
Segundo o Manual de Implantação do Parklet em São Paulo - 2014, o que 

chamamos de parklet é uma extensão temporária da calçada. Trata-se de uma 

ampliação do passeio público, realizada por meio da implantação de 

plataforma sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública 

Inicialmente. A plataforma do Parklet conta com um mobiliário urbano 

destinado ao lazer dos transeuntes. A ideia é Estadunidense, mas 

recentemente tem ganhado espaço nas ruas das cidades brasileiras, visto que o 

projeto teve aceitação imediata da população. Partindo disso, desenvolvemos 

o projeto “Parklet Filosofal”, cuja suposta localização seria em frente à 

UDESC. Sua função urbana é simples: ruas mais convenientes e 

humanizadas; concomitantemente com isso, tal projeto traz uma segunda e 

não menos importante finalidade - a difusão de conhecimento, informação e 

cultura a quem ali habitar, seja pelo instante que for. Desse modo, o Parklet 

terá em sua essência não só o conforto ao transeunte, mas também - e 

principalmente - a função educacional ativa e livre, ou seja, a intenção é 

transformar tanto o “macrocosmo” (meio urbano) como o “microcosmo” o 

Ser Humano – tal qual o nome diz – “Filosofal”. 

 

 

• Interação social com a comunidade e universidade 

• Incentivo do comércio 

• Incentivo ao transporte não motorizado 

• Divulgação de cultura e informação no que se refere a 

conhecimentos relacionados à arte, arquitetura, 

linguagens, entretenimento, conhecimentos gerais, 

divulgação de prevenção de doenças e avisos 

importantes à sociedade, indagações críticas... 

• Revitalização urbana, arquitetônica e paisagística da 

região contemplada. 

• Valorização da democracia urbana perante o 

transeunte, humanizando as calçadas e beneficiando o 

coletivo. 

• Lazer e informação  

 

 

2º Análise do terreno e o entorno 

 

Com base na pesquisa do site 

www.lagunainfoco.com.br/index.php/laguna/dados-gerais 

os ventos Nordeste e Sul predominam no município.  

 

Localização territorial: 

 

O local cuja intervenção urbana se engendraria é localizado 

em frente a uma instituição pública de ensino superior. Tal 

logradouro possui esparsa arborização urbana que em 

conjunto com estacionamentos, formam amplo espaço 

análogo à rua. Também nas imediações se encontram 

aparelhagem de ginástica coletiva e sorveteria 

movimentada, bem como lanchonetes em geral. 

 
Tendo em vista que os arredores do suposto Parklet possui constante 

movimentação de estudantes, turistas, transeuntes em geral, 

trabalhadores e passageiros de dois pontos de ônibus próximos, no 

projeto, será preciso prover tais diretrizes: 

  

1- Conforto ambiental: no que se refere às condições climáticas e 

visuais, dentro do projeto, compreender-se-ia um trabalho paisagístico e 

ecológico pelos quais o ambiente tornar-se-ia mais agradável. 

2- Conforto físico: este que se processa de modo a assegurar a 

acessibilidade ao novo espaço público; bem como a disposição de 

aparatos de descanso, os quais interagem dinamicamente com o 

ambiente arquitetônico proposto. Tais conjunturas reivindicam a 

existência: 

Bancos, cadeiras fixas, assentos, bancadas, mesas de recreação... 

Lixeiras ecológicas e recicladas. 

3-   Parte cultural e informativa: De forma programática, o projeto em si 

servirá também para a difusão de informações a respeito de diversas 

áreas do conhecimento. 

A seguir alguns tópicos informativos e culturais que serão explorados 

em painéis, banners e brises Soleil; 

Exemplo de banners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Haverá uma composição com ideias e citações de autores literários e 

suas respectivas imagens. 

•  Mapas geográficos situando lugares e curiosidades. 

•  Informações providas do SUS (Sistema Único de Saúde), para 

esclarecer a população sobre como se prevenir de variadas doenças e 

moléstias oportunistas.  

• O direito à memória e à própria história nacional e da humanidade é 

essencial para que a atual sociedade tenha consciência de sua 

formação. Dessa maneira, haverá a difusão dinâmica e de fácil 

compreensão de fatos históricos e sociais relevantes para a história 

brasileira, Sul-americana e mundial de forma geral. 

• Os cartazes apresentarão também questionamentos claros e suas 

respectivas resoluções a cerca dos seguintes temas: 

        - O que é Democracia? (resposta) 

        - O que é República? (resposta) 

        - O que é Conquista de Direitos Sociais? (resposta) 

        - O que é Oligarquia?  

        - O que é Aristocracia?  

        - O que é Fascismo? 

        - O que é Nazismo? 

        -O que é Despotismo? 

        -O que é ideologia? 

        -O que é Regime Totalitário e Ditatorial?  

        -O que é Estado?  

        -O que é Nação? 

        -O que é Cultura?  

        -O que é Política? 

        -O que é Social Democracia?  

        -O que é Neoliberalismo e Monetarismo?  

        -O que é Socialismo, e o que é Capitalismo? 

        -O que é cidadania e qual o seu papel na formação da cidade?  

4- Parte interativa e entretenimento: disponibilizar espécies de aparatos 

lúdicos, a exemplo de mesas de xadrez e damas, com as respectivas 

peças recicladas e quadros para escrever e deixar bilhetes. Caixa de 

doação de livros e uso coletivo dos mesmos. 
 

