
O local: Cultural Lá da Favelinha
A iniciativa de construção do parklet partiu 
do Movimento Gentileza e pretende reutili-
zar, reciclar e dar novo sentido a materiais 
hoje guardados nos depósitos da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. O parklet será 
construído na Rua Dr. Argemiro Resendea 
Costa, em frente ao número 191, endereço 
do Centro Cultural Lá da Favelinha, que re-
aliza ações em prol da comunidade do aglo-
merado da Serra. O Centro Cultural, gerido 
por seu também fundador Kdu dos Anjos, 
oferece oficinas gratuitas que vão desde o 
aprendizado básico de línguas como o in-
glês e o espanhol, passando pela dança, 
música, teatro, artes gráficas, até o  yoga. 

Parklet 
Lá da Favelinha

O projeto
O projeto arquitetônico final é resultado de diversas contribuições, que indicaram de 
forma bastante conclusiva o desejo local por ambientes mais verdes (presença maior 
de plantas), por espaços de permanência e descanso, pequenas reuniões, apresenta-
ções musicais, entre outros. Ficou clara também a importância do parklet como uma 
ferramenta de articulação do centro cultural com a rua.

O desenvolvimento do projeto considera a construção de uma plataforma rígida que 
dá sustentação a todos os demais elementos construídos. Sobre a plataforma, serão 
montados os módulos das carteiras (que serão unidos de modo a constituir estruturas 
rígidas), as prateleiras (que serão instaladas para garantir superficies de apoio como 
plataformas, degraus, arquibancadas, assentos ou mesas), telas (de suporte para va-
sos com vegetação) e grama artificial. 

+

Metodologia
O desenvolvimento do projeto foi realizado 
pelo coletivo Micrópolis e pelo arquiteto 
Fernando Maculan, seguindo às seguintes 
etapas:

- Visita aos galpões da prefeitura para ava-
liações dos materiais disponíveis;
- Seleção dos itens aplicáveis;
- Organização de workshops com a comuni-
dade, no Centro Cultural Lá da Favelinha;
- Desenvolvimento do projeto de arquitetura 
a partir do resultado dos workshops;
- Aprovação do projeto pela PMBH;
- Execução em duas etapas: pré-fabricação 
nas oficinas da PMBH e montagem no local.

Seleção dos elementos 
construtivos

A escolha dos componentes construtivos 
encontrados nos depósitos da prefeitu-
ra foram orientadas de modo a permitir 
a concepção do parklet a partir da ideia 
de sistema, ou seja, as peças escolhidas 
devem se comportar como módulos (“ti-
jolinhos”). Assim, as peças principais a 
serem utilizadas são a estrutura de car-
teiras (mesas de estudo que terão seus 
pés serrados) e prateleiras (de estantes 
normalmente usadas em bibliotecas). 
A combinação desses dois elementos é 
capaz de gerar uma infinidade de solu-
ções arquitetônicas. 

Workshop de criação coletiva

O workshop foi realizado em duas etapas. Na primeira delas, os partici-
pantes puderam entender melhor o potencial de uso público de um mobili-
ário como o parklet, através de uma apresentação de exemplos em várias 
partes do mundo e em diferentes contextos. A partir daí, os participantes 
elencaram todos os tipos de uso possíveis e desejáveis para este espaço 
no contexto da Favelinha, de modo a atender não só aos frequentadores 
do centro cultural, mas também a todos os moradores e visitantes da re-
gião. Organizados em grupos, os participantes puderam expressar suas 
ideas por meio de colagens, apresentadas a todos ao final da dinâmica. Na 
segunda etapa, foram apresentados os elementos escolhidos nos depósi-
tos da PMBH - carteira e prateleira. Através do uso de peças de LEGO na 
mesma proporção desses elementos, os participantes foram desafiados a 
representar, em maquetes, as propostas arquitetônicas que melhor aten-
dessem às conclusões alcançadas na etapa 1. Ao final, todas as maquetes 
foram apresentadas e discutidas com todos os participantes.

Autores: Centro Cultural Lá da Favelinha - contato.kdu@gmail.com + Fernando Maculan - maculan@mach.arq.br + Micrópolis - contato@micropolis.com.br
Apoio: Projeto Gentileza + Prefeitura Municipal de Belo Horizonte


