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a mesa

a cobertura

a rede

a feira flutuante

 O seguinte trabalho busca impulsionar as 
dinâmicas urbanas no Centro da cidade de Goiânia, 
através de um urbanismo mais incorporado e 
intervenções que permitam novos tipos de 
experiências na cidade por meio das práticas 
cotidianas de seus personagens urbanos. 
 O projeto conta com quatro intervenções: a mesa, 
a cobertura, a rede e a feira flutuante, que se 
colocam como ações experimentais, algo que não é 
um fim, mas um momento que se abre para novas 
possibilidades para a potencialização da vida real 
praticada, mostrando que a cidade pode mais do que 
ela atualmente oferece e gerando uma visão mais 
crítica e posicionante sobre a vida urbana.

por que o cotidiano?
 A ordem econômica dominante vem influenciando 
cada vez mais os nossos modos de viver. Ao controlar 
o mundo social por meio das práticas cotidianas, se 
tem acesso ao controle do próprio indivíduo. 
 É por isso que se torna de grande interesse do 
capital o domínio sobre a cidade, lugar onde a vida 
cotidiana coletiva acontece. Cria-se uma realidade 
imposta, que anestesia espaços e praticantes, onde 
a experiência urbana não é incentivada: a cidade 
espetacularizada.
 A cidade real, alvo desses processos de 
manipulação é uma sobreposição de camadas, 
territórios e ambiências, ocupadas por diferentes 
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personagens urbanos, chamados por Certeau de 
“praticantes ordinários da cidade”, que sobrevivem 
na cidade compondo uma narrativa paralela e 
ocultada pela narrativa do capital, produzindo e  
atualizando espaços através de ações cotidianas 
banais, mas que possuem grande potencial para a 
incitação da urbanidade.

INTRUDUÇÃO
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por que o centro?
 Porque possui uma dinâmica singular dentro da 
cidade, de fluxo intenso, mas periódico. Um local 
com uma variedade de usos, atividades, mas que 
ainda carrega uma imagem de deterioração e de 
abandono.
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as derivas
 A principal metodologia utilizada para a análise do 
lugar foi a deriva. A deriva é uma prática de 
reconhecimento do espaço urbano através da 
passagem por ambientes variados da cidade, de 
forma espontânea, onde as atrações do terreno é 
que guiam os passos.  Através dela foi possível 
entender o airro, seus personagens e seus desvios.

o que são desvios do cotidiano?
 São pequenas ações cotidianas que fogem das 
“normas” da realidade estabelecida ou daquilo que é 
óbvio. Certeau chamam elas de “maneiras de fazer”, 
onde os usuários se reaproporiam do espaço por 
meio de pequenas ações cotidianas que vão se 
proliferando dentro das estruturas tecnocráticas 
alterando o seu funcionamento. 

 Por exemplo, utilizar os troncos das árvores e 
postes para expor produtos, colocar uma mesa e um 
guarda sol na calçada para vender quitandas, sentar 
na escada da praça na falta de banco no ponto de 
ônibus. São respostas sagazes e resistências 
criativas ao planejamento estratégico, e que foram 
utilizadas como partidos das intervenções urbanas 
propostas no trabalho.

METODOLOGIA DAS DERIVAS
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 A “Mesa” fica localizada na quadra do Mercado 
Central, um edifício histórico e simbólico, que 
concentra uma diversidade de dinâmicas no seu 
entorno. A pequena via ao lado do estacionamento 
do edifício serve como espaço para conversas no 
meio-fio, pausa para cigarro ou almoço dos 
trabalhadores da região. Dentro do mercado as 
pessoas comem e compram produtos locais, turistam 
e os idosos se encontram pra conversar. Do outro 

lado do edifício, uma passagem torna-se extensão 
do próprio mercado, onde alguns comem, vendem e 
se abrigam nos dias de chuva.
 A proposta da intervenção foi unir todos esses três 
espaços e abrigar as diferentes práticas cotidianas 
do lugar através de um grande mobiliário 
compartilhado, que corta a quadra e liga a Rua 3 com 
a Avenida Anhanguera.
 O desenho orgânico somado à brincadeira com as 
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alturas permite  diferentes possibilidades de 
ocupação: guiar passos, servir de banco, mural, 
expositor, espreguiçadeira, bancada, e mesa.
 Por ser uma intervenção temporária, propõe-se a 
segmentação da mesa em peças separadas, 
permitindo que, posteriormente, o mobiliários possa 
ocupar outros espaços da cidade, ou ser distribuído 
para uso dos comerciantes do mercado.

via ao lado do estacionamento

interior do mercado

passagem até a  Av. Anhanguera

pisos que 
guiam passos

beber em pé na 
bancada

pórticos que liberam
a circulação

expor produtos
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colar cartazes nas
superfícies

comer sentado
na mesa

sentar e conversar
nos bancos

PROPOSTA DA INTERVENÇÃO
“MESA”
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 A “Cobertura” fica localizada na praça do Centro 
Cultural Vila Cora Coralina, um espaço público mais 
utilizado como local de passagem do que de estar. 
Recebe ocasionalmente alguns eventos, como feiras 
e pequenos encontros, mas cotidianamente o ponto 
de ônibus que fica em uma de suas extremidades 
torna-se o espaço mais ocupado da praça. As 
pessoas esperam o ônibus não apenas no ponto, 
mas na escadaria da praça e em cadeiras espalhadas 
próximas a uma banquinha  de comida.

