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“A cidade para a criança é o melhor ponto de partida da cidade para todos. ”
(HERTZBERG, p.236, 2008)





RESUMO

Palavras chave:

 Neste trabalho será abordada as dinâmicas sociais do espaço 
urbano. Entende-se que a crianças e sua relação com a cidade é um dos 
principais indicadores da qualidade de vida desse de um meio urbano. 
 Através da pesquisa históriaca e de pesquisa em campo , será analisado o bairo Jardim 
Lapenna, localizado na Zona Leste da Cidade de São Paulo.
 Após o entendimento das dinâmicas sociais e espacias do território analisado será proposto 
o desenho de um Centro Comunitário com um programa voltado para a infância e sua relação com 
o restante da comunidade.

Infância, Centro Comunitário, Vulnerabilidade Social, Jardim Lapenna.
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1. INTRODUÇÃO

 A motivação para este trabalho, surgiu a partir do interesse na discussão do direito à cidade 
e do olhar para a infância, acreditando na criança como catalizadora de melhoras.
 Para compreender aspectos importantes da criança como cidadão, esse trabalho se guia 
por diretrizes das Carta das Cidades Educadoras e entende a escala do bairro como ideal para o 
desenho de equipamentos voltados à infância e sua relação com a sociedade.
 A monografia traz um olhar sobre os espaços públicos buscando entender seu esvaziamento 
e a possibilidade da retomada da sociabilidade dos mesmos.
Ainda, os estudos e levantamentos realizados, aliados à vontade do exercício projetual, culminaram 
no projeto de arquitetura intitulado Centro Comunitário Jardim Lapenna, o qual aparece descrito e 
detalhado ao fim desta monografia. 
 O primeiro capítulo, descreve o espaço público como lugar de encontro e explica a crise 
pelo qual passa nos dias atuais com um olhar para a cidade fragmentada.
 O segundo capítulo relaciona a retirada das crianças dos espaços públicos gerando 
assim mais degradação e isolamento social. Esse capítulo também aborda o conceito de Cidade 
Educadora e os benefícios de se seguir suas ideias não somente nas políticas públicas, mas 
também na arquitetura e no planejamento urbanos.
 O terceiro capítulo descreve a formação socioespacial do bairro. Através de relatos de 
moradores o capítulo busca mostrar as dinâmicas sócias da região, focando nas suas deficiências 
e potencialidades. Com a pesquisa em campo também foi desenvolvida uma oficina para entender 
qual a leitura das crianças sobre o bairro onde moram.
 O último capítulo, busca descrever o exercício projetual realizado em paralelo a monografia, 
no qual buscou-se incorporar todos conceitos estudados neste trabalho. O projeto consiste em 
um centro comunitário, onde são valorizados espaços de encontro nos quais as crianças possam 
se sentir pertencentes e assim se desenvolverem em seu máximo potencial.





2. A cidade como lugar de encontro | a crise do espaço público

2.1 A CIDADE E SUAS ARTICULAÇÕES SOCIAIS

 Desde seu surgimento, a cidade está ligada à participação. É lugar de encontros e é nela 
que acontece a vida coletiva, cultura, a participação política e social, a cidadania. Ao longo da 
história as cidades tiveram seus espaços físicos ocupados por diferentes articulações sociais. 
Os espaços coletivos surgem como ponto de encontro para o debate político e como entreposto 
comercial. Com o passar do tempo ganham funções urbanas e estéticas de acordo com o momento 
histórico, político e cultural. 
 No Brasil colonial, os espaços públicos surgiram próximos aos edifícios administrativos 
e religiosos onde, devido às festas e cerimônias, se justificava a existência de espaços para o 
encontro. Com o passar do tempo e com as mudanças das dinâmicas sociais, esses espaços 
começam a adquirir importância comercial, política, de lazer e de ócio. Historicamente essa 
urbanidade respondeu aos critérios de grupos dominantes formados por homens, brancos, adultos 
e livres de responsabilidades familiares. Dessa forma, esse urbanismo atendeu às necessidade 
e critérios das elites financeiras da sociedade, muitas vezes não atendendo às necessidades 
cotidianas de grande parte da população.

Figura 01: Foto antiga da Rua 25 de Março em São 
Paulo, importante ponto de comércio da cidade.

fonte:<https://www.hotelcastelar.com.br/as-
origens-da-rua-25-de-marco/ >



“ [...] a cidade é também um lugar de crise e conflitos; e tem sido 
assim ao longo da história. Mas sem dúvida é agora, na civilização 
atual, que o conceito de cidade como espaço púbico passa por sua 
crise mais profunda. Segundo previsões da OCDE (Organização 
de Cooperação e de desenvolvimento Econômico), durante o 
século XXI, três quintos da população mundial viverão em cidades, 
21 das quais serão megacidades com mais de 10 milhões de 
habitantes, a maioria das quais – 17 – estará em países em vias 
de desenvolvimento. A exclusão social, a violência, a fragmentação 
territorial, o desemprego, a poluição, a solidão e o individualismo 
estão, progressivamente, se apoderando da cidade [...] A crise da 
cidade está extremamente ligada à perda de sua função comunitária, 
educativa ou civilizadora.” [GÓMEZ-GRANELL e VILA, 2003, p.18]

2.2 A CRISE DO ESPAÇO PÚBLICO

 Durante décadas, a dimensão humana foi negligenciada nas cidades enquanto questões 
como o grande aumento do tráfego de automóveis e o medo ganhavam forças. O mercado, 
atendendo às novas formas de segregação e a baixa prioridade dada pelo planejamento urbano 
aos espaços públicos, fez com que cada vez mais o enfoque do projeto da cidade fosse o desenho 
do edifício isolado em si.
 No processo de urbanização da cidade de São Paulo, o conceito de cidade dual 
(MARICATO) nasce da desigualdade de investimentos e da segregação socioespacial ocorrida 
durante seu crescimento. O centro e sua porção sudoeste, onde viviam as classes mais altas da 
sociedade, eram consolidados como polos privilegiado recebendo investimentos em infraestrutura, 
enquanto que as periferias, para onde eram enviados os excedentes populacionais, cresciam 
de forma desordenada, implicando em uma formação social mais complicada. A violência e o 
medo cresceram e impulsionaram não só a segregação social como também diversas novas 
formas de segregação que seriam justificadas como estratégias de proteção. Essas dinâmicas 
sociais mudam a noção do espaço público gerando seu esvaziamento e, consequentemente, sua 
degradação. A segregação física e social ocorrida por esse processo de urbanização é, até hoje, 
um dos grandes problemas da cidade de São Paulo.



 A crise do espaço público é a cidade em crise. A consolidação do direito à cidade é um 
dos grandes problemas políticos e sociais da atualidade. Onde coexistem riscos e oportunidades, 
são fundamentais ações que impulsionem certas medidas e minimizem outras. Segundo Roberto 
Carneiro, doutor em Ciência da Educação, restituir urbanidade para a cidade é a condição 
para a sua sobrevivência e da civilização que nela vive, sendo essa uma espécie de medida do 
desenvolvimento humano. É por isso que não é novidade a exigência de uma cidade para todos, 
sustentável, amigável e adequada aos seus cidadãos.

Figura 03: Festa Junina no Largo da Batata 
organizada pelo movimento “A Batata precisa de 
você”

Figura 02: Largo da Batata em São Paulo
fonte: redes sociais do movimento “A Batata 
Precisa de você”

fonte: redes sociais do movimento “A Batata 
Precisa de você”





3. A cidade para crianças | a cidade para todos

3.1 A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM A CIDADE

 Nas últimas décadas a criança foi, aos poucos, sendo retirada do meio urbano. Nas ruas, 
onde antes víamos grande permeabilidade entre o brincar e o morar, presenciamos um progressivo 
esvaziamento. Esses espaços se convertem em lugares de perigo e degradação perdendo, assim, 
seu viés produtor de sociabilidade, se tornando simplesmente espaço de trânsito. Ao mesmo 
tempo que vemos a superproteção da criança como discurso desse desaparecimento do brincar 
no espaço público, a mesma é, na sociedade atual, entendida muitas vezes como geradora de 
conflitos e assim cada vez mais controlada.
 Há um crescimento dos espaços desenhados próprios para a infância e um distanciamento 
cada vez maior entre o espaço adulto e o espaço da criança. A vida infantil hoje estaria enclausurada 
na casa, na escola e em instalações recreativas. Em grandes cidades, a casa já não dispõe do 
espaço necessário para o desenvolvimento infantil e, para grande parte da população que vive 
em áreas socialmente vulneráveis, muitas vezes, a moradia não dispõe do básico necessário 
para uma vida digna, os equipamentos de educação não têm vagas para todas as crianças e os 
espaços de recreação se resumem às ruas que estão cheias de carros e por não serem adequadas 
aos pedestres se tornam lugar de grande perigo e conflito.

