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0.1  JUSTIFICATIVA

As metrópoles do século XXI, utilizando como exemplo a cidade de For-
taleza, têm sofrido o que se pode chamar de crise urbana. Esta crise, 
ocasionada por fatores diversos, como o acelerado crescimento popula-
cional dos ultimos 40 anos, a ausência de ações contínuas de um Estado 
eficiente, o avanço da construção civil formal e informal sobre bairros 
inteiros  mal (quando sequer são) planejados, tem trazido uma série de 
consequências desastrosas para a cidade como um todo e para a vida 
cotidiana da população.

Em primeiro lugar, o rápido adensamento e a impermeabilização do solo 
de alguns bairros não-planejados não tem reservado espaço para a exis-
tência de espaços livres e verdes, o que tem reforçado a ideia de cidade 
como espaço não-natural, onde a população vai cada vez mais perdendo 
seus vínculos com a natureza.

Sem guardar nenhuma conexão com a natureza, a cidade vai se tornando 
um espaço cada vez mais distante dos processos produtivos da própria 
vida (produção de alimentos, de energia), de forma que esses insumos são 
produzidos em áreas cada vez mais distantes da cidade. A falta de um 
consumo consciente nas cidades tem acarretado uma destruição cada 
vez maior dos recursos naturais, além de gerar maiores custos, desloca-
mentos e necessidade de obras a cada ano.

Dessa forma, a relação contemporânea da cidade com seus habitantes 
tornou-se bastante artificial. O distanciamento das pessoas dos proces-
sos de produção da cidade, somado à construção de bairros artificiais, 
sem natureza e sem vida urbana, torna a população desconectada do que 
existe ao seu redor e conduz à perda da sua identidade, o que por sua vez 
gera a desvalorização da cultura e da história local. O ser humano  urbano 
contemporâneo abandona sua condição inicial de ser comunitário.

Essas caracteristicas são facilmente percebidas em alguns bairros de For-
taleza, aqueles construídos dentro da lógica exclusiva do capital imobiliá-
rio. Enquanto o ser não-comunitário vai ganhando espaço na cidade, o ser 
comunitário vem tendo seu espaço aos poucos tomado pela lógica eco-
nômica da cidade. Um recente e claro exemplo desta situação ocorreu no 
caso da tentativa de remoção da Vila Vicentina, no bairro Dionísio Torres.

Na região do Otávio Bonfim, mais especificamente nas proximidades da 
Igreja Nossa Senhora das Dores, a tendência apontada anteriormente ain-
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da não se faz predominante. No bairro, ainda é possivel encontrar poten-
cialidades de uma vida urbana sadia, a existência de uma história e vida 
comunitária que atravessa meio século e algumas práticas de consciência 
ambiental que sobreviveram à rapida urbanização da Avenida Bezerra de 
Menezes. 

No entanto, assim como o restante da cidade, é um bairro permanente-
mente sujeito à possibilidade de “modernização”, “revitalização” e “verti-
calização”, processo que já se iniciou em outros bairros situados ao longo 
da Avenida Bezerra de Menezes.

Somente uma forte presença comunitária é capaz de conter esse proces-
so. Para isso se faz necessário o estabelecimento, no local, de um projeto 
de fortalecimento comunitário, o qual deve surgir a partir das pré-existên-
cias do local. 

0.2 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Propor e pensar em vias de resgatar uma relação mais sustentável e cons-
ciente entre pessoas, cidade e natureza; enfim, a vida natural em seu 
sentido amplo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Buscar compreender, apoiado por bibliografias adequadas, a essência 
dessas relações (pessoas, cidade e natureza) de um modo amplo e o de-
senvolvimento delas ao longo da história;
- Investigar de que forma essas relações se manifestam especificamen-
te no bairro do Otávio Bonfim, o local de intervenção, e como é possivel 
identificá-las e fortalecê-las;
- Resgatar e valorizar a história do bairro, reconhecendo a sua importân-
cia como ponto de destaque na história da cidade, com o objetivo de 
preservar a memória do espaço em questão;
- Contribuir com a autonomia e o fortalecimento das associações atuan-
tes no local: catadores de lixo, agricultores urbanos, pastorais, vendedores 
de mudas e plantas, etc.
- Criar um local-referência de práticas sustentáveis, resgatando o contato 
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da população local com a natureza, contribuindo com a sua conscientiza-
ção para a questão ambiental, por meio de práticas educativas e partici-
pativas em espaços de agricultura urbana e reciclagem;
- Adaptar práticas permaculturais a áreas urbanas, onde normalmente se 
trabalha em uma menor escala do que no espaço rural, especificamente 
na zona estudada do bairro Otavio Bonfim, por meio de tecnologias de 
construção sustentáveis e menos agressivas à natureza;
- Potencializar a prática de economia solidária no local, incentivando tro-
ca e venda de produtos produzidos localmente, por meio de eventos e 
feiras.

