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POCKET PARK: PONTO DE CONVÍVIO PARA A CIDADE DE MARINGÁ-PR

Lorena Paula Machado Scapinello

RESUMO
O presente trabalho tem como principal objetivo compreender os espaços públicos em relação
ao seu passado e suas definições contemporâneas, dando enfoque ao Pocket Park, o qual é um
parque inserido no vazio urbano, nas áreas centrais de cidades com adensamento populacional
muito grande, e servem como refúgio para população de seu em torno. Foram utilizados
referências de livros, artigos publicados em períodos distintos, eventos científicos, normas,
dissertações e sítios eletrônicos. Foram analisados três estudos de casos de Pocket Park, em
diferentes locais que mostram como Pocket Park se adapta aonde são inseridos. O projeto foi
proposto para a cidade de Maringá-PR e está localizado no centro da cidade em uma área
extremamente adensada. Foi estudado e analisado o terreno na rua Horácio Racanello Filho, na
cidade de Maringá (PR), para que fosse aplicado um estudo sobre espaço público, o que resultou
em um espaço baseado nos conceitos do Pocket Park.
Palavras-chave: Áreas verdes. Parques. Feira orgânica.

POCKET PARK: MEETING POINT FOR THE CITY OF MARINGÁ-PR
ABSTRACT
The objective of this work is to understand the public spaces in relation to their past and their
contemporary definitions, focusing mainly on the pocket park, a park inserted in the urban void
in the central cities with very large population density, which serves as a refuge for the
population of its around. We used references from books and articles published in periods and
scientific events norms dissertations and electronic websites. Three case studies of pocket park
were analyzed in different places that show how Pocket Park adapts to where they are inserted.
The project was proposed for the city of Maringá is located downtown in the local streets that
show how Pocket Park adapts to where they are inserted. It was studied and analyzed the land
in Horácio racanello Filho street in the city of Maringá (PR), to be applied a study on public
space, which resulted in a space based on the concepts of Pocket Park.
Keywords: Green spaces. Parks. Organic fair.

1 INTRODUÇÃO
O espaço público tem grande influência nas cidades e na vida das pessoas que o utilizam.
O mesmo pode servir como um lugar para passar o tempo ou, para outros, é visto como um
local de segurança. Segundo Alberto e Rodrigues (2018), “Os espaços públicos são
componentes fundamentais da vida nas cidades, esses servem como suporte físico para a
prestação dos serviços básicos à população”.
Com o crescimento exacerbado das grandes cidades, os espaços de uso público ficaram
cada vez mais raros de se encontrar. De acordo com a revista Riscos, da universidade estadual
de São Paulo (USP), no artigo sobre novas dinâmicas urbanas para a resolução de problemas
das cidades, a efetividade no trato dos problemas urbanos e sociais não acompanharam a rápida
urbanização das grandes cidades. Em consequência, foram surgindo novas formas da sociedade
agir criativamente e colaborativa entre si, criando com isso novos canais para a solução de
problemas que são de responsabilidade do poder público, mas que acabam por interferir na
comunidade como um todo.
Fala-se muito sobre espaços verdes e suas funções dentro da cidade; esses espaços são
áreas internas da cidade onde existe um grande predomínio de vegetação. São consideradas,
segundo o ministério do meio ambiente, áreas interurbanas que retratam uma cobertura vegetal,
arbórea, arbustiva ou rasteira, e que ajudam no equilíbrio ambiental das cidades e do meio
ambiente.
Maringá é uma cidade em que os espaços verdes são muito presentes. Existem vários
parques, mas nem todos estão em um bom estado para a permanência da população, além do
que, muitas pessoas têm o preconceito de achar que só por que é um espaço público
consequentemente é perigoso ou não é destinado para todos. A ideia do Pocket Park na cidade
de Maringá, surgiu como um meio de unir mais as pessoas, de mostrar que os espaços públicos
são para todos.
Algumas ações são utilizadas para a apropriação de espaços públicos, dentre elas está o
Pocket Park que é um pequeno parque inserido em um grande centro, onde as construções
tomam espaços de áreas verdes. As ocupações de vazios urbanos em centros adensados
surgiram há algumas décadas, mas continuam atuais e ainda mais vivos nos dias de hoje,
transformando-os em espaços para a população de seu entorno. Os Pocket Parks surgem, não
apenas para a ocupação de espaços vazios, mas, também, acabam se tornando pequenos
parques, com áreas verdes, em sua maioria, que têm como intuito entreter os ocupantes, fazendo
com que a população tenha interesse de permanecer no espaço de uso comum de todos.
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Com o passar do tempo, ocorreram diversas mudanças nas vidas e na cabeça das
pessoas. O desejo por uma vida mais saudável e a preservação do meio ambiente influencia
tanto de um modo local, quanto global. No âmbito da agricultura, as questões ambientais
sempre estiveram presentes, pois sempre existiu um inter-relacionamento com o meio ambiente.
Com a modernização da agricultura, em especial após a “Revolução Verde”, caracterizado pelas
iniciativas tecnológicas que transformaram as práticas agrícolas, surgiram benefícios para a
população, assim como preocupações, tanto sócio econômicas, como problemas ambientais
causados pelo uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes.
Arquitetura, praça pública e feira, são três coisas que não são muito relacionadas no dia
a dia, mas podem ter muito em comum, como, por exemplo, o uso de materiais sustentáveis,
que podem ser utilizados em grandes escalas na arquitetura, e também podem ser utilizados em
sua estrutura, tanto na feira, como nas praças. As feiras orgânicas vêm para abordar a
importância do cuidado com o meio ambiente, assim como o cuidado com os alimentos e
consequentemente com quem os consomem.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Este trabalho tem como objetivo propor um projeto de um pequeno parque,
especificamente, um Pocket Park, que terá como propósito criar um ambiente de descompressão
para o centro da cidade de Maringá. Neste projeto, será implantado uma feira orgânica com o
intuito de convidar a comunidade a usufruir o espaço público que foi esquecido. Dessa forma,
o trabalho pretende demonstrar uma forma sustentável e econômica de apropriação de um
espaço público, e mostrará, também, o quão fundamental é a existência e/ou permanência dos
espaços públicos para a sociedade que, atualmente, vive em um meio no qual os grandes prédios
predominam.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
O presente artigo apresentará pesquisas e fatores, demonstrando a importância dos
espaços livres à comunidade, além de salientar como um simples lugar é capaz de mudar o dia
a dia das pessoas atualmente, no mundo contemporâneo. Dessa forma, o trabalho foi divido em
alguns tópicos importantes para abordar o tema, sendo eles: Espaços públicos, definição e tipos
de espaços; o surgimento dos Pocket Park; forma de aplicação contemporânea, mostrando a
influência causada pelo mesmo na ocupação das cidades e também o impacto causado por ele
nas pessoas; feiras orgânicas; analisar correlatos; definir as diretrizes da proposta de projeto,
considerando as pesquisas realizadas ao longo do projeto, para, assim, ser realizada uma boa
intervenção paisagística e arquitetônica do local escolhido para o projeto.

