
PARKLET DA ANITA PARKLET DA ANITA 
um espaço para incentivar a cultura e contemplar a história

Considerando o centro histórico em que está inserido e 
principalmente, a ruína que se encontra na frente, o 
PARKLET DA ANITA foi projetado remetendo a forma 
de uma ruína através do escalonamento, e também, 
criando movimento por meio desses volumes. 

Ele foi pensado de forma que promovesse uma dinâmi-
ca do local que antes era um tanto quanto “abandona-
do” como a ruína que o circunda.
O PARKLET visa entreter e buscar a permanência dos 
usuários com sua forma diferenciada, por meio de espa-
ços com mobiliário para a permanência, pequena horta 
comunitária, biblioteca de rua (aonde você deixa um 
livro e sai com um diferente) e um bicicletário. 

O espaço antes ocupado por um automóvel, se torna 
um local de permanência, promovendo a cultura, a inte-
gração e o “movimento” da socidade a respeito de sair 
de casa e buscar utilizar os espaços públicos da bela e 
histórica cidade de Laguna.
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perspectivas

Respeitando o que é estabelecido pelo IPHAN e bus-
cando utilizar um material comum e muito presente 
na cidade, utilizamos a madeira.

Pequena horta comunitária

Volume remetendo a forma de uma ruína 
através do escalonamento, e também, 
criando movimento ao parklet  

biblioteca de rua (aonde 
voce deixa um livro e sai 
com um diferente) 

lixeira

Ladrilhos hidráilicos 
trazem vida ao projeto 
juntamente com o as-
pecto de movimento e 
dinamismobicicletário

Inserção de placas 
convidativas

Proposta de placa convidativa a ser fixada no parklet
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marie freikamp

Oi, sou um PARKLET.
Sinta-se à vontade para me utilizar.
Sou público :)
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