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RESUMO 

O presente trabalho descreve as experiências e relatos do “II Seminário de 

Reforma Urbana: Cidade para quem?”, realizado em 2015, que possuiu como foco 

principal o tema Mobilidade Urbana.  

O evento, produzido a partir da parceria firmada entre a Arché Empresa 

Júnior, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ e as Brigadas Populares São 

João del Rei (MG), teve como intuito mobilizar e conscientizar a população são-

joanense e os alunos da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), sobre a 

Mobilidade Urbana, tema que impacta toda a sociedade.  

Como estudo de caso, foi eleita a cidade de São João del Rei, em Minas 

Gerais, onde foram pesquisados três principais eixos temáticos: o pedestre, o ciclista 

e o transporte coletivo. Além dos debates, foram realizadas duas oficinas, uma de 

manutenção de bicicletas e outra de montagem de um parklet. 

A montagem e a instalação do parklet, em uma via de tráfego intenso, 

localizada na parte central do município de São João del Rei, culminou em análises, 

entre os alunos da UFSJ, dos vários tipos de ocupação do mobiliário. 

. 

INTRODUÇÃO 

As atividades de extensão são relevantes para a formação acadêmica e 

humana dos graduandos, além de ser uma possibilidade de retorno e do 

estabelecimento de uma relação dialógica com a sociedade. 

Dessa forma a Arché Empresa Júnior como projeto de extensão e Brigadas 

Populares como organização civil, trazem através do Seminário a oportunidade de 

uma discussão sobre a criação do espaço urbano e as diversas formas de ocupá-lo. 

O presente artigo descreve as atividades durante o “II Seminário de Reforma 

Urbana – Cidade para Quem?” realizado na cidade de São João del Rei. Sendo 

realizado palestras, com arquitetos, urbanistas e economista, e oficinas. 

Proporcionando vivência de campo, produção arquitetônica, retorno do meio 

acadêmica para a sociedade, e além de levar a discussão sobre mobilidade para os 

cidadãos de São João del Rei. 

 

OBJETIVOS 

A Arché Empresa Júnior e as Brigadas Populares São João del Rei se uniram 

para realizar o “II Seminário de Reforma Urbana - Cidade para Quem?”, que teve 



como objetivo aproximar o diálogo entre universidade e sociedade sobre a situação 

de nossas cidades. Este evento será descrito no presente trabalho, destacando-se a 

construção de um parklet temporário, no centro da cidade de São João del Rei. O 

seminário foi concebido por uma equipe formada por cinco membros da Arché 

Empresa Júnior, alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ - Aleska 

Oliveira, Anna Paula Alves Batista, Carolina Camargos, Joice Cristine Martins e 

Natália Batista Morais - e um membro das Brigadas Populares, Bernardo Neves. 

 

METODOLOGIA 

O processo projetual contemplou quatro macro etapas: (1) concepção e 

organização do evento, (2) busca de parceiros e palestrantes, (3) apresentação do 

seminário e (4) realização de uma oficina para confecção e instalação do parklet e 

outra oficina para pequenas manutenções em bicicleta. Cada uma destas etapas 

está descrita a seguir:  

(1) Concepção e organização: definição da temática a ser trabalhada no evento. 

Considerando a realidade urbana da cidade de São João del Rei e de muitos 

outros centros urbanos, foi escolhido o tema “Mobilidade Urbana”. O foco do 

evento foi o transporte coletivo público, os ciclistas e os pedestres, 

priorizando soluções sustentáveis e rápidas. 

(2) Busca de parceiros e palestrantes: o projeto não teve qualquer apoio 

financeiro e, por essa razão, surgiu a necessidade de buscar parcerias que se 

comprometessem com a realização do evento. Para isso, a equipe 

organizadora buscou possíveis parceiros do setor comercial de São João del 

Rei, que tivessem alguma relação com o evento. Foram selecionadas lojas e 

oficinas de bicicleta, empresas de eventos, casas especializadas em 

construção e venda de madeira, para a oficina de parklet, dentre outros. Em 

relação aos palestrantes, foi realizado um levantamento das temáticas e de 

possíveis convidados para compor a mesa do evento. Todos foram 

escolhidos de acordo com a viabilidade econômica disponível para a 

realização do evento e do pensamento crítico e embasamento teórico, 

associados ao foco da discussão do evento. 