8

3 ÁREAS VERDES E JARDINS
Construções com baixo impacto ao meio, criam harmonia com o local em que são
executados. Essas construções usam, de preferência, matérias encontradas na região
confeccionada, algumas vezes, de forma artesanal. Dessa maneira, a construção de espaços
públicos acontece na medida em que os elementos naturais, que fazem parte desses espaços,
minimizem os impactos causados pelo processo de urbanização e industrialização. Áreas
abertas, com arborização adequada, exercem grande influência no microclima, na purificação e
na refrigeração do ar; são espaços onde as espécies de flores e árvores nativas da região podem
ter um abrigo. Outrossim, podem servir como um habitat para espécies de animais, além de
uma barreira prevenindo ruídos da cidade. Dentro da urbanização, encontramos pontos de áreas
verdes, por meio das praças, parques e calçadas. Esses espaços verdes, servem, também, para
ajudar a amenizar as ondas de calor que formam nos centros das cidades.
As cidades se desenvolvem a partir do homem. Por esse motivo, para que uma cidade
seja humana, ela deve ser vista pela comunidade de uma forma no qual é possível ver espaços
para construção, mas também espaços abertos e livres. Tendo em vista as condições
anteriores, pode-se pensar no parâmetro da formação do paisagismo contemporâneo e como
ele influencia na vida e formação das cidades.
Vieira (2007) discorre sobre a influência do indivíduo junto ao meio ambiente, com o
seguinte discurso:
Pensemos no mundo como um grande jardim e, então, consideremos apenas
esta pergunta: o locus urbis, uma vez determinado, de que modo influencia o
indivíduo e a coletividade? Essa questão interessa-me apenas no sentido que
Marx Sorre deu a indagação básica da ecologia: de que modo o ambiente
influencia o indivíduo e a coletividade? Marx Sorre respondeu que essa
pergunta é ainda mais interessante quando formulada junto com sua recíproca:
de que modo o homem altera o seu ambiente? Com isso a ecologia humana
muda bruscamente de sentido e abrange toda a história da civilização.

4 ESPAÇOS PÚBLICOS
O espaço público consegue ser definido de diversas formas. Em relação às cidades, ele
é um espaço de recreação, lazer, ponto de encontro e preservação. Segundo Magnoli (2006),
pode-se apresentar quatro funções para o espaço público “[...] produtiva, protetora, ornamental
e recreativa.”
Os sistemas de espaços públicos das cidades, em sua maior parte, ficam despercebidos
ou esquecidos, porém, deveriam ser tratados de forma preferencial, para, assim, ter uma boa
integração com os demais sistemas.
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Para Queiroga (2011):
Pensar na qualificação dos sistemas de espaços livres é, portanto, contribuir
para a educação, saúde, transportes, habitação (vida cotidiana), saneamento e
meio ambiente, é construir uma cidade melhor, é pensar no homem enquanto
cidadão e não apenas consumidor.

Maluf (2008), defende que:
A qualidade ou atributos do espaço é conferida/percebida pelas
diferentes possibilidades de fruição que ele proporciona aos seus usuários.
Seja para o ócio ou para o trabalho, a fruição depende do “tempo” que o
usuário dispõe ou dedica para usufruir as qualidades oi atributos do espaço.
Sem o tempo para se ‘relacionar’ com o espaço, não ocorre o uso.

Gehl (2017) define como as cidades podem ser humanizadas. Afirma que uma cidade,
humanizada e aberta, pode melhorar o cotidiano da população; com o crescimento das cidades,
o tamanho dos prédios aumentou e a distância entre eles diminuiu. Utilizando como exemplo a
cidade de Brasília, pode-se ver o quão caótico está a problemática das cidades. Uma vista aérea
da Capital Federal torna possível notar o verde que está em cima dos prédios, aparentando ser
uma cidade espaçosa e bem organizada. Entretanto, quando vista de baixo, com a visão de
morador da cidade, a grande quantidade de prédios toma conta da paisagem e, com isso,
percebe-se a pouca iluminação natural que chega até as pessoas e o pouco espaço verde
existente no solo da cidade. Voltando essa visão para Maringá, observa-se que é uma cidade
muito arborizada, com praças e parques, porém, a cidade vem rapidamente, o que afetará as
áreas verdes como consequência. Conforme o último censo do IBGE (2010), Maringá-PR tinha
cerca de 357.077 pessoas e estimava que em 2018 atingisse o número de 417.010 pessoas, o
que leva a perceber o quanto a cidade cresce e se desenvolve depressa. Ainda sobre a cidade de
Maringá, um exemplo do adensamento na cidade, é o centro e o novo centro, onde a arborização
perdeu espaço para novas construções.
Pode-se afirmar que, em uma cidade, existem espaços abertos com atrativos, que
mostram que são regiões ativas, despertando um incentivo nas pessoas a quererem ir e
conhecerem o local. Um local atrativo incentiva as pessoas a andarem a pé ou de bicicleta, a
passear, com a família e amigos e se utilizarem de um local que foi feito para a comunidade.
Para Gehl (2013), existem várias atividades que podem ser praticadas nos espaços comuns da
cidade:
[..] caminhadas propositais de um lugar a outro; adoções; paradas curtas;
paradas mais longas; ver vitrines; bater papo e encontrar pessoas; fazer
exercícios; dançar; divertir-se; comércio de rua; brincadeiras infantis; pedir
esmola; e entretenimento de rua. (GEHL,2013)
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[...] um maior número para a vias convida ao tráfego de automóveis. Melhora
as condições para pedestres, não só reforçam a circulação a pé, mas também
– e mais importante – reforçamos a vida da cidade. (GEHL,2013)