0.3 METODOLOGIA

O trabalho se inicia a partir de uma investigação teórica em torno do 
tema, procurando compreender como as relações entre humano, natureza 
e cidade têm se dado ao longo do tempo. Esse capítulo foi dividido em 
três momentos: o do princípio, ou origem, dessas relações; do seu desgas-
te, ou erosão; e do seu resgate. Seu objetivo é compreender as boas e as 
más práticas que nos trouxeram a este momento. A principal metodologia 
utilizada nesta etapa foi a revisão bibliográfica, utilizando autores de di-
versas áreas.

Após uma visão geral e teórica, o trabalho se dirigirá a um estudo do bair-
ro Otávio Bonfim, mais especificamente nas proximidades da Igreja Nossa 
Senhora das Dores, onde potencialidades de uma vida urbana conscien-
te foram encontradas. Informações sobre o espaço natural e construído 
foram levantadas a partir de diversas visitas a campo; informações so-
cioeconômicas foram levantadas a partir de dados espacializados, assim 
como de conversas com frequentadores da Praça e da Paróquia.

Finalmente, no terceiro capitulo, levando em conta a reflexão teórica e a 
realidade encontrada no local, o trabalho fará uma proposição de projeto 
utilizando como local de intervenção a propria praça e a quadra onde 
hoje existe a Paróquia. 
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“(...) ou seja, nós transformamos algo, que era sinal de morte, em sinal de vida. 
Então diante dessas situações, como nós podemos trazer a vida, a amizade, o 
respeito pelo outro, né? Hoje são tantos desafios, tanta violência, e as vezes 
você fica ‘rapaz, sera que esse mundo vai mudar, vai prestar?’ Que é tanta 
coisa ruim que você escuta, né, cada coisa. E o que me anima é sempre pro-
curar fazer alguma coisa. Por mais simples, por mais pequeno que seja, nada 
de miraculoso.”

Frei Gilmar, retirado de entrevista realizada no dia 27.05.2017.
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Neste capítulo de investigação que inicia o trabalho, para melhor enten-
der as relações entre humano, natureza e cidade, se estudará, ao longo 
do tempo, como elas se iniciaram e se desenvolveram. Para fins didá-
ticos, se dividiu o capítulo em três fases: o princípio dessas relações, 
onde será estudada a origem do ser humano, e a maneira como ele se 
relaciona na sua origem com o ambiente natural, assim como as razões 
que o levam a transformar o ambiente natural em construído; a erosão, 
ou desgaste, dessas relações, quando o ser humano passa a não mais se 
conectar mais com esses ambientes; e o resgate, onde serão estudadas 
práticas contemporâneas que buscam proteger e reparar esses vínculos 
quebrados. A terceira parte do primeiro capitulo é essencial para com-
preender as diretrizes projetuais utilizadas no terceiro capitulo.

1.1 PRINCÍPIO

SER HUMANO É SER NATUREZA

Habitualmente, no nosso contexto histórico e cultural atual, fomos acostu-
mados a entender a natureza como algo externo, separado de nós. Vemos 
a nós mesmos, humanos, como observadores, modificadores, enfim, agen-
tes externos que interagem com o chamado “ambiente natural”, mas de 
um ponto de vista extrínseco. Existe uma divisão considerável, que, quan-
do percebemos, não sabemos definir o que é, entre o “eu” e o “ambiente 
natural”. Não temos educação que trate da absoluta e total ligação e 
dependência do ser humano com a natureza, onde vivemos. Logicamente, 
o fato de as cidades serem tão des-naturalizadas (no sentido de inexis-
tência de natureza) contribui bastante para essa percepção.