 O ponto possui cobertura, mas não tem banco 
suficiente para todos se sentarem, e a praça possui 
alguns espaços para sentar, mas com o desconforto 
de ficar em baixo do sol. Portanto, o projeto propõe o 
incentivo de uso da praça a partir de uma estrutura 
que funciona tanto como cobertura quanto um novo 
espaço de ocupação no seu nível superior.
 A estrutura de desenho orgânico abraça as 
luminárias preexistentes, aproveitando a iluminação 
marcante e característica desse espaço. O acesso ao 
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entrada pela Av. Tocantins

intervenção ao longo da Rua 3

intervenção de dia 

intervenção à noite

nível superior pode ser feito por escadas distribuídas 
pela praça, ou pela rampa, que propõe um desvio do 
caminhar.
A estrutura da intervenção leva em consideração as 
preexistências do centro cultural, dessa forma, seus 
pilares estão sobre os pilares do edifício no subsolo. 
Os grandes vãos são vencidos por uma grelha 
metálica, revestida por um piso de grade metálica, 
que filtra a luz do sol, mas não o bloqueia totalmente.
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 A “Rede” fica localizada na viela da Rua 7, nos 
fundos do Grande Hotel. Apesar de possuir o mesmo 
desenho urbano da viela da Rua do Lazer, as duas 
possuem realidades bem distintas: uma foi 
requalificada e é voltada para o pedestre; já a outra é 
utilizada como estacionamento. 
 Desse modo, a intervenção propõe uma nova 
forma de ocupação da viela, que já é por si só um 
desvio do traçado urbano, fortalecendo também a 
relação do Grade Hotel com o espaço público, 

potencializando dinâmicas e atividades que já 
acontecem ali.
 O resultado foi a criação de uma grande rede, que 
começa no estacionamento do Grande Hotel e vai se 
espalhando pela viela, como se fosse uma extensão 
do próprio edifício. A rede possibilita os vários 
desvios do caminhar: engatinhar, pular, rolar, correr, 
dar cambalhota. Além de ser um novo espaço de 
lazer e estar, atraindo novos visitantes para o hotel. 
 A estrutura metálica proposta é independente, não 

agride as edificações do entorno, nem bloqueia a 
passagem de pedestres na viela, uma vez que a rede 
passa por cima e nas laterais do espaço. A rede em si 
é composta por fios de aço revestidos, o que garante 
estabilidade, e é instalada de forma a criar diferentes 
alturas e formatos, para tornar o percurso mais 
interessante e criar diferentes ambientes sem a 
utilização de barreiras físicas, permitindo o livre fluxo 
de pessoas.
 

PROPOSTA DA INTERVENÇÃO
“REDE”
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 A “Feira Flutuante” fica localizada na Avenida 
Anhanguera, se estendendo até a Rua 4, nos fundos 
do Edifício Parthenon. O trecho voltado para a 
avenida apresenta uma dinâmica bem intensa, com 
muitos comerciantes informais, banquinhas de 
comida e lojas, quase uma praça no meio da Avenida 
Anhanguera.
 Em direção à Rua 4 encontra-se a praça Espírito 
Santo,  que serve de estacionamento para as lojas da 
quadra. 

 A intervenção procura incentivar a dinâmica da 
calçada da avenida por todo essse espaço 
subutilizado, de modo verticalizado e sem alteração 
do espaço construído preexistente, resultando em 
uma estrutura de andaimes leve, que permite a livre 
ocupação do seu interior, formada apenas por planos 
“flutuantes”, que criam grandes áreas livres, e uma 
circulação vertical feita por escadas e rampas.
 A estrutura de andaimes pode ser interpretada 
como uma grande barraquinha coletiva, onde os 
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comerciantes informais podem se apropriar 
utilizando materiais de seu dia a dia: lonas, tampos 
de madeira, tecidos, guarda-sóis etc. A ocupação 
pode acontecer de diversas formas, já que os 
andaimes funcionam como um esqueleto vazio.
A modulação de 2,1 x 2,4m foi pensada a partir das 
peças pré fabricadas dos andaimes, e os grandes 
vãos, criados para não obstruir a passagens de 
veículos na rua, recebem reforço de vigas metálicas 
treliçadas. 
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