL LETIZIO | VINICIO DIANI | YÊDDA MAGALHÃES

Orientadoras Prof.ª Dr.ª Catharina Pinheiro e Prof.ª Dr.ª Karina Leitão
Trabalho realizado no 1º semestre de 2018 — 7º período
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

/2

ESTUDO E INTERVENÇÃO NA BRASILÂNDIA

ALÉM DA TRANSPOSIÇÃO



0 5 15 m

0 5 15 m

0 5 15 m

O PROJETO
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(ABAIXO)  VISTA SUPERIOR DO PROJETO

PERSPECTIVA
ISOMÉTRICA DO PROJETO

MEZANINO

SUBSOLO
EQUIPAMENTO SOCIAL

TÉRREO

AROEIRA
Schinus terebinthifolius

IPÊ-ROSA ANÃO
Talebula heptaphylla

GRAMA AMENDOIM
Arachis repens

ARBUSTO PLUMBAGO
Plumbago auriculata

ARBUSTO CAMBARÁ
Plumbago auriculata

CEREJEIRA DO RIO GRANDE
Eugenia involucrata

PLACA CIMENTÍCIA FULGET

PARTIDO DE PROJETO
PROPOSIÇÕES

FASEAMENTO

Entendendo que uma intervenção desse porte provém uma série de obstáculos 
— decorrentes de questões éticas, políticas, legais e financeiras — o projeto 
seguiria um processo de faseamento linear, de forma a esclarecer e facilitar a 
tramitação de suas etapas perante o poder público — o que inclui a destinação 
de recursos — e sobretudo de forma a respeitar o processo de transição e 
adaptação das famílias que vivem no entorno da área de intervenção.

3.1 — DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA 
DA ESCADA ANTIGA

3.2 — RECONSTRUÇÃO DA 
ESCADARIA DE ACESSO 
ÀS CASAS VIZINHAS

3.3 — REFORMULAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTO EXISTENTE

3.4 — LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DA 
ESCADA HIDRÁULICA EXISTENTE

1 — A TRANSPOSIÇÃO 
DEMOCRÁTICA

O direito à mobilidade foi 
um dos pilares da proposta, 
conjuntamente à intenção 
de valorizar o caráter social 
dos espaços livres, e assim 
a democratização do acesso 
à essa infraestrutura 
se mostrou de suma 
importância para o projeto. 
Desta intenção surge a 
proposta de complementar 
o projeto da escadaria com 
a instalação de um funicular, 
que realizará a mesma 
transposição e possibilita 
o acesso ao patamar 
intermediário, promovendo 
o usufruto da praça, do 
equipamento institucional e 
do conjunto de edificações 
sugeridas no projeto.

3 — A TRANSPOSIÇÃO 
COMO ROTA SEGURA

O projeto tem como premissa 
a promoção de um caminho 
seguro para os pedestres. 
Dessa forma, a desobstrução 
da visão do pedestre ao 
longo de toda a travessia 
pela escada se tornou uma 
das premissas básicas do 
projeto, proporcionando ao 
usuário maior sensação 
de segurança. Neste 
sentido, a iluminação ganha 
também uma importância 
fundamental para a proposta.

3 — A TRANSPOSIÇÃO 
COMO EXPERIÊNCIA

De forma a explorar o 
potencial da passagem como 
promotora de encontros 
na comunidade e também 
como local de estar e 
lazer, adotou-se a ideia de 
uma “escadaria-praça”, 
dotando-a de equipamentos e 
infraestrutura que induzem a 
permanência na mesma como 
um meio de suprir a falta de 
espaços livres no bairro

EQUIPAMENTO SOCIAL HABITAÇÃO SOCIAL

4 — A TRANSPOSIÇÃO
(RE)ATIVANDO SEU ENTORNO

A proposta de programas 
adicionais na passagem - como 
o uso habitacional e institucional 
- confere um caráter dinâmico 
àquele espaço. Para tal, sugere-
se a construção de habitação 
social nos vazios conjuntos à 
escadaria, para assim não só 
suprir a demanda habitacional da 
região, como também aproximar 
atividades urbanas e a ocupação 
daquele espaço pelos moradores, 
com a criação de um equipamento 
localizado no patamar intermediário.

1.1 — DESAPROPRIAÇÕES

1.2 — ESTUDO GEOLÓGICO 
DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
E ENTORNO PRÓXIMO

1.3 — EXECUÇÃO DAS 
CONTENÇÕES NO ESPAÇO 
DE INTERVENÇÃO

2.1 — CONSTRUÇÃO DA 
NOVA ESCADARIA

4.1 — IMPLEMENTAÇÃO 
DO FUNICULAR
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