(3) Apresentação do Seminário: as apresentações ocorreram durante três dias, 

no anfiteatro do Campus Santo Antônio da UFSJ, subdivididas de acordo com 

os três eixos temáticos: pedestres, ciclistas e transporte público.  Durante os 



dias do evento compareceram professores e alunos da UFSJ, arquitetos, 

ativistas ligados às temáticas tratadas e pessoas da comunidade. 

(4) Realização das oficinas: as oficinas foram pensadas de acordo com a 

temática do evento e pré-estabelecidas, inicialmente, em três oficinas: “festa 

no busão”, “manutenção de bike” e “construção do parklet”. Devido a 

problemas com a empresa de transporte do município, não foi possível 

realizar a oficina “festa no busão”, a qual teria caráter de samba, desenvolvido 

juntamente com os alunos da oficina e as pessoas presentes no veículo. A 

intenção era não somente a apropriação do transporte público, promovendo 

novos usos, como também proporcionar a interação entre os usuários. A 

“manutenção de bike” aconteceu durante o segundo dia do Seminário e foi 

ministrada por um atendente da loja Bike del Rei e teve como objetivo, 

ensinar aos ciclistas e entusiastas, como cuidar e fazer pequenos reparos em 

bicicletas. A “construção do parklet” aconteceu durante o período de dez dias 

e foi concluído no último dia do evento. Sua oficina, tinha como propósito 

fazer com que os alunos do curso da UFSJ aderissem à ideia de levar um dos 

principais produtos do Seminário para a rua, afim de mostrar à comunidade 

como se apropriar da cidade.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

ORGANIZADORES DO EVENTO 

ARCHÉ  

A Arché Empresa Júnior faz parte do programa de extensão da Universidade 

Federal de São João del Rei e como tal busca permitir aos alunos, que fazem parte 

do programa, vivências que complementem sua formação acadêmica.  

A Arché pertence ao Movimento Empresa Júnior (MEJ). Essa rede que possui 

empresas no mundo inteiro busca proporcionar aos alunos das universidades, 

experiência no mercado de trabalho, desenvolvimento da cultura empreendedora, 

além do contato e retorno para a com comunidade civil. 

A Empresa foi aberta em abril de 2012, por alunos que buscavam praticar os 

conhecimentos teóricos adquiridos com o decorrer da graduação. Atualmente, é 

gerida por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo e possui a tutoria de uma 

professora também pertencente ao curso. 



 

BRIGADAS POPULARES SÃO JOÃO DEL REI 

O movimento político Brigadas Populares é de abrangência nacional, e 

atualmente se encontra presente em seis estados. Este é pautado na busca por 

reformas no modelo econômico e social vigente no país. Na cidade de São João del 

Rei, o movimento possui como ponto principal, o direito à cidade e a mobilidade 

urbana tendo como foco o transporte coletivo. 

 

SEMINÁRIO DE REFORMA URBANA 

No ano de 2014, aconteceu o “I Seminário de Reforma de Reforma Urbana - 

cidade para quem?” a partir da parceria entre a Arché Empresa Júnior e as Brigadas 

Populares São João del Rei. O evento nasceu de uma necessidade de discutir o 

crescimento urbano desordenado e suas consequências para a população, de uma 

forma geral, e o direito à cidade, de uma maneira crítica, proporcionando aos 

estudantes da UFSJ a oportunidade de vivenciar uma discussão teórica ampla e 

conscientizá-los da importância da Reforma Urbana em um país como o Brasil, a 

partir do contato com especialistas e pessoas que engajam essa causa.  

O evento contou com diversas palestras, com a presença de convidados 

trazidos para o evento, além de rodas de conversas, com apresentação de vídeos 

sobre o tema e  oficinas de especialização voltadas, principalmente, para os alunos 

dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Comunicação e áreas afins.  

A estrutura do primeiro evento foi voltada para o meio acadêmico e não houve 

a preocupação de englobar a sociedade civil, de uma forma geral. O resultado do 

Seminário foi satisfatório, mas ainda não conseguiu gerar o nível de discussão 

esperado pelos os envolvidos. Com isso, houve a iniciativa de realizar o “II 

Seminário de Reforma Urbana - Cidade para quem?”, com o objetivo do evento 

alcançar, inclusive, os moradores da cidade de São João del Rei.  