 Neste trabalho é defendida a ideia de que a relação da cidade e de suas crianças funciona 
como indicador da boa qualidade de vida de seus cidadãos.

“A Iniciativa Internacional Cidades Amigas da Criança (CFCI) foi 
lançada em 1996 para promover a resolução aprovada na segunda 
Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 
(Habitat II), que transforma as cidades em locais habitáveis por todos. 
A conferência declarou que o bem-estar da criança é o principal 
indicador de um habitat saudável, de uma sociedade democrática e 
de boa governança. (Unicef, 2009, p. 31)



“Esse é um tópico crucial e o mais negligenciado. Se as crianças não 
estão projetadas na nossa cidade elas estão projetadas fora delas. 
Isso significa que elas são privadas do contato com o mundo material, 
com a natureza, com a vida cidadã e com suas próprias capacidades. 
” [MONBIOT, 2017, p.15]

 É pelo que expressa o escritor George Monbiot que nasce o conceito de Cidade Educadora, 
o qual ganhou força em 1990 no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras.  A cidade 
educadora é pensada como espaço de convergência entre o espaço adulto e o espaço da infância 
onde estas duas figuras, não somente coexistem, mas também se confundem, tornando-se um 
espaço que cultiva e assume a educação como estratégia para um desenvolvimento de uma 
cidadania democrática.
 Em 1994 foi escrita a Carta das Cidades Educadoras na qual encontramos os princípios 
que traduzem o compromisso das cidades que desejavam exercer um papel educador na vida 
de seus habitantes, o que iria além de suas funções tradicionais (econômica, social, política e 
de prestação de serviços) e construiria, pela cultura e educação, com a participação de seus 
habitantes, uma cidade mais justa e inclusiva, considerando a criança e o adolescente o ponto de 
partida dessa participação.

3.2 A CIDADE EDUCADORA

Figura 04: Minhocão em um final de semana.



“É o tipo de educação que a Unesco (1996) definiu como “aprender a 
ser”, isto é, a formação de uma cidadania criativa, capaz de transformar 
a informação em conhecimentos que, a partir da diferença, afirme o 
respeito e a valorização do “próximo”, para, dessa forma, projetarem 
juntos um futuro comum de convivência ativa e participativa na vida 
democrática, como lugar privilegiado para consensuar objetivos 
que conciliem os legítimos interesses individuais com os coletivos. ” 
[GÓMEZ-GRANELL e VILA, 2003, p.16]

 As Cidades Educadoras são hoje 482 em 36 países diferentes. No Brasil, a Rede de Cidades 
Educadoras é composta por 16 municípios, entre eles, São Paulo. Nas cidades brasileiras vemos 
elaborações de políticas públicas que pensam territórios educadoresnos quais a educação 
extrapola os muros da escola e o bairro passa a ser entendido como espaço para experimentação 
de processos participativos educadores da comunidade, desenvolvendo o potencial humano que, 
segundo a Carta das Cidades Educadoras (1994, p.1), seria o “potencial feito de individualidade, 
construtividade, criatividade e sentido de responsabilidade assim como de um sentido de 
comunidade - capacidade de diálogo, de confrontação e de solidariedade.”.

Figura 05: Oficina com crianças em praça pública.
fonte:<https://cidadeseducadoras.org.br/
conceito/>



 A importância da criança como catalizadora de melhorias para a cidade está diretamente 
ligada à sua área de vivência. São nesses espaços que, através da experimentação do lugar, as 
crianças adquirem memória coletiva, compreendendo seu passado, presente e desenvolvendo 
intenções para o futuro. Dessa forma, crescem como cidadãos participativos na comunidade em 
que vivem, tendo como principal cenário o bairro onde mora, estuda e brinca.
 As redes participativas criadas dentro do bairro devem abranger os principais equipamentos 
sociais para que possam ser instrumentos que garantam igualdade de oportunidades. Além 
disso, devem servir como meio de expressão, explicitando as necessidades de seus habitantes e, 
ajudando assim, a eliminar os obstáculos sociais e físicos que impedem o exercício do direito da 
igualdade. Os grandes desafios para a inclusão da criança na cidade, ao serem superados, trarão 
benefícios para todos.

3.2 A INTERVENÇÃO NA ESCALA DO BAIRRO

DESAFIO:

TRÂNSITO E POLUIÇÃO

VERTICALIZAÇÃO E EXPANSÃOCRIME

ACESSO DESIGUAL E INADEQUADO À CIDADE

INTOLERÂNCIA E MARGINALIZAÇÃO BENEFÍCIOS:
 

SAÚDE E BEM ESTAR
 

ECONOMIA LOCAL
 

SEGURANÇA
 

COMUNIDADES MAIS FORTES

NATUREZA E SUSTENTABILIDADE

CATALIZADORES DE MELHORAS



 Dessa forma, ficam claros a importância da apropriação do território pela comunidade e o 
papel das redes sociais participativas em compreender e acolher suas diferenças sociais, sempre 
buscando valores comuns dentro do território. Crianças e adolescentes, não somente deveriam 
opinar sobre a administração e melhorias da cidade, mas também assumir responsabilidade sobre 
essas. As intervenções feitas a partir dos princípios dessas Cidades Educadoras devem promover 
programas específicos que impulsionem o encontro de pessoas e grupos que sejam plurais, com 
diferentes idades. A arquitetura e o planejamento urbano são ferramentas fundamentais para que 
os obstáculos dentro de um território sejam amenizados e suas redes comunitárias fortalecidas.





4. Histórico da área | formação socioespacial

 Para entender as dinâmicas que serão abordadas no bairro do Jardim Lapenna, em São 
Miguel Paulista na Zona Leste da cidade de São Paulo, é necessário conhecer quando e como se 
deu a urbanização dessa parcela da cidade.

 Até meados do séc. XIX São Paulo de Piratininga, fundada entre o rio Tamanduateí e o rio 
Anhangabaú em 1554, era somente uma vila sem grande importância econômica para o país. 
Entretanto, é com a ascensão do café no âmbito internacional e com a inauguração das duas 
principais linhas férreas para escoamento dessa produção (São Paulo Railway e Estrada de Ferro 
Central do Brasil) que a cidade começa a se destacar como importante entreposto comercial. 
Por questões geográficas, não era possível a instalação da linha férrea no alto da colina, onde 
se localiza o centro da cidade, sendo necessário  topografias mais baixas e menos acidentadas, 
estimulando o crescimento da cidade em direção ao leste. Após a decadência cafeeira, as linhas 
de trem contribuíram com o surgimento das primeiras indústrias da cidadeao longo das linhas em 
terrenos mais baratos, com grande acessibilidade para o centro da cidade e com facilidade para 
a chegada da matéria prima e escoamento do que era produzido.

4.1 OCUPAÇÃO DA ZONA LESTE

Figura 06 e 07: Localização do Jardim Lapenna na 
cidade de São Paulo.

Legenda: Linha da CPTM (rosa); Av. Jacupêssego 
(laranja); Nitroquímica (vermelho); Sabesp 
(amarelo); áreas verde (verde); córrego e rios (azul)



 No início do século XX, a expansão da Zona Leste de São Paulo não atingiu diretamente 
o território de São Miguel Paulista apesar de haver um singelo crescimento na região provocado 
pelas Olarias que funcionavam às margens do Rio Tietê e pela extração de madeira na região. 
Foi com a chegada da empresa Nitro Química, na década de 1930, e com a construção de uma 
estação de trem da importante Estrada de Ferro Central do Brasil que esse crescimento atingiu o 
bairro. Entre os anos 1930 e 1970, São Miguel Paulista passou por importantes mudanças físicas 
e sociais. As imigrações, migrações e o movimento campo-cidade, também responsáveis pelo 
espraiamento da cidade, contribuíram com o grande e rápido aumento populacional da região, 
que emprego, não só pela indústria, mas também pelo comércio. Assim, o território passou por 
importantes mudanças sociais, como, por exemplo, a introdução de novas dinâmicas de venda de 
terrenos para trabalhadores e pessoas que buscavam moradia com custos mais baixos, gerando 
novos loteamentos que se tornavam rapidamente casas atreladas à mercados, farmácias, bares.