 

Logomarca do projeto e o conceito 

  

Os conceitos cognitivos pelos quais o Projeto se baseia e os porquês de tal 

logomarca: 

O ser humano moldado e transmutado através do conhecimento, o que tem 

haver com a logomarca e com o trabalho nobre do “Alquimista”. Mas que 

ideia é essa? Bem, primeiro é preciso saber que a Alquimia e a Filosofia são 

gêmeas e possuem os mesmos objetivos, os quais são a transmutação ou 

transformação do Ser fraco, ignorante e impuro (chumbo) para um Indivíduo 

com o mais alto grau de sapiência (ouro), em que as palavras transcendência, 

sublime, sabedoria e humildade sejam as tradutoras do sujeito evoluído a 

partir das transmutações alquímicas e filosofais. A cor negra, ou putrefação, 

representa o estágio inicial e depravado humano, o qual, por transformações, 

origina o estágio branco, a pureza, que após mais uma transformação 

chegamos ao ouro, ou cor amarelada, que em seguida, chegamos à Opus 

Magna, ou grande obra alquímica, a cor vermelha, ou estágio de obtenção da 

“Pedra Filosofal”; Este ponto seria a transmutação do próprio Ser. Tal 

processo pode ser traduzido pelo filosofo Sócrates em sua máxima: “conheça-

te a ti mesmo”. Assim surgiu o nome Parklet Filosofal, ou seja, com o 

conhecimento, o homem é liberto das amarras da ignorância, ideia, esta, 

também vinda do chamado mito da caverna, teoria do filosofo Platão, a qual 

diz que o homem comum é prezo dentro da caverna da ignorância, ou, como 

diriam os alquimistas, o metal impuro, que precisa ser transformado em 

ouro... 

        Como o projeto do Parklet trabalha com módulos e planos, ângulos retos 

e quadrangulares, formando no final um poliedro; unimos, portanto, dois 

módulos, de modo a criar uma forma que lembrasse um ciclo eterno, onde o 

início e o fim coincidem, para realizar uma única coisa... Incrementando, 

finalmente, a ideia filosófica já exposta: Eis o logotipo e a conceituação do 

projeto. 

 

 

Desenvolvimento  

do Projeto 

Passo a passo 

5º Pré-dimensionamento  

 

Esquematização espacial do que será desenvolvido em tal área selecionada:  

 

4º  Implantação 

 

Etapa 1 

Etapa 2 

8º Processo criativo modular a partir do conceito (Container) 

 

Etapa 3 

Legenda: 

1- Conforto Ambiental; 

2- Conforto Físico; 

3- Parte cultural e informativa; 

4- Parte interativa e entretenimento. 

Obs.: A lógica da legenda segue o Programa de Necessidades, 3º passo. 

Fonte das imagens: Projeto Parklet Filosofal, SketchUp 2014. 
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  1º Análise de correlatos 

3º Programa de necessidades 

6º Esquematizações por organograma 

 
7º Tipologia da forma  

 

Os containers, normalmente usados para o transporte de 

cargas nos navios cargueiros, hoje, estão sendo usados de 

modo peculiar.  Alguns arquitetos vêm desenvolvendo 

projetos alternativos para a construção de residências e 

estabelecimentos sustentáveis. Dessa maneira, adaptamos 

tal conceito tipológico para a construção do Parklet, 

especificamente porque a área enquadra para o projeto 

não permitiria outras formas arquitetônicas sem que o 

espaço utilizável diminuísse drasticamente; portanto, a 

única forma mais coerente para que o máximo de espaço 

seja usado seria a utilização de formatos retangulares, 

poligonais e quadrangulares, os quais se encontram no 

conceito do container. De fato, isto é uma característica 

dos projetos modernistas do século XX e seus ângulos 

retos... 

 

Após a definição do módulo 

partimos para o processo de 

composição formal para gerar as 

formas essenciais do projeto. 

Primeiramente unimos dois 

módulos de maneira a recriar 

fechamento visual de um retângulo 

planificado. Como observado na 

(figura 1). Posteriormente 

duplicamos a composição para 

compor o espaço a ser utilizado. 

(Figura 2)  

Já na (figura 3), por meio das leis 

arquitetônicas da Unificação, pelas 

quais a Proximidade e Semelhança 

interagem concomitantemente, foi 

originado o respectivo formato.  

 

9º  Composição formal e estrutural 

 Para finalizar, utilizamos os princípios das leis 

harmônicas da psicologia Gestalt e das concepções 

arquitetônicas de  Francis D. K. Ching, formulando, 

assim, a estrutura projetual da forma. 

A partir das várias uniões e experiências (com as 

unidades módulos) evoluímos para o princípio de 

Transformação arquitetônica, reformulamos o 

espaço e planificamos a ideia primordial do projeto; 

então, obtivemos a vista superior das estruturas e 

espaços principais do projeto. De modo que fica 

perceptível a existência da Semelhança, 

Proximidade, Fechamento e Simetria biaxial entre 

as partes. Ao final, as composições culminaram na 

Pregnância da Forma e unidade total.  

 

As respectivas imagens são as 

esquematizações estruturais pelas quais 

chegaremos ao resultado final proposto. Os 

números abaixo são indicativos e sequenciais 

de acordo com cada estrutura modular. Nas 

figuras representadas por 1, é possível ver a 

planificação, a junção de módulos e a forma 

final vindas dos trabalhos com os módulos. 
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