Em 2015, Arché e as Brigadas Populares se uniram novamente para realizar 

um evento que discutisse a cidade de São João del Rei. Com novas ideias, o grupo 

estabeleceu três eixos temáticos: pedestres, bicicletas e transporte público coletivo, 

de modo a abordar a Mobilidade Urbana, tendo como base a realidade de São João 

del Rei. 

No primeiro dia do evento, a professora da UFSJ, Mestre em Geografia e 

Doutora em Engenharia Civil, Fernanda Nascimento Corghi, discursou sobre a 



temática do pedestre. Um dos eixos temáticos teve a contribuição e participação da 

arquiteta e urbanista Izabel Dias de Oliveira Melo, Secretária Municipal Adjunta de 

Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Outra presença foi 

a do arquiteto e Mestre em Teoria da Arquitetura Roberto Andrés, editor da revista 

PISEAGRAMA e professor da UFMG.  

No segundo dia, falando sobre bicicletas compareceu a arquiteta e urbanista 

Amanda Corradi, pós-graduada em Planejamento Ambiental Urbano, Secretária 

Executiva do BH em Ciclo e  Consultora Institute for Transportation and 

Development Policy. Neste mesmo dia, participou a professora Clarissa Cordeiro de 

Campos, coordenadora do Projeto de Extensão Bike na Leite da UFSJ. 

No terceiro e último dia de palestras, o eixo temático foi o Transporte Público 

e como convidados participaram Jorge Luiz Barbosa professor da UFF, Doutor em 

Geografia Humana, pesquisador CNPq e atuante em assuntos relacionados 

Metrópole, Politicas Publicas, Identidade e Movimentos Sociais e Rafael Monteiro de 

Mattos, formado em economia pela UFSJ e participante das Brigadas Populares. 

 

PARKLET 

Com o crescimento do mercado imobiliário, as pessoas vêm perdendo 

gradativamente o seu lugar em meio aos centros urbanos. Um bom exemplo para 

isso é a priorização de vazios urbanos como áreas de estacionamentos, ao invés da 

construção de espaços que possam ser utilizados pela população. É necessário que 

a sociedade perceba a importância desses locais de troca e de vivência nas cidades 

e pleiteiem pela priorização e pelo direito de viver a cidade.  

Os parklets são áreas próximas às calçadas, geralmente vagas de carros ou 

motos, que são utilizadas como espaços de convívio e lazer para a comunidade. 

A utilização desses espaços surgiu nos Estados Unidos, sendo a primeira 

manifestação em São Francisco, no ano de 2005, quando um grupo transformou 

uma vaga de estacionamento em um jardim com bancos e abasteceram o 

paquímetro do local. A partir deste momento, a ideia de explorar melhor a 

potencialidade desses pequenos ambientes de forma a democratizar os espaços 

públicos, tornou-se viável.  

A ideia, já vem sendo colocada em prática em grandes cidades como São 

Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Salvador, porém, ainda é raro ver esse tipo de 

inciativa em médias e pequenas cidades.  

https://www.linkedin.com/title/consultora?trk=pprofile_title
https://www.linkedin.com/company/institute-for-transportation-and-development-policy?trk=ppro_cprof
https://www.linkedin.com/company/institute-for-transportation-and-development-policy?trk=ppro_cprof


A decisão da construção de um parklet na parte central da cidade de São 

João del Rei, veio da necessidade, não só de levar o evento de Reforma Urbana 

para o restante da cidade, como também,  como forma de sensibilizar cidadãos. O 

objetivo foi fazer com que os moradores e transeuntes criassem um novo olhar para 

a cidade e percebessem as várias formas de apropriação do espaço, fazendo com 

que as ruas passassem a ser muito mais do que meros locais de passagem e 

estacionamento para veículos, mas também um lugar onde as relações podem 

acontecer.  

Pensando nessas questões, para instalação do mobiliário, foi escolhida uma 

rua com tráfego intenso, ponto de referência para a cidade de São João del Rei, a 

Avenida Tiradentes, entorno imediato do Centro Histórico. 