Figura 09: Mapa Sarah Brasil, 1930, Rio Tietê

Figura 08: Mapa do trecho Taubaté - São Paulo do 
Ramal de São Paulo da Estrada de Ferro Central 
do Brasil em 1927

fonte:<ht tp://v fco.braz i l ia . jor.br/mapas -
ferroviarios/1927-efcb-Ramal-Sao-Paulo-5-
Taubate-Sao-Paulo.shtml>



4.2 OCUPAÇÃO DO JARDIM LAPENNA

 A ocupação do bairro Jardim Lapenna (Vila Nair, Vila Gabi e Jardim Lapenna) tem sua 
história diretamente ligada ao processo de periferização da parte leste da cidade ocorrido nas 
décadas de 1970 e 1980. Esse processo é marcado pela ocupação desigual do solo em uma 
época em que o poder estatal, por não conseguir atender às demandas sociais, foi permissivo 
com uma forma de a ocupação irregular, sem nenhum tipo de acompanhamento do planejamento 
urbano e sem um olhar para as demandas sociais locais, gerando assim espaços socialmente 
frágeis e complexos.
 Com a ocupação desses territórios em que a oferta de empregos era grande e a 
macroacessibilidade ao centro da cidade atendida, as demandas por infraestrutura urbana e por 
moradia cresceram rapidamente. A especulação imobiliária e a falta de investimento por parte 
do governo geraram um processo de ocupação irregular das margens dos rios e córregos. Esse 
processo foi marcado pela autoconstrução de habitações muito antes da chegada dos serviços 
de atendimento básico para a população.
 Coletando relatos de moradores e analisando textos com teor histórico sobra a área, sabe-
se que o Jardim Lapenna, desde a década de 1950, contava com algumas edificações próximas 
à estação de trem. Entretanto, esse local não era considerado ideal para se viver por conta das 
frequentes inundações e da poluição das águas e da atmosfera devido às atividades industriais.   
Dado o contexto social e econômico aliado à um solo mais seco e de fácil ocupação decorrente 
da retificação do rio Jacu na década de 1980, a região do Jardim Lapenna vivenciou um grande 
aumento populacional.

Figura 10: Mapa da região do Jardim Lapenna em 
1958

fonte:Geoportal, memória paulista 



“ Não foi invasão, foi ocupação desordenada. E isso, meus queridos e minhas queridas, 
isso acontece é no Brasil, e no São Paulo inteiro. São Paulo inteiro. É isso aí. Eu moro 
aqui dentro, estou aqui em São Paulo desde 1952. Conheci São Paulo praticamente 
como se fosse um sítio, uma fazenda. Só tinha uma casa aqui, outro ali, outra ali, outra 
ali. Praça da Sé era menor, mas era muito linda. Hoje ela é grande e é aquela tristeza 
que vocês sabem. Bom, enfim, se naquela época nós tivéssemos, assim, estudantes 
indo pras ruas como vocês estão hoje, pra ter a visão como fazer os projetos. [...]
Antigamente você subia, pegava a Radial, que a Radial vem bem depois, tudo bem 
depois, sabe? Mas existia a Penha, o bonde que ia até a Praça Clóvis, a Praça da Sé, 
como eu já falei antes. O metrô, depois, veio. Que é bom; e eu gosto do progresso 
porque nos ajuda, nos favorece. Só que, infelizmente, foram construindo São Paulo sem 
observar que tavam destruindo, entendeu? E com isso ficou, e com isso nois tamo nessa 
doença até hoje. É como se fosse doença crônica e não muda mais. Então depois 
vieram as ocupações, por que? Devido à própria necessidade. Uns é necessidade, 
outros são oportunistas, que a gente sabe que vem desde lá de cima, os oportunistas.”

 Dona Glória, moradora antiga da comunidade e cidadã atuante nas dinâmicas participativas 
do bairro, contou em uma roda de conversa entre moradores do Jardim Lapenna e alunos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie¹ sobre o processo de ocupação irregular do 
bairro e sobre as drásticas mudanças ocorridas em nossa cidade durante as últimas décadas.

Figura 11: Mapa de vegetação da região do 
Jardim Lapenna em 1988

fonte:Portal GeoSampa 

1Roda de conversa organizada para a optativa Espaços Urbanos da professo Daniela Getlinge.



 Dona Glória não é moradora da área de ocupação irregular, mas vive há anos no bairro e 
presenciou as mudanças que ocorreram na paisagem da margem do Rio Tietê, onde pescava em 
sua juventude. Já Camila, moradora mais recente, conta como chegou ao bairro e como acabou 
indo morar na área de ocupação irregular, em cima do córrego. Conta da necessidade da busca 
por um local de moradia com baixo custo e do medo que passa pela situação de vulnerabilidade 
em que se encontra com sua família.

“Passou-se 3 meses e meu marido falou: Eu vou comprar um barraquinho lá pra nois. 
tamo morando de favor na casa da sua mãe mesmo. Nois tem que sair pra poder, sua 
irmã, entrar; sua mãe tá pagando aluguel pra ela.
Aí eu falei: Vamo, né?
Aí nisso minha mãe chegou nimim e disse: E aí, Mila, já fez um barraquinho lá?
Aí eu falei: Fiz, agora tô descendo lá pra baixo.”
E o medo? Na primeira oportunidade, lá veio enchente, e eu entrava dentro daquela 
água, um desespero, um medo, coração chega a palpita. Meu neném tinha 3 anos, 2 
anos, e eu falava: Meu Deus.
Aí inventaram um tal de barco aí e eu falei: Não, não vou por meu filho no barco.
Porque eu tinha medo, né? Falei: Vou colocar meu filho no barco ai de repente o barco 
bate aí em algum lugar, meu filho cai e quase morre afogado.
Falei: Faço um tabuleiro aqui encima e coloco meu filho pra cima.
Passou a primeira, a segunda, a terceira... Dali em diante meu marido falou: - “Não, 
chega de enchente. Vamo aterrar esse negócio, até.
Vai vino enchente, nois tacando terra. Vai vino enchente, nois tacando terra; até uma 
hora que nois vai ter que subir lá em cima perto de Jesus.
Até dei risada com ele. Resumindo, nós fomo aterrando. E tome terra, tome terra. Agora 
teve a última enchente e, pela glória de Deus, acho que não teve mais enchente. Não 
chegou dentro da minha casa, mas chegou em muitos lugares aqui, em famílias que 
não tem condições. Tem família que tem problema de saúde. Não dá pra carregar um 
carrinho. Nois que tem saúde consegue carregar um carrinho e jogar pra cima, né? E 
quem não tem saúde? Não tem isso também, né? Eu sei que quando eu entrei aqui 
era um matagal, né? Ainda teve pessoas que entraram aqui e falavam: Mas e esse 
barraquinho aí?
Aí eu falava: Tá aí, né. Eu fiz o meu, se você precisa, faz, né?
E ali nois via quem precisa e quem não precisava, ne? Nois morava na Penha, ne? Eu 
morava na Villa Formosa, que meu marido é pedreiro, e lá o custo de vida era bem 
melhor. O custo de lá é muito bom, porém o aluguel é caro. Não é um aluguel barato 



 É fundamental entender o processo pelo 
qual passam as famílias que se veem obrigadas a 
irem viver em situações de tamanha vulnerabilidade 
como as que ocupam a área do córrego do bairro. 
Ao conhecer a região, não só por relatos, mas 
também por visita ao território, pode-se perceber 
que as áreas de ocupação mais recente são as 
áreas onde há maior concentração de famílias com 
vários integrantes, entre os quais, grande parte é 
formada por crianças.

e nois morava lá, mas só que não era nosso, né?
O que aconteceu: Minha mãe foi mandada embora do emprego e ficou atrás de casa 
pra comprar, aí se ajuntou ela e minha vó, fizeram um pacote e compraram uma casa 
aqui dentro na Maria Zílio. Mas é que a minha mãe não quis morar na casinha do fundo, 
minha mãe falo não, não quero morar lá no fundo não, quero morar com a vovó aqui na 
frente e, nessa época, minha irmã estava trabalhando na negócio lá da telemarketing. 
Ela tava ganhando bem, então ela não queria vir morar pra cá, ai minha mãe falou: 
Camila, como vocês estão sem casa, vem vocês pra cá.
Foi quando nos viemo e foi todo esse trabalho, ai nois chegamo aqui. Mas, antes de 
construir essa casa aí, nois teve vezes que nois dormimo com a barriga apertada pra 
poder comprar um bloco, pra comprar um cimento, uma areia... Não foi fácil. Hoje, 
graças a Deus, eu tenho um pedacinho ali. Depois de dois anos nós conseguimos, com 
muita luta. ”

Figura 12: Foto da àrea de ocupañáo irregular eemcima do córregp



Figura 14: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2001

Figura 13: Mapa do Jardim Lapenna

Figura 15: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2004



Figura 16: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2006

Figura 17: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2007

Figura 16: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Ja8dim Lapenna 2008

Figura 19: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2011



Figura 22: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2014

Figura 20: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2012

Figura 21: Diagrama de leitura da ocupação do 
bairro Jardim Lapenna 2013



Figura 24: Linha da CPTM, Estação São Miguel 
Paulista

Figura 23: Diagrama das barreiras físicas do bairro

4.3 BARREIRAS FÍSICAS E SOCIAIS

 A recente ocupação do Jardim Lapenna se deu junto ao rápido crescimento da cidade. 
Dinâmicas de segregação ocorreram durante esse processo. O bairro é segregado fisicamente e 
socialmente do centro de São Miguel Paulista, apesar de sua proximidade. Existem somente duas 
formas de transposição da linha do trem: pela estação São Miguel Paulista, e por uma passarela 
que se encontra em situação precária. Apesar da macroacessibilidademacroacessibilidade 
do bairro ser atendida pela linha do trem, essa é uma barreira física que delimita e prejudica a 
microacessibilidade do bairro com o seu entorno. Outras importantes barreiras físicas que devem 
ser entendidas são o muro da Sabesp junto ao córrego, o muro da NitroQuímica e a Av. Jacu 
pêssego.