Essas práticas são comuns a todos que fazem parte de uma sociedade, e é esse cotidiano
que torna uma cidade ativa, podendo incentivar uma vida saudável e enérgica. A troca do carro
pela bicicleta é um dos primeiros passos para uma nova forma de ver uma cidade. Faz com que
exista, além de uma forma saudável e sustentável de passar o dia, um contato do indivíduo com
o entorno, e as pessoas que estão nesse entorno. Quando um indivíduo caminha e encontra outra
pessoa, existe uma troca de experiências, de conhecimentos.
Com o que foi dissertado até agora, expõe-se concluir que os espaços públicos são
fundamentais para o funcionamento das cidades e para integração das pessoas. Essa integração
afeta diretamente o comportamento da população com a cidade. Em um mundo tão caótico, o
qual o Brasil se encontra, com cidades cada vez mais adensadas, a falta de um espaço onde as
pessoas possam ficar ao ar livre e sair um pouco do adensamento cotidiano, pode se tornar um
agravante à saúde física e mental dos indivíduos, o que acaba intensificando, em alguns casos,
a produtividade no trabalho e causando estresse e cansaço diário. Considerando os aspectos
e/ou argumentos comentados, consegue-se ver a necessidade que uma cidade tem em procurar
meios que amenizem as condições em que as pessoas se encontram no mundo cotidiano.
Além dos espaços públicos, surgem os espaços semiprivados (shopping center, por
exemplo) que são espaços que segregam e não fazem uma relação de troca com a cidade em si.
Acabam sendo utilizados como espaços públicos, pois com o tempo foi sendo criado um
paradigma de que espaços públicos não são seguros. Assim, como afirma Meirelles (2004), são
refeitos “espaços de convivência social através de praças de alimentação, das alamedas de
serviços e diversão, dos passeios entre vitrines e das lojas comerciais.” Mencionado isso, os
espaços passam para as pessoas a sensação de segurança e, com isso, vem à tona a incapacidade
das cidades e do poder público em fazer espaços que sejam realmente públicos para o encontro
da comunidade. Portanto, repara-se que a cidade perde a capacidade de tratar os espaços livres
de uso público como forma de integração de pessoas.
Para conseguir entender melhor sobre a relação de espaço público, privado e de transição
Eppinghaus (2004), deve-se ressaltar que existem três tipos de espaços: O espaço privado, que
o local o qual é comandando por quem nele permanece. Um grande exemplo, dado por
Eppinghaus (2004), são as habitações. O outro espaço é o público, pertencente a todos. O último
espaço, citado pelo autor, é o espaço de transição, que é classificado como o espaço

11

intermediário do público e do privado. Nele existe um espaço de socialização mais estreito e
direcionado
As pessoas devem se comunicar com os espaços livres das cidades, e é dessa forma que
serão criados os meios de integração da sociedade com as cidades, assim, como já vem sendo
feito há um tempo. Um dos conceitos muito utilizados para essa integração é o Pocket Park.
Atualmente, as cidades vivem de forma automática, priorizam ações que, à primeira
vista, parecem essenciais para seu funcionamento. Um exemplo, seria o tráfego de pessoas e
carros, os edifícios e o comércio. Com certeza, esses elementos são muito importantes, mas a
essência de uma cidade tem como elemento principal as pessoas. São elas que fazem a cidade
se movimentar, crescer, renovar. Outro modelo que mostra a importância do relacionamento
das pessoas com as cidades, é a chamada “Rua completa” (Figura 01), que são ruas projetadas
para darem conforto e segurança a todas as pessoas. Nelas sempre terão lugar para todo tipo de
usuário, como pedestres, ciclistas, ônibus ou carros.

Figura 01- Rua completa

Fonte: WRI Brasil Ross Center,2018.
Segundo Saskia (2013), os espaços públicos são características fundamentais da
cidades. Sem os espaços públicos, os terrenos que são altamente construídos e adensados não
se caracterizam como cidade. Eles são essenciais para uma sociedade, pois podem proporcionar
lazer à comunidade; um encontro entre pessoas; proporcionar descanso; uma descompressão
das construções; contemplação da natureza presente no espaço; favorecer a troca de
informações e experiências, por meio do encontros passageiros ou não; pode ser utilizado como
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um passeio; diversão e diversas outras atividades que o espaço livre de uso público pode
disponibilizar.
Por volta da segunda metade do século XX, surgiram alguns paradigmas acerca do
planejamento urbano. Acredita-se que o planejamento urbano das cidades é ruim e que os
edifícios independentes são bons. Ademais, alegam que não deve colocar residência, trabalho,
recreação e transporte perto um do outro, mas sempre separá-los, deixando-os longe. Em
consoante com Gehl (2013), a forma como as cidades são planejadas atualmente mudou
radicalmente, se comparada com a forma pensada até o ano de 1960, no qual a vida dos espaços
públicos era essencial e a cidade ainda era pensada para as pessoas. À medida que as cidades
se expandiram e desenvolveram, novas formas urbanas começam a amplificarem e, em vista
disso, aparecem consequências em vários campos da cidade. Os profissionais urbanistas, por
conta do movimento moderno, sofrem influência na sua forma de pensar e criar o urbanismo.
Começam a separar a cidade em funções, tornando o desenvolvimento da máquina prioridade
e deixando de lado a vida humana. Após muitos anos tentando mudar essa prática dos
urbanistas, os cidadãos começam a lutar e conseguir seus direitos por melhorias no
planejamento dos espaços públicos.