A intervenção foi executada por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da UFSJ, juntamente com membros das Brigadas Populares, na oficina de 

montagem de parklet, realizada durante o “II Seminário de Reforma Urbana - Cidade 

para quem?”. Os arquitetos Gustavo Tristão e Bernardo Neves foram os 

responsáveis pelo projeto arquitetônico do parklet. Com orçamento limitado, as 

premissas do projeto foram a efemeridade do mobiliário, o formato de fácil 

montagem e o uso de materiais de fácil aquisição, no caso, a madeira. Após sua 

construção, o mobiliário foi levado para a vaga de estacionamento da Avenida 

Tiradentes, onde permaneceu durante o período de um mês. 

       

Foto 1:  Isométrica do parklet.    Foto 2: Montagem do parklet 

Fonte: Gustavo Tristão, 2015.                 Fonte: Bernardo Neves, 2015. 

 

Enquanto as grandes áreas possuem grandes orçamentos para a construção 

e manutenção, sendo que muitas vezes os ganhos sociais são incertos, os parklets 

possuem baixo orçamento, fácil manutenção e comumente são móveis, sendo uma 

ótima alternativa para a criação de espaços de vivência nos centros urbanos. 



 

RESULTADOS 

Durante os trinta dias em que o parklet esteve localizado no Centro de São 

João del Rei, pode-se perceber variadas formas de ocupação daquele espaço.  

Feito inicialmente para ser um local de descanso e troca de experiências, 

devido ao seu formato constituído de bancos e áreas de repouso, o mobiliário foi 

utilizado por jovens, como área de convivência e troca de ideias, e também como 

suporte de lixo para os moradores locais, deixando, assim exposto uma das 

carências que a cidade possui. 

 

         

Foto 3:  Perspectiva do parklet.    Foto 4: Vista do parklet 

Fonte: Gustavo Tristão, 2015.                Fonte: Bernardo Neves, 2015. 

 

Devido a essa última forma de utilização, foram levantadas diversas questões 

sobre qual a real demanda daquele espaço: A função e formas de utilização do 

parklet não foram deixadas claras? Para que a intervenção fosse bem aceita, seria 

necessária a participação da sociedade para sua construção, mesmo em se tratando 

de um mobiliário móvel? O lixo foi uma nova forma de utilização do espaço? 

O intuito do projeto foi permitir as diferentes formas de apropriação do espaço 

público, porém, o lixo pode ser visto como uma forma de apropriação ou 

manifestação da população contra a construção do mobiliário? 

A partir de discussões sobre o parklet realizadas com os alunos e os 

professores da UFSJ, foi realizado outro tipo de tratamento no mobiliário, 

adicionando uma placa informativa e envernizando o móvel, como tentativa de 

conscientizar a população da função e formas de utilização daquela intervenção. 



 

Figura 5: Placa Informativa. 

Fonte: Aleska Oliveira, 2015. 

 

Após as modificações feitas no projeto, o mobiliário não foi mais utilizado 

como suporte de lixo, o que se conclui que faltava informação para uma melhor 

utilização do móvel. Além do episódio com as sacolas de lixo, foi possível registrar 

diferentes usos do mobiliário, crianças brincando com skates e bicicletas, jovens 

usando como espaço para conversas e consumo de bebidas, pessoas lanchando, 

aguardando, descansando, dentre outras atividades.   

 

Foto 6: Utilização do parklet. 

Fonte: Gustavo Tristão, 2015. 

 



 

Foto 7: Utilização do parklet. 

Fonte: Bernardo Neves, 2015. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Projetos concebidos dentro do ambiente acadêmico, voltados para a 

comunidade local, têm retornos engrandecedores tanto para a própria comunidade, 

como também para os alunos participantes, devido às experiências técnicas e 

práticas adquiridas. Aliando-se a isso, é possível vivenciar as reais consequências 

de se colocar em prática os assuntos estudados dentro dos ambientes das salas de 

aula. 

Com este projeto do parklet foi possível vivenciar os problemas e limitações 

de se realizar intervenções em centros urbanos e entender a necessidade de ter um 

contato maior com a sociedade mostrando o papel do Arquiteto e Urbanista na 

cidade, através de métodos inovadores e criativos de ocupação do espaço. 
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