Figura 25: Diagrama de leitura das barreiras 
sociais do bairro

 Tanto a segregação como a falta de acessibilidade são leituras importantes não somente 
para o entendimento do bairro com seu entorno, mas também das dinâmicas existentes dentro 
dele. Se do centro de São Miguel para o bairro do Jardim Lapenna podemos identificar uma 
segregação espacial e social, dentro do próprio bairro existe uma leitura fragmentada do território 
a qual apareceu em diversos momentos da pesquisa: o Lapenna da parte de cima, do meio e da 
parte de da parte baixo do bairro, esta última, muitas vezes descrito como parte invisível. 
 O “Alto Lapenna”, a parte mais alta do bairro, é a área de ocupação mais antiga, com 
loteamentos regulares e mais proximidade à linha do trem. O “Médio Lapenna”, com uma ocupação 
mais recente do que a parte de cima, foi identificada como uma área em que a ocupação não 
é de todo irregular, as habitações são quase todas de alvenaria, as ruas pavimentadas, apesar 
de precárias e de estarem localizadas em áreas de enchente. Já o “Baixo Lapenna”, é a área 
de ocupação irregular da região do córrego e de sua lagoa natural. A maior parte da população 
que ali vive, segundo observação em campo e relatos, são famílias com crianças em situação 
precária, em casas autoconstruídas sobre palafitas. Essa população foi descrita por moradores, 
em conversa sobre “Mobilização Social em Comunidades Vulneráveis” na Semana Social da EACH 
(Escola de Artes e Ciências Humanas da USP)2, como invisível ao poder público e ao restante do 
bairro.

2Semana Socias da EACH ocorrida no segundo semestre de 2018 no campus da USP Leste



Figura 26: Foto Rua localizada no “Alto Lapenna”
Pode-se observar os conflitos da 
microacessibilidade existentes no bairro

Figura 28: Foto Rua localizada no “Baixo 
Lapenna”
Situação de mais alta vulnerabilidade dentro do 
bairro

Figura 27: Foto de rua localizada no “Médio 
Lapenna”
Pode-se observar a situação precária em que se 
encontra ruas e calçadas, além do acúmulos de 
água.
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Figura 29: Mapa do Caderno de Proposta da 
Subprefeitura de São Miguel Paulista com leitura 
sobre o território do bairro Jardim Lapenna



4.4 MOBILIZAÇÕES SOCIAIS

 Além do entendimento da ocupação do bairro, das barreiras físicas e das barreiras 
sociais existentes dentro dele, é necessário entender também as mobilizações sociais que vem 
ocorrendo no território. Apesar de sua história recente e de suas deficiências existem no bairro, 
existem agentes de mudanças e mobilizações que partem da cultura e educação para fortalecer 
a comunidade. Se há quinze anos atrás, nesse bairro, existiam poucos equipamentos públicos 
e sociais, entre eles a Escola Pedro Moreira (1982), um Centro da Juventude (no local onde hoje 
atua a Fundação Tide Setubal), a Associação de Moradores (1981) e o campo de futebol (2000), 
hoje temos a Escola, a Associação, um Galpão de Cultura e Cidadania (2007), uma UBS (2010) 
e duas Creches (2010 e 2013). A chegada desses equipamentos à área está associada a uma 
articulação da comunidade na qual foram entendidas as demandas e essas cobradas do poder 
público.
 O Galpão de Cultura e Cidadania, localizado na região e gerenciado pela Fundação Tide 
Setubal, é um dos importantes equipamentos que fazem parte da história dessa comunidade. Em 
conversa com a Talita, assistente social que trabalha na Fundação, fica clara a importância de 
espaços que promovem o encontro e que impulsionem os processos participativos dentro das 
cidades.

Talita: Como eu to aqui há 7 ano e o espaço já tem 10, 12 anos, tem muita coisa que eu vou te 
falando dos recortes, eu sei o histórico e eu vou passando para você.

Amanda: Gostaria de saber o que você sabe da implementação do Galpão de Cultura aqui no 
espaço. Como se deu esse processo? As pessoas sabiam o que ele seria? O que ele foi nesses 
12 anos? E como isso foi aceito pela comunidade?

Talita: Antes, aqui tinha o Galpão do Olarinho, que era um líder comunitário, e ele tinha um CJ, 
um Centro da Juventude. Com o passar do tempo ele perdeu esse CJ, e era um espaço que 
era gerenciado por ele, ai a Fundação com esse olhar para essa comunidade, porque desde a 
década de 70 onde o Olavo Setubal era prefeito, a Tide Setubal, que era esposa dele, ela tinha 
esse sentido dessa comunidade, pra cuidar desse bairro, ela tinha um trabalho social aqui. Então 
eles começaram olha pra esse local e ver muita potência. Como tinha o CJ, que era um espaço 
onde os adolescentes e os jovens passavam por ele, e perdeu-se esse convênio, ela entrou em 
parceria com o seu Olarinho. Então criou-se o Galpão de Cultura e Cidadania pra trazer para 
essa comunidade cultura, educação, música, enfim, coisas que não tinham aqui. Porque se essa 
comunidade precisava acessar, ela acessava do outro lado da linha. Então essa construção se 



deu assim, pra trazer cultura que não tinha, cultura, cidadania enfim.
 No começo, quando se constrói um equipamento novo, principalmente com uma estrutura 
diferenciada, a comunidade fica com esse pensamento de “Será que eu posso acessar?”, então 
eles perguntavam, “Eu posso entrar? Eu posso fazer parte desse mundo? ”. Só que o acolhimento 
da Fundação junto com o Olarinho, foi muito positivo nesse sentido de que estamos aqui e isso é 
para vocês. E foram se colocando várias atividades que era de interesse das mães, das crianças 
e dos adolescentes. Então teve a proposta de trabalhar com famílias diretamente, que era o 
programa Ação Família, onde falava de vários assuntos relacionados ao bairro e o relacionamento 
com a escola, com a família, com os vizinhos, com a saúde, o trabalho. Aí veio também o Núcleo 
Mundo Jovem, que trabalhava com as questões do Jovem, trabalho, educação, as suas questões 
pessoais mesmo. Tinha o Núcleo de Comunicação Comunitária, que trazia outros jovens também. 
Então tinham vários Núcleos e tinha o espaço para oficinas mesmo. A gente fazia um trabalho bem 
direto, onde se passaram bastante crianças, bastante jovens, bastante famílias por aqui. Aí veio o 
Ponto de Leitura também. Com isso, a comunidade começou a se apropriar desse espaço como 
dela. Então hoje eles entram, hoje o nosso espaço, não agora por conta da reforma, mas o nosso 
espaço era o quintal dessas crianças, sabe assim, as crianças passavam, elas tinham a liberdade 
de entrar pra fazer do espaço o espaço delas. E os familiares confiavam, porque sabiam que aqui 
eles estavam guardados, sabiam que aqui tinha quem olhava, tinha quem intervia. Então a gente 
mediava conflitos, a gente tinha esse papel de cuidar mesmo. Fizemos isso por 10 anos, esse 
atendimento direto, então contratávamos os oficineiros, trazíamos as oficinas.
 Nesse novo momento, como agente viu, que agora tem as creches, que não tinha, a UBS, 
que não tinha, tem o CCA, que não tinha. Nossa proposta nunca foi disputar público, então como 
vieram esses equipamentos o nosso trabalho hoje, é não fazer mais atividade totalmente direta, 
mas é fortalecer essas outras instituições que estão dentro do bairro pra fazer esse mesmo trabalho 
e pra fazer com qualidade. Porque a gente quer que tenha qualidade. Não é só porque estamos 
em um território vulnerável, com vários lados negativos que a gente vai oferecer qualquer tipo de 
trabalho. Então é por isso que a gente trabalha com o fortalecimento dessas outras instituições, 
pra que o trabalho seja feito aqui, pra que a gente consiga trabalhar essas potências que a 
gente tem dentro do bairro, porque falam “Um bairro vulnerável, dali não vai sair coisa boa.”, 
sai muita coisa boa daqui. É muita potência. Então, hoje, o nosso trabalho é esse e antes dos 
10 anos a gente focou o nosso trabalho em São Miguel, no desenvolvimento de São Miguel, o 
empoderamento desse bairro de São Miguel. Hoje a gente está um pouco mais afastado, São 
Miguel continua sendo nosso foco, é daqui que a gente tem conhecimento, é aqui que é o nosso 
celeiro de ideia pra gente aplicar essas outras coisas em outras instituições, em outros bairros. 
Então, hoje, a cultura que era só aqui, a gente tem também, o fortalecimento de equipamento 
de cultura em outros bairros, a gente tem uma parte da fundação que cuida com marca política 



que cuida de intervenções ou discussões na esfera mais política. Então é uma proposta de hoje 
trabalhar em outros pontos, pra disseminar também o trabalho da fundação, mas não perdendo 
nosso foco que é o bairro de São Miguel Paulista.