5 POCKET PARK
Para muitos no Brasil, o tema Pocket Park é considerado contemporâneo, por não ser
comum vê-lo em todas as cidades brasileiras. O termo Pocket Park é usado para referenciar
sobre pequenas praças construídas em terrenos de 1 a 3 lotes, em meio a grandes centros
adensados. Conforme o NYC Parks – uma organização da prefeitura de Nova York, que projeta
e cuida dos parques da cidade – os Pocket Parks perduram a mais de 40 anos e foram criados
na década de 60, em Nova York, por concepções vindas de Thomas Horing, um executivo
americano que participava do NYC Parks, e que consentia na ideia de que era possível produzir
espaços pertencentes ao público que fosse tão pequeno quanto a um lote de uma edificação.
Essa ideia parecia incabível, pois só se pensava em grandes parques em formatos tradicionais.
O pensamento de Horing era ocupar espaços públicos, e os pontos verdes seriam incorporados
nas áreas mais densas das cidades e em pontos dos centros das áreas urbanas, que se
encontravam com carência de áreas livre de lazer.
O conceito Pocket Park engloba pontos descritos por Mora (2009), na qual fala sobre
espaços públicos interior e informal, que se apropriam dos vazios urbanos por desuso ou
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deficiência dos espaços públicos nos centros das cidades. Os espaços públicos são uma
alternativa para criar espaços livres com incentivos do poder público.
O Pocket Park traz em seus princípios bases de parques americanos pequenos. São
moldados de acordo com o local ao qual serão implantados, levando em conta o clima, os
costumes, os usos e necessidades das comunidades que irão utilizar o local.
Nova York foi uma cidade que se desenvolveu com leis urbanas, que incentivava
construções em grandes escalas. Um exemplo, são os arranha céus, os quais motivavam
investimentos à região. Com isso, vem um problema que atinge todos as grandes cidades, o
adensamento exacerbado. Por volta de 1961, ocorreram melhorias e renovações nas leis de
zoneamento, as quais incentivaram a criação de espaços livres de uso público, praças e outras
construções no nível do solo como uma forma de bônus, onde o dava possibilidade para o
empreendedor que fizesse espaços de uso público. As cidades começaram a procurar formas
que diminuíssem os impactos que a falta dos espaços de uso público causava. Assim, várias
ideias foram pensadas e começaram a surgir como uma forma de solução para os problemas.
Conforme dito por Tate (2014), no ano de 1963, aconteceu uma exposição chamada
New York Parks for New York, que foi ordena pela NYC Parks. A primeira forma de Pocket
Park foi exibida pelo paisagista Robert Zion. O protótipo apresentava pequenos parques em um
terreno de pequeno espaço, comparado com os parques tradicionais. O parque tinha 15 por 30m²
e ficava situado entre edifícios, com o propósito de ser um refúgio ou descanso para os
moradores e comerciantes da região. Quando exposta, a proposta causou discussões entre a
população por conta do tamanho que o parque foi projetado. Tinha-se como visão de
comunidade, que espaços de uso público, mais especificamente os parques, menores que 12 mil
metros quadrados, seriam caros para a manutenção feita pelo poder público. A ideia dos Pocket
Parks teve repercussão, pela cidade de Nova York, de tal forma que chegou ao presidente da
CBS (emissora de rádio), chamado Willian Paley, que acabou fundando um dos primeiros, mais
importantes e reconhecidos Porcket Parks, em Nova York, esse era o Paley Park, projetado pelo
paisagista Roberto Zion.
De acordo com a NYC Parks, os primeiros Pocket Parks foram feitos no ano de 1965,
pela Park Association of New York. Contudo. os parques foram feitos de uma forma que
tivessem curta duração. Mesmo tendo chamado a atenção das pessoas e da mídia, o projeto foi
projetado de forma frágil, mas tiveram um papel muito importante na cidade de Nova York e
acabaram influenciando no novo desenho urbano da cidade.