Num viés ecológico contemporâneo, entretanto, a hipótese Gaia de Lo-
velock, defende a ideia de que a Terra é uma relação de simbiose entre 
seres, sejam eles animais, plantas ou seres humanos (porção viva) e o meio 
em que vivem (minerais, gases, água; ou: porção não-viva). Essa relação 
de simbiose seria uma somatória de diversas associações biológicas, fí-
sicas e químicas, realizadas entre essas partes que compõem o todo, e 
que favorecem a existência de todas elas. As diferentes partes do sistema 
interagem a todo instante. Elas se aglutinam, se separam, se transformam 
umas nas outras, de forma que, por vezes, é difícil de tratar um elemento 
separadamente, já que todos estão tão conectados de forma tão dinâ-
mica. Essa dinamicidade constitui o todo planeta, que passa a ser con-
siderado, também, vivo. Esse todo vivo, nesse processo de modificação, 
adaptação, passa por um outro processo maior, que o autor chama de 
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Fig. 1: Ilustra-
ção da deusa 
Gaia, autor 
desconhecido

Fonte: Pinterest

Fig. 2: Pintura 
rupestre na ser-
ra da Capivara 
(Piaui), datada 
aprox imada-
mente de 28 
mil anos atras, 
ilustrando a 
relação entre 
animais e hu-
manos e a prá-
tica da caça

Fonte: Site Ter-
ra Adentro
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auto-regulação. Segundo a hipótese Gaia de Lovelock, somos apenas cé-
lulas do grande tecido que é o planeta. (LOVELOCK, 2006)

Se retornarmos à espécie humana pré-histórica, facilmente concluiremos 
que a própria origem do ser humano acontece como parte da natureza. 
E não apenas a origem, o inicio da vida humana. A sua manutenção tam-
bém é inteiramente dependente dos processos naturais. Do ponto de vista 
biológico, físico e holístico, somos, portanto, seres naturais.

Quando observado de um ponto de vista histórico-antropológico, mesmo 
antes de se estabelecer em espaços físicos que hoje poderíamos defi-
nir como povoados ou aldeias, o ser humano vivia no ambiente natural, 
compartilhando espaço com outras espécies, animais e vegetais. Nesse 
longo período, o ser humano mantinha uma relação bastante próxima com 
outras espécies, porque dependia diretamente delas para sobreviver. De-
pendia - e ainda depende, vale ressaltar - da carne de animais para se 
alimentar; da fertilidade do solo para plantar; das chuvas e dos rios para 
se hidratar; da energia solar para o crescimento das plantações e para 
se aquecer; da existência de minerais, para fabricar seus instrumentos 
utilizados cotidianamente. Todos esses elementos não podem ser encon-
trados em outro lugar que não a natureza. (LOVELOCK, 2006)

Mesmo que, possivelmente, sem consciência da dimensão holística des-
sa realidade, o homem estava completamente envolvido nos processos 
naturais, e participava ativamente deles de um ponto de vista interno, 
como parte integrante, modificando-os, aprimorando-os e utilizando-os 
diretamente a seu favor. Dessa maneira, o crescimento e o desenvolvi-
mento humano e pessoal passavam pela sua compreensão dos processos 
da natureza e de como tirar partido deles. O homem primitivo, por causas 
instintivas, possuía uma consciência muito maior do seu papel nos pro-
cessos naturais, e, portanto, do seu lugar na natureza. (LOVELOCK, 2006; 
MATURANA, 2001)

Nesse cumulativo processo de compreensão e controle dos processos na-
turais, o ser humano primitivo passou a compreender a teia de relações 
existentes da natureza, e dos seus processos produtivos: nascimento, de-
senvolvimento e morte. Compreendeu, por exemplo, que o esterco, diver-
sos tipos de excremento e de matéria orgânica em decomposição é um 
excelente adubo que acelera o processo de crescimento dos vegetais. 

Enquanto se percebeu parte de uma cadeia guiada pelos processos natu-
rais, e não por si própria, a raça humana conseguiu prosperar.
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AS PRIMEIRAS CIDADES E ALDEIAS

Tradicionalmente, se aprende que a observação do ser humano primitivo 
foi o fator que deu origem às primeiras cidades, trazendo consigo a prá-
tica da agricultura e a domesticação de animais. De um ponto de vista 
historiográfico na arquitetura, Mumford (1998) aponta que, na verdade, a 
origem das cidades pode ter surgido da necessidade do ser humano de 
enterrar seus mortos, com a criação dos santuários ou cemitérios, o que 
o autor chama de cidade dos mortos ou Necrópolis. Independentemente 
das razões que levaram ao estabelecimento desses primeiros agrupamen-
tos ou pequenos povoados, seja por razões afetivas ou puramente por 
questões de sobrevivência, pode-se afirmar, sem dúvidas, que esse esta-
belecimento aprofundou e estreitou os laços entre ser humano e natureza, 
já que a agricultura, maior motivação da instalação do homem em lugares 
fixos, exigia uma grande capacidade de observação e de manipulação 
dos solos, das águas e das plantas. O mesmo com a domesticação de 
animais, que exigia um cuidado com a nutrição, crescimento e reprodução 
das espécies domesticadas.