Amanda: Espaço para imprimir alguma coisa, se a pessoa precisa de alguma orientação, esse 
trabalho ele continua?

Talita: Esse trabalho ele continua, porque a gente fazia isso de uma forma, não sem perceber, 
porque a gente está em um bairro que não tem um lugar onde você tire xerox, então se você 
precisa tirar xerox, você precisa fazer um currículo você tem que ir do outro lado da linha. E às 
vezes a pessoa não tem 3 reais pra fazer um currículo, esses três reais ele junta mais um pouquinho 
vai procurar outro serviço. Então aqui, o Galpão, se tornou um ponto de referência, que hoje tá 
discriminado como Acolhe. Acolhe é o braço social da fundação dentro do bairro Jardim Lapenna. 
Depois vou contar pra você como que agente tá mudando a nossa forma de trabalhar aqui dentro. 
Só que a gente viu que é um espaço que já foi consolidado com um trabalho sócio assistencial, 
e a gente não quer perder isso, então foi, a gente elaborou como Acolhe, o programa é Acolhe, 
como o Galpão vai mudar para Galpão ZL então vai mudar para Galpão ZL Acolhe, Galpão ZL 
Culinária e o Acolhe é isso. Ele trata tanto dessas questões que a gente acredita que é pequena 
para nós, de “Eu posso tirara uma Xerox?”, “Eu posso imprimir um trabalho?”, “Eu posso fazer um 
agendamento no Poupatempo?”, a gente tem essa função e também tem a função um pouco mais 
além do que só o currículo. É uma pessoa que tá sofrendo uma violência dentro de casa, é uma 
criança que tá fora da escola, a gente olha isso. É por isso que a gente tem Rede de Proteção 
Social, quando a gente tinha essas atividades diretas aconteciam muitas demandas de crianças 
que ficava fora da escola, criança que ficava no Galpão o dia inteiro com fome, criança que 
chegava machucada, criança que estava brincando e de repente começava a agredir o amigo, 
ou ficar muito amoadinha num canto. E os educadores começaram a se reunir pra discutir esses 
casos, e a gente viu que tinham questões da escola, tinham questões da UBS, tinham questões 
do entorno da família. Então se criou a Rede de Proteção do Jardim Lapenna, onde participam 
os equipamentos aqui do bairro do Jardim Lapenna. Tem a Sociedade de moradores, tem o 
CCA, tem a UBS, tem as duas creches, tem o Pedro Moreira. E a gente traz esses casos para 
discutir. Então, se dentro da escola uma pessoa identifica que tem uma criança que tá vindo muito 
machucada, que tá com um comportamento diferente, ela traz essa questão e a gente discutir. 
Então, na escola eles fazem um levantamento dos dados dessa criança, na UBS eles fazem um 
acompanhamento pra ver se essa criança tá passando em consulta, pra ver, como os agentes 
de saúde. Eles visitam muito as casas, pra saber como é essa casa. A gente acessa pra ver se 
essa criança tá no CCA e ver como é o comportamento. A gente faz um relatório e desse relatório 



agente identifica então, “Bom, essa criança tá sofrendo uma violência?”, então vamos acionar o 
Serviço de Proteção à Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, a gente aciona esse serviço, 
a gente encaminha essa família, a gente traz o conselho tutelar, a gente traz o CREA, a gente traz 
o NPJ, a gente traz o Maristas se é uma criança que, por exemplo, não passou pelo CCA mas a 
gente vê que tá muito na rua, que tá com envolvimento com outras coisas. A gente precisa de um 
equipamento de educação que tenha um horário diferenciado para essa criança, a gente acessa 
os outros equipamentos.
Então é uma forma de cuida dessa comunidade. A gente entendeu que toda criança que passa 
aqui é nossa, é da escola, é da UBS. Essa rede, ela acabou que não é só para cuidar das crianças, 
mas a gente tá cuidando da comunidade. O nosso foco principal é a criança e o adolescente, 
por que a gente sabe que é quem está desprotegido, é o que tá mais vulnerável. Mas essa 
rede, hoje, ela tá mais ampla, ela tá dentro do ACOLHE do Galpão. Então assim, o legal é que 
a gente já atendeu educadores que trazem as crianças, então a gente, uma ação que a gente 
trabalha, futebol e cidadania dentro do campo. Os educadores estão identificando muitos casos 
de violência, de abuso mesmo, e esses educadores trazem. Mas tem questão, assim, que até 
mesmo o educador tem uma questão com ele mesmo, daí ele traz pra gente. Se uma pessoa 
da comunidade vem aqui falar “Eu preciso de um médico que eu estou com depressão.”, é uma 
forma da gente cuidar da comunidade como um todo, que é o ACOLHE. Eu sou assistente social, 
agora eu tô construindo esse trabalho. Não é construindo, agente tá afinando esse trabalho que já 
vem se construindo desde a concepção do Galpão nesse espaço.

Amanda: Como você vê o Galpão na organização política comunitária? Aqui no bairro tem 
uma organização política, o Plano de Bairro, que é uma questão muito importante para levar as 
potencialidades e deficiências que estão dentro desse território para uma coisa maior na política, 
para não ser só a comunidade fazendo por, mas também os órgãos públicos. Como você vê o 
papel do Galpão dentro da comunidade, pensando política?

Talita: Antes, como a gente era um equipamento maior em conhecimento, a gente fazia muita 
coisa. Então assim, a gente fazia as reuniões e chamava eles para participar. Agora a proposta 
é “Não fazemos mais sozinhos” então, por exemplo, o Plano de Bairro: Em um outro momento a 
gente fazia os fóruns, a gente convidava, a gente articulava. E hoje o papel da fundação é “Vamos 
fazer juntos?”. Eu não vou [fazer sozinho], só por que sou um equipamento que tá um pouco acima 
em relação ao entorno, a conversa com órgão maiores, não sou eu sozinho que vou acessar.”. 
Então a proposta, hoje, eu vejo como uma instituição que ela tá trabalhando essa questão de que 
a comunidade tem a sua potência, a comunidade tem a sua voz. A gente organiza algumas coisas 
pra que o discurso seja um pouco mais plausível, um pouco mais aceitável, mas a gente constrói 



juntos, essa articulação é construir juntos. E é trazer sempre mais e mais equipamentos porque, 
se tem um equipamento que fala “Ai, eu sou pequenininho, onde eu posso opinar?”, aí a gente traz 
esse equipamento pra mostrar que nesse pequenininho que ele acha que é ele tem muita potência 
e ele tem voz também. Então é um trabalho de articular mesmo. A gente sabe que, querendo ou 
não, tem coisas que a gente acaba puxando pra gente por saber fazer, por ter mais prática. Por 
que falar que “Eu sei fazer melhor do que você, não sabe.” Porque se é um equipamento que tá 
resistindo dentro de uma comunidade, seja um equipamento do tamanho que for, ele sabe fazer 
e ele já conhece o público dele. A gente tá aqui, a gente já conhece o nosso público, mas nada 
melhor do que o equipamento que tá ali, que resisti ali, pra saber fazer. Mas a gente tem algumas 
fórmulas, alguns braços onde eu sei onde pegar, eu sei onde falar pra conquistar, então a gente 
só afina esse trabalho. Mas o trabalho da fundação é afinar essas potências e fazer eles voarem. 
Que nem a Rede. Antes a gente fazia tudo, a gente que articulava, a gente que chamava, a gente 
que fazia as reuniões, que mediava as reuniões. “O que que eu estou fazendo hoje?” Um trabalho 
articulado com eles. Então a gente dá o start, eu dou o start, “Gente, a reunião vai ser esse dia, 
esse horário. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Quem, vai articular com o outro?” E 
a gente faz essa construção junto. Que nem nessa terça feira agora, a gente fez uma oficina 
“Crescer sem violência”, que a gente convidou 40 pessoas, vieram 16 instituições e agente teve 
35 participantes. Então instituições que era daqui do bairro e do entorno, mas foi uma construção 
coletiva, todos os equipamentos se responsabilizaram pela oficina, e foi assinado como rede.