5.1 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE UM PROJETO DE POCKET PARK
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Tendo em vista que o Pocket Park foi o resultado de um projeto para diminuir os
impactos causados pelo adensamento de construções em grandes centros, podemos considerálos como locais de refúgio diário. Serve como um lugar de descanso, uma parada para
conversar, para um lanche ou apenas para contemplação. São parques de pequena escala, mas
que podem ser explorados por toda a extensão da cidade, utilizando terrenos abandonados,
dando, assim, uma vida nova para um determinado ponto da cidade.
Conforme os dados da fundação Kronkosky (2016), Pocket Parks são implantados
perante combinação de fundos financeiros, e necessitam de incentivos e lideranças da
população. Como afirma a organização Project for Public Spaces, definir espaços como Pocket
Park seguindo algumas diretrizes que são baseadas em cidades americanas, porém, devem ser
adequadas ao local em que serão incorporadas. O Project of Public Spaces menciona várias
diretrizes, entre elas, que Pocket Park tem de 1 a 3 lotes em seu tamanho. Ademais, que anseiam
que o projeto seja localizado na rua para que, dessa forma, as pessoas sejam atraídas a olharem
e adentrarem o espaço; que ofereça opções de alimentação boa e por preços razoáveis; que tenha
cadeiras e mesas soltas para que as pessoas possam se sentir à vontade e tenha controle sobre
onde desejam sentar-se; que possuam uma cascata e/ou fonte de água que proporcione um foco,
em motivo dramático para visitar o parque, e seu barulho criar um ambiente pacifico e de
privacidade; que tenha sombra de árvores no verão, no entanto, com uma estrutura que não seja
tão densa a ponto de evitar a passagem da luz; que tenha lâmpadas de calor nas partes superior
para quando fizer frio.
Com essas diretrizes, pode-se entender o propósito dos Pocket Parks e como eles
montam espaços agradáveis em meio a tantas construções. Criam um ponto de refúgio onde a
comunidade pode relaxar e passear; locais de venda que possam ser implantados no interior dos
parques de bolso (como podem ser conhecidos os Pocket Parks); que são atrativos a mais para
convidar as pessoas a passarem pelo local. Pode-se encontrar ainda, no interior do Pocket Park,
elementos como a natureza, criando pontos verdes e a água como um elemento do parque que
ajuda na redução de ruídos.
Abbuad (2006), cita em seu livro como a paisagem afeta a vida das pessoas:
O paisagismo é a única expressão artística em que participam os cinco sentidos
do ser humano. Enquanto a arquitetura, a pintura, a escultura e as demais artes
plásticas usam e abusam apenas da visão, o paisagista envolve também o afeto,
a audição, o paladar e o tato, o que proporciona uma rica vivência sensorial,
ao somar as mais diversas e completas experiências perceptivas. Quanto mais
um jardim consegue aguçar todos os sentidos, melhor cumpre seu papel.
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Ressalta-se que um ambiente em que o intuito é atrair a comunidade, deve-se ter o
paisagismo como um forte aliado em seu projeto. Maluf e Gonçalves (2015) levantaram em seu
artigo sobre os princípios que norteiam a implantação dos Pocket Parks nos dias atuais.
Descrevem e analisam três Pocket Parks: O Paley Park (Figura 02), projetado pelos arquitetos
Zion e Breen; o Greenacre Park (Figura 03), de Helio Sasaki; e a Praça Amauti (Figura 04) de
Isay Weinfeld.
Com a análise foi possível verificar a semelhança existente entre eles, tanto no
que se diz respeito aos aspectos formais instalados, quanto em suas respectivas funções. A partir
desse estudo feito Maluf e Gonçalves (2015), traçaram analogias e delinearam conceitos sobre
a implantação dos espaços livres de uso público. Os autores chegaram nos seguintes princípios:
O acolhimento, áreas sombreadas, subsistência, áreas de permanência, microclimas.
Figura 02- Planta Paley

Fonte: Grafismo de Tairine Caixeta sobre Planta Paley Park-Greatbuildings,2013.

Figura 03- Greenacre Park
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Fonte: Grafismo de Tairine Caixeta sobre Planta Greenacre Park- Sasaki,2013.
Figura 04- Praça Amauri

Fonte: Grafismo de Tairine Caixeta sobre Planta Praça Amauri- Escritório do Isay
Weinfeld,2013.

17

Conforme as figuras anteriores, é possível demonstrar os princípios dos autores de cada
espaço estudado. Com todas as informações passadas sobre Pocket Park, pode-se concluir que
é um projeto feito para benefícios de uma comunidade.
6 FEIRAS ORGÂNICAS NO ESPAÇO PÚBLICO
A busca por alimentos saudáveis, limpos e sem agrotóxicos começaram a atrair
consumidores, passaram a se preocupar mais com a comida que colocam em seus pratos. Essa
forma nova de se alimentar e tratar os alimentos, ganharam espaços em feiras que passam a
vender produtos que são pertencentes a agroecologia. Segundo Altieiri (2004), o termo
agroecologia quer dizer:
Define-se Agroecologia como sendo uma ciência ou disciplina científica,
multidisciplinar que possui conceitos, princípios, metodologias, que servem
para analisar, avaliar os agros ecossistemas. Ela vai além de aspectos
tecnológicos ou da agronomia, pois dá importância as questões econômicas,
sociais, ambientais, políticas, culturais, éticas, de sustentabilidade.

Dentro dessa agroecologia está a agricultura orgânica, que tem como prioridade
produzir produtos que não estraguem o meio ambiente. Os produtos orgânicos não fazem bem
só para o meio ambiente e para o ser humano, pois quando plantados recebem todo o cuidado
do solo e dos recursos naturais de uma forma equilibrada. Alvarenga (2009) ressalta a dimensão
e o bem que os produtos livres de agrotóxicos fazem, e ressalta que não é só para a população
que os agrotóxicos fazem mal, mas também para toda a biodiversidade.
Conclui-se que com o tempo a preferência por produtos de origem orgânica vão ganhar
maior alcance e o maior conhecimento das pessoas sobre o assunto. No estudo do Pocket Park
do novo centro, foi inserida uma feira orgânica, onde terá espaços para frutas, verduras e
legumes livres a agrotóxicos. A feira servirá como um ponto estratégico de parada da
população. Além da feira, terá espaços de café e uma lanchonete que também venderão produtos
livres de agrotóxicos. O intuito da feira orgânica no Pocket Park é, além de criar um ponto de
encontro mais próximo da natureza, conscientizar a população sobre o uso de agrotóxicos.
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7 MARINGÁ E O TERRENO ESCOLHIDO
Maringá, no Paraná, “nasceu” no dia 10 de maio de 1947. Foi uma cidade planejada
para 200.000 habitantes, mas hoje esse número é bem maior, uma vez que a população
ultrapassa 300 mil habitantes. A cidade é considerada um grande centro de convivência e
economia, devido, em grande parte, pelo seu traçado urbanístico original que previa zona
industrial, zona comercial e zona residencial.
Maringá tem um marco de ser considerada, ao longo do tempo, uma cidade jardim, ou
melhor, uma cidade verde, por possuir um grande número de árvores instaladas. Além disso, a
cidade possui o desenho de um pulmão verde no centro da cidade onde está localizado o Bosque
ll.