Figura 30: Foto canteiro ao Lado do Galpão 
de Cultura e Cidadania. Ao fundo pode-se 
observar parte do Galpão



 As redes que se criam geram vínculos de reciprocidade e regras de confiança que dão 
à população um sentido de pertencimento e identidade. Com isso, desenvolve-se a vontade de 
participação na resolução de problemas coletivos e próprios. Os laços de uma comunidade como 
o Jardim Lapenna aparecem como local privilegiado para a aprendizagem de uma convivência 
que leva a um desenvolvimento cidadão.
 Em conversa com a Malu, moradora do Lapenna e responsável pelo Ponto de Leitura do 
Galpão, entendemos melhor como essa identidade comunitária vai se criando e como as crianças 
podem ser agentes fundamentais para que esses laços se estreitem. Ela conta da importância 
desses espaços para que a crianças possa participar ativamente como cidadã.

Malu: Eu cheguei aqui na fundação em 2008, finalzinho de 2008. Na época, eu fazia faculdade 
e precisava fazer horas de atividades complementares. E o Galpão era um local da comunidade. 
Eu não gostava muito daqui do Jardim Lapenna e, por não gostar muito, eu não tinha muito 
conhecimento, mas comecei a observar que passavam umas mulheres vestidas de verde, e eu 
vi que elas seguravam uma prancheta, então comecei a segui-las pois, de repente, poderiam 
trabalhar em algum lugar onde eu poderia fazer minhas horas complementares. Cheguei na 
fundação e vi que eram reuniões socioeducativas de um projeto que, na época, chamava Ação 
Família. Aí eu me inscrevi, comecei a participar e foi bem interessante quando eu participava 
desses módulos porque eram assuntos de família, tudo que era do contexto familiar tinha sua vez 
pra ajudar a gente.
 E eu comecei a olhar os moradores, as mulheres que andam como eu ando também, e 
a visão que eu tinha. Sabe aquela visão, como eu posso falar? Estava tampada, como se eu 
vivesse em uma bolha, e essa bolha acabou sendo estourada. A partir daí eu comecei a enxergar 
as pessoas, ouvir as histórias delas, e vi que não era muito diferente da minha. Elas tinham seus 
medos também. E participando dessas reuniões, eu comecei a andar nas ruas, e as pessoas me 
identificavam, sabiam meu nome, e acabamos criando um vínculo. E foi em um momento que o 
galpão ia passar por um processo de mudança, uma outra estrutura, e iriam fazer um espaço 
de leitura. Como eu fazia pedagogia, a dona Marlene Cortezzi e a Marli Setúbal, que estavam 
nessas aulas, me convidaram para fazer estágio. Eu fiquei muito feliz pois serviriam como horas 
complementares pra mim. Tinha uma pessoa que me ajudava, me preparava como chegar na 
leitura pras pessoas e tudo. E quando montou o espaço do ponto de leitura, porque na verdade 
o ponto é assim: Nessas reuniões socioeducativas, tinham umas caixinhas com livros, só que as 
mulheres e as crianças leram tudo, então foi um pedido também delas, que tivesse um espaço 
de leitura para essas crianças. E quando esse espaço chegou, ele era um espaço bem bonito, 
aconchegante e tudo, bem organizado. Só que as pessoas chegavam, as crianças, as pessoas 



tiravam o chinelo, batiam na porta e perguntavam se tinha que pagar para entrar. Elas ainda não 
se sentiam pertencentes a esse espaço que era de nosso direito, né? Então tive que fazer um 
trabalho que era de desconstruir toda essa visão, até que elas percebessem que era um espaço 
da gente, era um espaço de direito, que o acesso é nosso, que a gente podia entrar sim, pegar 
o livro, mexer. Eram livros novos, mas a gente podia pegar e mexer, não importava que tirava do 
lugar porque eu tava ali pra organizar, e assim eu fui virando muitas histórias porque, mesmo antes 
de mostrar o livro, fazer tudo, de fazer cadastro, eu tinha a questão de escutar, de ouvir quem 
eram essas pessoas, né? Então, a partir dessa escuta, nós fomos criando vínculos. É um vínculo 
duradouro. Tanto que esse ano completam 10 anos que eu estou aqui no meu ponto e tudo. Então 
foi um trabalho de formiguinha, e hoje já temos uma evolução muito grande. Os leitores já são 
pertencentes do espaço, eles sabem que é um espaço deles, e também foi um espaço que eu não 
ficava assim: -“ Não mexe, fiquem quietos, silencio!” Eu estou na comunidade, se eu começar a 
agir assim, as crianças nunca mais vão entrar, né? Não vão pisar mais! Então a gente precisa ter 
todo esse cuidado de explicar que você pode mexer, mostrar como manusear o livro. Mas assim, 
é um livro dela, pega. Eu ficava muito feliz quando chegava no ponto de leitura e via que haviam 
livros fora do lugar, porque eu sabia que alguém mexeu. E o espaço de leitura, o ponto de leitura, 
a gente até chama de ponto de luz, porque assim, nessa comunidade que a gente vive, que é uma 
comunidade de alta vulnerabilidade, o espaço de leitura, digamos que é um portal que você entra 
e aí você esquece seus problemas, você viaja pra onde você quiser, você é quem você quiser, 
não tem o certo e o errado, mas tem você ali, pessoa humana, que tá sendo transformada. Porque 
a leitura tem esse poder de agente transformador, né? a leitura é passiva dela mesma, a própria 
leitura, né?
 Então é um espaço que me transformou também. Primeiro transformou eu, Malu, e a partir 
dessa transformação, eu pude irradiar melhor essa transformação pras pessoas. Tanto é que acho 
que o meu papel é esse, o meu papel aqui no ponto, acho que é esse de transformar também, de 
mediar, contar a minha história e também ouvir a história do outro.

Amanda: Dentro das questões que eu queria perguntar também, além de tudo isso que você já 
me falou, você vê o ponto de leitura como um espaço principalmente das crianças, da infância? 
Hoje eles se sentem mais pertencentes ainda do território, por causa do ponto?

Malu: Sim, esse é um elemento muito forte sim. As próprias crianças. No início, a gente tinha muita 
criança mesmo, mas as crianças foram o quê? Elas também foram agentes de transformação. 
Elas chegavam e falavam com os pais, porque pra fazer a carteirinha, o pai tinha que vir junto, 
né? Então elas começavam a levar livros, elas liam pros pais, então elas também faziam um papel 
muito forte de mediação. As crianças foram uma porta de entrada também pros pais chegarem 



até o ponto de leitura. Hoje temos um número muito maior de adultos, de jovens, que estão bem 
pertencentes do espaço mesmo. É um espaço deles, então eles já são pertencentes. E o bacana 
é que vinham pessoas de fora também. Não sei se pelo nosso trabalho, alguma coisa chamava 
atenção, que eles gostavam de vir aqui. Acho que essa questão de ter empatia com o outro 
também, né? Porque a gente tá lidando com comunidade, tem que ter o nosso lado humanizado 
e também passar essa humanização pro outro. Mas acho que um papel fundamental é essa 
questão da escuta mesmo, de você escutar o que o outro tem a te dizer. Lógico que não são tudo 
maravilhas, muitas vezes as crianças traziam seus conflitos, aquela coisa de um brigar com o 
outro. A gente tinha que ficar o tempo todo mediando conflito, mas enfim.

Amanda: A primeira vez que eu vim, que o Galpão estava em obra ainda, você me mostrou que 
tinha um mural com o que as crianças queriam do espaço do Ponto de Leitura. Você acha que, 
agora na obra, estão fazendo um pouco do que as crianças esperavam?

Malu: Sim, a gente fez esse mural, porque assim: Antes de eu ter o meu desejo, quem é o maior 
frequentador do espaço? Os leitores. Uma coisa bem bacana de falar, assim, que eu lembro 
que eu chamava, até mesmo por conta do sistema, de usuários, e chegaram e me falaram: “Ah, 
usuário é uma palavra muito ruim, porque usuário lembra usuário de droga, você pode chamar a 
gente de outro nome?” Eu falei: “ Então tá bom, hoje vocês são meus leitores”. Eles gostaram do 
nome. E a gente atende também os pedidos deles, né? E quando o ponto de leitura passa por 
esse processo de reforma a gente ouviu o que eles tinham a dizer também, o que eles queriam. 
Porque é um espaço deles. Não adianta eu fazer a minha construção se é uma construção deles. 
Então eles começaram por fazer um mural de pedidos e sim, eu acredito que está atendendo sim, 
porque eles vem todo dia ver como está esse processo.