Com o crescimento acelerado da cidade de Maringá, grande número dessas árvores
foram retiradas para dar espaço a novas construções, como é o exemplo do novo centro de
Maringá onde muitas Árvores foram retiradas.

Figura 05- Maringá-PR

Fonte: Maringá.com
O tema escolhido para projeto do Pocket Park na cidade de Maringá-PR. Foi projetado
e estudado para ser feito no centro da cidade, na rua Horácio Racanello Filho, onde o número
de edifícios está cada vez maior e o número de pontos verdes da região, está diminuindo
gradativamente. O terreno localiza-se próximo a grandes prédios, ao terminal e aos shoppings
centers, dessa forma, pode-se entender o motivo do adensamento da região.
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Figura 06 – Imagem do terreno

O terreno foi escolhido por estar em uma localização onde o número de árvores é
praticamente escasso e o número de prédios aumenta a cada dia. O local onde será inserido o
Pocket Park, tem uma ótima incidência de sol e ventilação, e está em um ponto estratégico da
cidade, no qual o volume de carros e pessoa é intenso. O terreno é cercado por prédios altos,
tanto nas laterais, como na parte posterior.
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8 CORRELATOS
Os correlatos a seguir serviram como meios de estudos para a criação do Pocket Park
do novo centro de Maringá. São Pockets Parks diversificados, com estruturas diferentes, ainda
sim, todos têm um objetivo em comum no meio da cidade.
8.1 PRACINHA OSCAR FREIRE (SÃO PAULO, BR)
A pracinha Oscar Freire é considerada o primeiro Pocket Park da cidade de São Paulo,
localizada na rua Oscar Freire, ocupando uma área de 300 metros quadrados. Está situada em
um terreno privado, embora é um espaço público, utilizado pelas pessoas, o qual recebe diversas
atrações, entre elas: food trucks, shows, aulas de ginástica, etc. Este foi um projeto que, diante
da sua temporalidade, necessitou ser aprofundado e refletido. Quando implantado no local,
utilizava apenas o espaço onde ficam os carros e, depois de um tempo, passou a ocupar o terreno
inteiro.
Figura 07 - Pracinha Oscar Freire

Fonte: Zoom.arq.br
Percebe-se que o espaço atende às necessidades de todos os moradores em torno do
Pocket Park, que foi adaptado para cidade São Paulo. Nota-se, também, que os conceitos da
pracinha diferem dos conceitos do Pocket Park, pois servem como um refúgio para os
trabalhadores saírem de seus escritórios e terem um momento de distração em um local aberto.
Dessa forma, a pracinha Oscar Freire incentiva que os trabalhadores levem os seus deveres para
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serem feitos ao ar livre, visto que terão, além de descanso e desprendimento de incômodos,
trocas de experiências e auxílios na criatividade.
Figura 08-Pracinha Oscar Freire

Fonte: Zoom.arq.br
Constata-se que a pracinha trouxe um novo elemento à cidade de São Paulo,
proporcionando melhorias na qualidade de vida, e se torna um ponto cultural da região, onde
ocorrem eventos e outras atividades. Pode-se salientar que esse Pocket Park se adapta a cidade
e recupera seu maior princípio, que é a integração da população com os espaços públicos, livres
em meio a cidades tão adensadas.
8.2 POCKET PARK EM EAST VILLAGE (CALIFORNIA, EUA)
Na cidade de San Diego, na Califórnia, no bairro East Village, EUA, iniciou um
movimento urbano chamado Place Making, que tinha como objetivo projetar um Pocket Park
para a região, onde proporcionaria espaços livres e traria, para a comunidade, espaços que
faltavam no centro da cidade.
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Figura 09- Pocket Park em East Village

Fonte: https://www.radlabsd.com/pocket-park
Obra do parque foi projetada em um terreno que era utilizado como estacionamento em
San Diego, que possuía 85,80 m², e foi doado pela HP Investors.
Analisando o espaço, percebe-se alguns conceitos destacados por Maluf e Gonçalves
(2015), como a sua localização e os elementos implantados. O Pocket parque está em um lote
cercado pelos três lados, e o acolhimento do local está presente nos muros que estão a sua volta.
Espaço fechado durante à noite, e aberto para o público durante o dia por um portão.

Figura 10- Pocket Park em East Village

Fonte: https://www.radlabsd.com/pocket-park
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8.3 BALFOUR STREET PARK (SYDNEY, AUSTRÁLIA)
É um parque de pequena escala, localizado em Sydney, Austrália, em um bairro de
subúrbio chamado Chippendale. O bar está dentro de um terreno de 640 m² no final da rua
Belford e entre as ruas O’Connor e Wellington Street. O parque pode ser considerado uma
transição entre subúrbio e as ruas da cidade, que possui maior escala servindo como entrada
para o futuro Central Park, fazendo com que melhorasse o tráfico e dando ligação para o
pedestre e/ou ciclista as vias de grande importância da cidade, criado dentro de uma geometria
assistente de ruas locais e fechamentos parciais da Baltour Street. Esse parque de bolso utiliza
como matéria de sua construção o tijolo e a pedra de concreto. O tijolo é utilizado de forma
decorativa em várias cores e padrões O elemento de concreto, por sua vez, completa as
superfícies texturização do tijolo.