Amanda: O ponto de leitura tem diálogo com outros equipamentos. Você me falou uma vez que as 
crianças do CCA vêm pra cá. Isso é uma coisa que acontece toda semana? Tem dia, data e hora 
marcada pra eles virem? Como funciona esse diálogo com os outros equipamentos?

Malu: Assim, o ponto de leitura, e eu sou meio exibida de falar sobre isso, o ponto de leitura é um 
coração, e tem várias veias. Então, como ele é um espaço de leitura, ele tem que estar articulado 
tanto com a comunidade, como com as instituições locais. Então é um espaço muito articulado 
com o CCA, com as creches, com o território em geral, com a escola Pedro Moreira Matos. Eles 
acabam procurando a gente pra fazer um trabalho literário sim. Então, por exemplo o CCA, ele 
usa toda sexta-feira para atividades, eles atendem cerca de 140 crianças. Então vem uma turma 
de manhã, e vem uma turma a tarde, então a gente atende todos. E tem um trabalho também com 



Pedro Moreira Matos, a escola, que a coordenação procurou o ponto de leitura pra gente fazer um 
trabalho de leitura com os alunos de 8º e 9º ano, além de outros jovens que podem participar. E, 
aqui, a gente faz um cadastro também. Todo mundo tem um cadastro que dá direito a carteirinha 
e, com esse cadastro, você pode pegar livros em outras bibliotecas também. Claro que eles 
preferem o ponto de leitura, mas o ponto tem uma articulação muito bacana. A gente faz trabalho 
com a UBS, com outras instituições locais, e também temos um projeto chamado “Rede Literária”, 
que fazemos um encontro mensal com pessoas que trabalham com mediação e com leitura em 
geral porque a gente acaba fazendo o mesmo trabalho, mas cada um cuida do seu umbigo, e 
dessa vez, a gente compartilha saberes e estratégias, é bem legal. 
 Sabe uma coisa que eu queria falar, assim: Dentro desse espaço que é o Galpão, o ponto 
de luz é um espaço também que acaba se reinventando todos os dias. A gente se reinventa todos 
os dias, porque todo dia é uma história, todo dia vem algo diferente. Então a gente se reinventa 
todos os dias. É um espaço de reinventar.

Amanda: Outra coisa que eu gostei muito na última conversa que nós tivemos foi que você me 
falou que “Espaços que transformam, tem que ser transformados”.
Malu: Exatamente. A gente não fica sempre na mesma coisa, a gente tem que fazer coisas novas. 
As próprias pessoas trazem coisas novas pra gente. É por isso que eu penso: É um espaço que 
transforma, que também está o tempo todo sendo transformado. O próprio mundo fica girando, 
né? Então a gente não pode parar nisso. É um espaço de reinventar. 
Amanda: Você já fez vários trabalhos com as crianças sobre a questão do entendimento do 
espaço, de poder explicar o que é o Jardim Lapenna. Quanto desse processo foi bom pra você 
também, que no começo não gostava do Lapenna?

Malu: Exatamente. Porque dentro do programa “Rede Vagalume”, que é um trabalho de intercâmbio 
cultural que as crianças trocam cartas com outras crianças de outras comunidades, quando a 
gente chega pra falar do Lapenna pensando em tudo que eu sentia quando cheguei aqui na 
comunidade e não gostava. Eu comecei a pegar essas crianças e fazer um tour, ir pelas ruas, 
porque a gente fala assim:  “Ah, ele mora naquela rua que fica perto...”, mas não sabe o nome 
das ruas, né? A gente começou a passar e ver os nomes. Tem também um ponto alto que a gente 
chega, que é lá na estação de São Miguel, a gente sobe, e lá do alto dá pra gente ver o Jardim 
Lapenna por cima. Aí a gente para com todas as crianças e a gente começa a olhar. Eu falo assim: 
“Oh, tá vendo esse lugar, ele é feio?” Aí as crianças ficam admirando. É o nosso lugar de morada, 
é onde a gente mora, é um lugar que tem muitas coisas boas. Pergunto pra elas: “O que temos de 
bom aqui nesse Lapenna pra vocês?” Então eles começam a trazer as referências, né? Que tem 
o CCA, tem escola, tem creche, tem pessoas, tem o ponto. Eles começam a trazer as referências 



e, a partir das referências que eles trazem, a gente começa a trabalhar essas questões, e ver que 
tem um lado bom, tem o lado ruim, mas a gente observa que as perspectivas se sobrepõem, então 
isso é bacana, né? 

 Foi por meio do espaço oferecido pela Malu que se tornou possível uma oficina com as 
crianças participantes da “Rede Vagalume”.

Figura 31: Foto do Ponto de Leitura localizado 
dentro do Galpão de Cultura e Cidadania

 Para também entender o papel dos equipamentos públicos voltados para a infância foi 
de extrema importância a conversa com o Anderson, responsável pelo Centro da Crianças e do 
Adolescente (CCA) no Jardim Lapenna. Através de seu relato foi possível entender um pouco 
sobre a função socioeducativa do CCA e sua apropriação do território. Além disso, foi importante 
conhecer a história do equipamento que chegou ao bairro em 2014 através de um convênio 
com a prefeitura e se instaurou no espaço cedido por uma igreja local que tem relações com a 
organização não governamental que gere as atividades.
 Hoje, no CCA, são atendidas 120 crianças entre 6 e 15 anos, mas há uma fila de espera de 
cerca de 100 crianças.



Daniela: E que serviços vocês prestam, Anderson? o que faz um CCA?

Anderson: Um CCA? seu objetivo maior é de convivência e de fortalecimento de vínculos. A gente 
tenta trabalhar nas nossas atividades de alguma maneira que eles convivam entre eles e também 
fortaleçam esses vínculos. Não só com as crianças daqui, mas também com a família. Porque no 
mundo em que vivemos hoje, o pai trabalha, a mãe trabalha, e a criança fica muito tempo com a vó, 
com vizinhos, com alguém que a mãe paga. Então a gente tenta trabalhar esses fortalecimentos 
dos vínculos através das atividades. A gente trabalha com algumas oficinas como a dança, a 
leitura, pintura, desenho, teatro. Então a gente tenta trazer temas pra eles que são muito atuais e 
que eles contem pros pais como foi essa experiência, como que isso aconteceu. E uma vez por 
mês nós temos uma reunião socioeducativa, e a gente tenta casar de alguma maneira aquilo que 
nós trabalhamos com as crianças, trabalhar com os pais.

Daniela: Outra pergunta, que espaços vocês usam aqui do Lapenna com as crianças? Vocês 
saem com as crianças daqui de dentro? 

Anderson: Sim, sim. Nós utilizamos o campo, de 2ª feira, a quadra, que fica do lado da UBS, 
também, a gente utiliza de 5ª feira. Temos o Parque Jacuí, que a gente vai lá também. De vez 
em quando a gente vai lá. Uma vez por mês a gente tenta ir lá, devido à locomoção. Pelo menos 
de 15 em 15 dias a gente vai lá no ponto de leitura, que eles trazem também algumas atividades 
externas. Então a gente acaba participando, eles trazem a atividade, e a gente leva o público. E é 
muito bacana a parceria que a gente tem com eles.

Daniela: O campo do mutirão, vocês usam?

Anderson: É muito difícil a gente usar. Do mutirão é difícil. Tem muita gente lá usando drogas, 
então a gente meio que evita às vezes, pra eles não estarem no meio desse ambiente. Tem umas 
que já estão o dia inteiro porque as casas moram perto dos pontos de tráfico. Então a gente meio 
que tenta tirar eles desse conviver.



Figura 32: Foto do espaço onde ocorrem as 
atividades do CCA
Pode-se observar a montagem do almoço no 
mesmo espaço onode ocorre a oficina de dança

Figura 33: Foto do espaço onde ocorrem as 
atividades do CCA

Figura 34: Foto do espaço onde ocorrem as 
atividades do CCA



4.5 OFICINA COM AS CRIANÇAS

 Foi com o espaço cedido no Galpão de Cultura e Cidadania e com base em processos da 
pesquisa do “Growing Up in an Urbanising World” (1995), que se deu a dinâmica da oficina.
“Growing Up in an Urbanising Wolrd” é um compilado de pesquisas sobre como os jovens 
acessam seu meio urbano em territórios vulneráveis. Essas pesquisas foram feitas por equipes 
multidisciplinares em diferentes partes do mundo com o objetivo de entender as condições de 
vida de grupos mais vulneráveis, como é o caso das crianças, e assim melhorá-las.
 O método utilizado para a pesquisa foi um mapeamento com as crianças. Com a apresentação 
da foto de satélite do bairro do Jardim Lapenna (Google Earth 2019), pegando também parte do 
entorno, foram perguntadas às crianças:

- Vocês conseguem identificar o local no Mapa?
Identificaram o campo, suas casas, o parque 
Jacuí.

- Onde cada um mora? Foi solicitado que 
marcasse em vermelho e depois identificar com 
o nome de cada um.

- Quais são as coisas importantes do bairro? E 
porque são importantes? Foi solicitado que se 
marcasse em azul.
Foram marcados o campo, o Galpão, as 
creches, escola, parque Jacuí, a estação de 
trem e o CCA.

- Onde vocês estudam e aprendem? Foi 
solicitado que se marcasse com adesivos 
representando letras e números.
Foi identificado principalmente a Escola Pedro 
Moreira, porém algumas das crianças estudam 

Figura 35: Foto da oficina de mapeamento do 
Lapenna feita com as crianças



fora do bairro.

- Onde vocês brincam? Foi solicitado que se 
marcasse com adesivos divertidos.
Mais uma vez apareceram os campos, parque 
Jacuí.
 
- Quais são as barreiras, limites físicos existentes 
no bairro? Foi solicitado que as barreiras fossem 
marcadas com fita vermelha e a possibilidade 
de transposição dessas em fita amarela.

- Foi solicitado que as crianças marcassem com 
uma estrela o local favorito delas no bairro.
Estrelas apareceram primeiro e principalmente 
nas áreas de brincar. Campos, parque Jacuí, 
Galpão, CCA.

 Essa dinâmica foi considerada importante por ser uma forma de leitura e apropriação 
do espaço onde as crianças vivem. Para o processo da pesquisa foi fundamental perceber o 
entendimento por parte das crianças sobre o território. 

Figura 37: Foto da oficina de mapeamento do 
Lapenna feita com as crianças

Figura 36: Foto da oficina de mapeamento do 
Lapenna feita com as crianças



Figura 38: Foto do mapa após a leitura das 
crianças



Figura 39: Foto com o grupo da oficina de 
mapeamento do Jardim Lapenna
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5. Estudos de caso

 O projeto inserido em um parque educativo 
cria, por meio de uma estrutura metálica, a 
sensação de continuidade de seu interior para 
seu exteriro por meio da permeabilidade visual em 
seus fechamentos.
 Os programas fixos estão setorizados 
dentro de seus respectivos módulos enquanto a 
área de circulação gera espaços de contemplação 
e de lazer.
 A arquitetura cria a possibilidade de 
resiguinificação de seu interio por meio do vazio 
criado entre seus espaços rígidos. Esse espaço 
não definido se transforma em espaço de encontro.
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 O desenho do interior da biblioteca 
permite a imaginação fluir no espaço. Os 
espaços desenhados especificamente para as 
crianças são quase como espaços residuais 
que permitem assim a apropriação desses pela 
brincadeira.
 Tudo dentro desse espaço é pensado, 
as cores setorizam e aguçam os sentidos, os 
materiais são visuais e também tateis. O ambiente 
permite a exploração e a brincadeira e ambos 
são fundamentais para um desenvolvimento 
saudável de uma criança.



SAVE THE CHILDREN - ELLI
Madri, Espanha

  O projeto da nova sede do Save The Children em Madri visa o que eles chamam de 
“simulação de afeição”. Essa simulação é colocada o desenho por meio de aspectos que permitem 
a interação com o espaço e sua apropriação.
 Esse projeto busca conceitos piscicologicos importantes para o desenvolvimento da 
crianças e busca traduzílos por meio do desenho. Esses conceitos seria a autoconfiança, a 
responsabilidade e a afeição. Sua tradução para a arquitetura é feita por meio dos materias, 



cores, mobiliário e atitudes projetuais como:
 1. Espaços organizados de forma colaborativa. Exmplo: painés que abrem e fecham gerando 
diferentes ambientes e estantes com rodinhas que permitem a fácil manipulação e moodificação 
do layout.
 2. Incorporar elementos que incentivem o cuidado. Exemplo: Plantas
 3. Transição suave entre o público e o privado por meio da simulação de percepções. 
Exemplo: O piso da rua é o mesmo que da recepção, os materiais reflexivos também trazem o 
movimento da rua para dentro do edifício.
 4. Incorporar o desejo da criança. Exemplo: Algumas crianças solicitaram que o céu fosse 
visto desde dentro do edifício, por isso, no útimo pavimento a cobertura possui aberturas zenitais.





Área	de	desenvolvimento	do	Projeto	Piloto:	Jardim	Lapenna	

6. Projeto | Centro Comunitário

6.1 A ESCOLHA DO PROGRAMA

 A escolha do programa a ser proposto no território do Jardim Lapenna está diretamente 
ligada a pesquisa de deficiências e potencialidades do bairro já descritas no trabalho. Foram 
identificados como deficiência as barreiras físicas e sociais presentes no bairro, as filas de 
espera dos equipamentos públicos voltados à educação e a precariedade do espaço físico onde 
acontecem as atividades do Centro da Criança e do Adolescente. Como potencialidades foram 
identificadas as mobilizações sociais já presentes no bairro, sua força comunitária e o fato de que 
grande parte dessa população é formada por crianças as quais acreditamos serem catalizadoras 
para as melhoras e transformações do espaço.

Figura 40: Mapa  com 
dados populacionais, 
leitura feita pela 
subprefeitura de São 
Miguel Paulista
É importante observar 
a porcentagem da 
população de crianças 
no bairro do Jardim 
Lapenna



6.2 A ESCOLHA DO TERRENO

 O terreno do Mutirão foi escolhido por ser entendido como uma potencialidade e, ao mesmo 
tempo, uma deficiência do bairro. É uma grande área livre da ocupação irregular que se mostrou 
ser um terreno complexo e com dinâmicas problemáticas.  Essas contradições são relatadas por 
Kaki, presidente da Associação do Moradores.

 O acesso ao terreno só é possível por uma rua que também serve de acesso para a área 
das habitações do mutirão. Pudemos perceber, ainda em conversa com o Kaki, o mutirão como 
uma “ilha” social do bairro.

“Os moradores do mutirão falam que esse deve ser uma quadra para o próprio 
prédio. Nós tentamos fazer um espaço para todos, mas eles não querem. [...] Ai 
é mais utilizado por usuário de droga.”.

“Você pode ver que na ponta lá, a saída (da rua), eles colocaram um portão 
que era pra tá trancado. Eu bati lá e disse que tinha que tá aberto. Mas, mesmo 
assim, eles deixam fechado. [...] Eu acho assim, se não tivesse essa creche 
aqui, já tinha habitado tudo. A creche inibiu um pouco.”

Figura 41: Imagem de satélite do Google 
Earh mostrando em vermelho a relação 
do terreno escolhido com seu entorno 
imediato



Figura 42: Imagem de satélite do Google Earh 
mostrando a relação do terreno escolhido 
com seu entorno imediato. Em tracejado estão 
marcadas as desapropiações que serão feitas 
para o desenvolvimento do desenho de projeto

 O processo para a construção de habitação do mutirão se deu primeiro por ocupação. 
Depois, com o tempo, conseguiram material para as casas e, por fim, os apartamentos. Houve 
inscrições para conseguir apartamentos mas, muita gente que, naquela época, conseguiu uma 
casa ou um apartamento, acabou vendendo a moradia e indo viver em outro local. Isso sustenta 
uma das hipóteses sobre o motivo de parte da população que habita os edifícios do mutirão 
não se sentir pertencente à comunidade. Esse movimento recente de reciclagem dos moradores 
retrocedeu avanços na identidade da comunidade, intensificaram os problemas das barreiras 
sociais e físicas do bairro.



 A Cidade Educadora deve ser composta por espaço que podem ser interpretados de 
múltiplas formas e que fomentem uma posição ativa com o espaço urbano. Devem abordar 
programas que, através de diferentes interpretações, possam gerar, até mesmo, novos programas.

 É com base nos estudos sobre a crise do espaço público, a criança como potência 
transformadora e a leitura da área de projeto que foi desenvolvido o desenho do Centro Comunitário 
Jardim Lapenna.

6.3 O CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM LAPENNA

“O modo como se projete, defina, articule e programe a cidade definirá 
a autonomia das pessoas mais frágeis. ” [MONTANER; MUXÍ, 2011]

Figura 43: Foto do mapa após a leitura das 
crianças
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 A arquitetura e o urbanismo podem ser ferramentas fundamentais para que o direito à 
cidade seja atendido. As crianças devem estar presentes nas cidades, devem estar projetadas 
dentro delas, para que assim catalisem as melhoras e se apropriem do meio urbano tornando-se 
cidadãos mais responsáveis em todo seu potencial. Os espaços que proporcionam encontros são 
de fundamental importância.
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