Figura 11- Balfour Street Park

Fonte: http://www.landezine.com
Segundo o site ArchitectureAU (2012), está inserido em uma área residencial e foi
planejado como um espaço de interação para encontros e passagens de moradores do local.
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O parque, considerado atemporal, tem a possibilidade de uma qualidade artesanal, além
da facilidade de manuseio, fazendo com que a sua superfície seja finalmente trabalhada tanto
na concepção, como na execução.
Um ponto importante do parque é salientar que os tijolos funcionarão como um ponto
de coleta de águas pluviais. Com isso, eles vão formar um elo visual para o movimento e o
tratamento da água dentro do ambiente urbano. O parque não chegou a receber o equipamento
de apoio para que pudesse ser definido como subsistência.
Pode-se perceber que o Pocket Park está inserido em um local de transição entre um
ambiente residencial e em um ambiente urbano da cidade. Identifica-se que ele é uma morada
das duas laterais, permitindo o fluxo de uma rua à outra. Quanto as suas funções predominantes,
tratará as passagens marcadas pelos dois eixos nas laterais e a de permanência no eixo central,
onde se encontra bancos e uma grande área de gramado, usado para pausar o fluxo.
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9 DIRETRIZES DO PROJETO

Projeto do Pocket Park proposto para o centro da cidade de Maringá terá, como objetivo,
atrair as comunidades que moram e trabalham no entorno do terreno, além de toda a cidade de
Maringá. O projeto vai dispor de espaços verdes, comuns a todos, e ainda, também, vai propor
uma feira orgânica. O espaço será projetado para funcionar como um refúgio para as pessoas
que ali vivem.
Será utilizado para o projeto do Pocket Park vários tipos de materiais, como a madeira,
os palets, o concreto e o tijolo. Será implantando sistemas de captação de água da chuva para
sua reutilização, além da formação de um microclima no interior do parque. Ainda, o parque
contará com espaços de áreas verdes sombreadas, onde serão utilizadas árvores e plantas nativas
da região. No interior do Pocket, será implantado uma feira orgânica que terá como intuito
atrair a comunidade. Essa unidade de feira será construída com estrutura em contêiner, que foi
escolhido por ser uma construção que não gera resíduos e pode ser considerada uma construção
rápida e limpa. A estrutura da feira, será fixa no Pocket Park e terá lugar para que a pessoa
possa comprar produtos orgânicos e alimentos e que, além da compra, a comunidade consiga
utilizar o local para consumir os produtos.
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10 CONCLUSÃO
Observa-se, ao longo do trabalho, a evolução dos espaços públicos, mostrando que os
espaços verdes deram lugares a construções, ruas, calçadas, por conta do crescimento
imobiliário. Foi mostrado a perda da comunicação do homem com a natureza nos pontos de
convívio da cidade. A partir dos pontos que foram levantados e as informações das cidades em
geral, pôde-se comprovar o aproveitamento dos espaços subi utilizados com pequenas áreas
verdes, e como elas são importantes para o desenvolvimento da infraestrutura de lazer e
cotidiano das cidades.
O presente trabalho mostra a valorização dos espaços públicos, e como o Pocket Park
pode ser inserido no contexto de comunicação do homem com a cidade e a forma como
estimulam a coletividade. Mostrou, ainda, que o Pocket Park é uma alternativa de levar espaços
públicos para áreas adensadas da cidade, aproveitando os espaços sem uso para utilizar áreas
verdes.
Foi possível mostrar a importância da feira orgânica nos dias atuais, e a forma como ela
pode interferir no Pocket parque (espaço públicos), como uma forma de atração para que as
pessoas consigam utilizar os espaços. Ademais, o parque pode ser visto como um instrumento
para a cidade, se adaptando a qualquer lugar, onde possa proporcionar espaços verdes e de lazer
para comunidade.
A escolha do terreno para o projeto do Pocket parque, com a feira orgânica, foi quista
pelo fato de estar localizado em área adensada da cidade de Maringá, querendo assim, mostrar
um ponto verde entre tantos prédios altos espaço de concreto.
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Pocket Park Novo centro

PLANTA BAIXA
escala gráca

Maringa PR

IMAGENS DO POCKET PARK
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O presente trabalho, tem como propósito apresentar uma solução para
uma problemática que atinge todas as grandes cidades, como a
subutilização da infra-estrutura das cidades e problemas urbanístico
causados pelo aumento da população. Para essas problemáticas foram
pensadas formas de utilizar os espaços vazios que ainda sobram da cidade,
fazendo com que a população usufruísse o espaço que é comum a todos.
Foi criado um Pocket Park, que abriga uma feira orgânica com diversos
serviços que irão atender todos os tipo de pessoas. Junto com a feira, foi
implantado alguns atrativos para que o Pocket Park tivesse um variado
tipo de publico. foram utilizadas mesa, bancos, escadarias, cascata e uma
variedade de árvores. A proposta principal do trabalho, é compor
uma ambiente onde as pessoas possam se encontrar, descansar, conversar
e esquecer um pouco da loucura que é o centro da cidade.
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IMAGENS DO PARQUE
DE BOLSO

DETALHAMENTO MOBILIÁRIO
SEM ESCALA

BLOCO DA ESCADARIA DE CONCRETO
DISPOSTA NA ÁREA DE DESCANSO

BANCO DE MADEIRA
DISTRIBUÍDO POR TODO POCKET PARK

1,80 m

0,13
1,80 m

0,60

0,47

1,80 m
3,60 m

1,80 m
0,60 m

vista frontal

vista lateral

ISOMETRIA
0,60 m

0,45

vista frontal

isometria

2,22

0,60

isometria

vista superior

isometria

PARACICLO FEITO DE METALOM, CONTENDO ILUMINAÇÃO DE LED
DISPOSTA NA ENTRADA DO POCKET PARK

MESA DE MADEIRA RETANGULAR
NA PARTE DE CONVÍVIO
COM ABERTURA PARA COLOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO

0,03 m

2,16 m

IMAGEM VOLTADA PARA O
PARACICLO, E A ESCADARIA DE CONCRETO

1,85
5,00

0,10

5,62 m

6,00 m

6,00 m

5,72 m

0,90

0,50 m

4,20

isometria

vista frontal

vista lateral

0,29 m

isometria

0,34 m

0,80

isometria

isometria

CONTAINER UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA FEIRA ORGANICA/ LANCHONETE/
CAFÉ/ ÁREA DE SERVIÇO

2,600

2,60

2,40

2,60

0,10

MESA DE MADEIRA CIRCULAR NA PARTE DE
CONVÍVIO COM ABERTURA PARA
COLOCAÇÃO DE VEGETAÇÃO

IMAGEM VOLTADA PARA A ÁREA
DA FONTE, CONSIDERADA A ÁREA
DE RELAXAMENTO E CALMARIA DA PARQUE

0,10

2,02

Corte

Vista lateral

1,07

Vista dos fundos

0,90

isometria

2,40

2,40

1,55

isometria
Vista frontal
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Cobertura

IMAGEM VOLTADA PARA A FEIRA
ORGÂNICA, MOSTRANDO A DISTRIBUIÇÃO
DAS ÁRVORES PELO PARQUE
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SENTIDO DO SOL / ACESSOS
PLANTA REFERÊNCIA PARA A
TABELA BOTÂNICA

TABELA BOTÂNICA
02

N°

01

02

03

04

05

06

NOME
IMAGEM SIMBOLO CIENTÍFICO
Monstera
deliciosa

NOME
POPULAR
Costela-deadão

08

Vitória-regia

-Família: Nymphaeaceae
-Categoria: Planta aquática
-Luminosidade: Sol pleno
-Clima: Tropical, Equatorial

Nelumbo
nucifera

Flor-de-lótus

-Família: Nelumbonaceae
-Categoria: Planta aquática
-Luminosidade: Sol pleno
-Clima: Tropical, subtropical
oceânico

Calycophyl- Pau-mulato
lum

-Família: Rubiaceae
-Categoria: Àrvore
-Luminosidade: Sol pleno
-Clima: Tropical, equatorial

Ophiopogon Barba-deserpente
jaburam

-Família: Ruscaceae
-Categoria: Forração
-Luminosidade: Sol pleno,
meia sombra
-Clima: Tropical, subtropical,
mediterrâneo, continental

Chlorophytum Cloroto
comosum
10

Singônio
Syngonium
angustatum
11

13

06

O

Gramabatatais

-Família: Poaceae
-Categoria: Gramados
-Luminosidade: Sol pleno
-Clima: Tropical, subtropical,
equatorial

Roystonea
borinquena

Palmeira imperialde-portorico

-Família: Arecaceae
-Categoria: Àrvores
-Luminosidade: Sol pleno
-Clima: Tropical, equatorial

L

N

10

O sol irá nascer na lateral do Pocket
Park, não tendo problemas com a
incidência excessiva do sol. Existem pontos
onde o sol ca pleno pelo Parque, mas
a utilização de árvores de copas largas ajuda
a a m e n i z a r a i n s o l a ç ã o .

PLANTAS DO PARQUE DE BOLSO
08

03

04

11
12

-Família: Agavaceae
-Categoria: Forração
-Luminosidade: Sol pleno,
meia sombra
-Clima: Tropical, subtropical,
mediterrâneo, continental
-Família: Araceae
-Categoria: Forração
-Luminosidade: Luz difusa,
meia sombra
-Clima: Tropical, subtropical,
equatorial, continental

Paspalum
notatum
12

07

-Família: Araceae
-Categoria: Trepadeira
-Luminosidade: Meia sombra
-Clima: Tropical, subtropical,
Equatorial

Victoria
amazonica

09

05

INFORMAÇÕES

Phyllostachys Bambu mossô -Família: Poaceae
-Categoria: Arbusto
pubescens
-Luminosidade: Meia sombra
Sol pleno
-Clima: Tropical, subtropical,
Equatorial, oceânico
Pata-de-vaca -Família: Fabaceae
Bauhinia
-Categoria: Árvore
variegata
-Luminosidade: Sol pleno
-Clima: Tropical, subtropical,
Equatorial
Grama-preta -Família: Ruscaceae
Ophiopogon
-Categoria: Forração
japonicus
-Luminosidade: Sol pleno,
meia sombra
-Clima: Tropical, subtropical,
oceânico, continental
Papiro
-Família: Cyperaceae
Cyperus
brasileiro
-Categoria: Planta aquática
giganteus
-Luminosidade: Sol pleno
-Clima: Tropical, subtropical,
Equatorial

07

01

S

As vegetações utilizadas no Pocket Park
foram escolhidas por serem (em sua maioria)
plantas de meia sombra, ou seja, plantas
que não necessitam de tanta incidência de
sol. Porém, foram escolhidas tambem
plantas de sol pleno, que recebem
também uma iluminação suciente
para estarem ali no Pocket Park.
Toda a vegetação utilizada, tem como
intuito ajudar a ameniza a incidência
de calor na região do parque, alem de ajudar
em outros fatores como, a poluição acústica,
por exemplo.

13

WA L L G R E E N E X T E N S I V E M O D U L A R

09

é a tecnologia de telhado verde mais prática,
composta por módulos em forma de vasos
plásticos que se encaixam, possui gotejamento
individual para cada vaso, em caso de manutenção
da impermeabilização, poderá ser desmontado e
removido sem danos ao sistema nem as plantas.
A vegetação poderá ser forração ou plantas de
médio porte, permitindo realizar um telhado
verde paisagístico, os cuidados e manutenção
são mínimos. Não possibilitar pisar nos módulos
para manutenção, nem caminhada.

N
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