“A domesticação, em todos os seus aspectos, implica duas lar-
gas mudanças: a permanência e continuidade de residência e 
o exercício do controle e previsão dos processos outrora sujei-
tos aos caprichos da natureza (...) mesmo sem qualquer impul-
so consciente naquela direção, a nova associação simbiótica 
do homem com os animais e plantas foi favorável ao posterior 
desenvolvimento da cidade” (MUMFORD, 1998, p. 18)

A associação simbiótica da qual Mumford fala é a relação apresentada 
na hipótese Gaia, e que era bastante espontânea e evidente, no perío-
do da espécie humana pré-histórica. Graças a essa relação, implícita na 
existência e desenvolvimento da aldeia, a precursora da cidade, a espé-
cie humana pôde prosperar, associada à natureza e por esta fortalecida. 
A condição humana passou a se dar, a partir de então, de maneira mais 
saudável que outrora, quando o ser humano simplesmente caçava e utili-
zava recursos conforme eles iam se disponibilizando à sua frente, no seu 
caminho nômade.

O período neolítico, ocorrido entre os séculos 5000 e 3000 a.C., é co-
nhecido como o estágio inicial em que a sociedade humana se consolida 
enquanto espaço físico, fixo e simbólico, originando as primeiras aldeias 
humanas. 

As aldeias neolíticas eram construídas segundo a logica única e singu-



25viva a vida: fortalecimento comunitário e desenvolvimento local sustentável no otávio bonfim   

lar da natureza. Os rebanhos ligeiramente isolados da vila, assim como 
os campos; a orientação das cabanas e das ruelas segundo a trajetória 
solar; as palafitas dos pescadores sobre as aguas dos rios; as cabanas 
construídas a partir dos materiais locais, como terra, madeira e palha; os 
templos direcionados para a posição de certos planetas ou estrelas. Todos 
esses arranjos, hoje denominados “primitivos”, se davam de maneira instin-
tiva (porém não impensada) e orgânica.

O PERTENCER NA ALDEIA

“As atividades do dia tinham por centro a alimentação e o 
sexo: o sustento e a reprodução da vida(...) A vida de aldeia 
acha-se engastada na associação primária entre nascimento 
e lugar, sangue e solo.” (MUMFORD, 1998, p. 20)

É no seio das primeiras cidades, ou aldeias, que o conceito sociológico de 
“comunidade” nasce. Buscando obter boas colheitas, grandes o bastante 
para saciar todos os seus familiares e vizinhos, homens e mulheres se as-
sociavam e dividiam tarefas entre si, em torno daqueles objetivos comuns, 
que eram essenciais para a reprodução da vida da aldeia. Assim, aos 
poucos, dentro das aldeias, foi-se despertando o sentido de coletividade, 
cuidado, crescimento e desenvolvimento.

O processo de associação e cooperação entre mulheres, homens, e, ain-
da mais, de animais e plantas nutria e fortalecia os habitantes da aldeia 
com o sentido de pertencimento. Dentro da aldeia, cada um encontrava 
facilmente o seu lugar, desempenhava a sua função, para a otimização 
do funcionamento e da prosperidade da aldeia. Cada elemento do ciclo 
da vida da aldeia funcionava perfeitamente para a manutenção do todo. 
Assim, a vida em aldeia se destinava ao desenvolvimento da própria al-
deia, como coletividade.

Nesse processo de reprodução e de bonança, Mumford cita diversas vezes 
a importância das qualidades ditas femininas, como segurança, recepti-
vidade, proteção e nutrição. Ele metaforicamente explica que a aldeia 
guarda em sua relação com os habitantes a mesma essência do que uma 
mãe guarda na sua relação com um filho. A aldeia era um grande ninho, 
uma grande proteção, um lar que tudo provinha aos seus habitantes.

O interessante da aldeia é que ela própria, esse grande lar, se consti-
tui dos próprios componentes, e das relações formadas entre eles. Os 
habitantes da aldeia constroem a própria aldeia, e, portanto, se sentem 
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Fig. 3: Vênus 
de Willendorf, 
escultura do 
final do perío-
do Paleolítico 
e o início do 
Neolítico, cuja 
figura feminina 
representava 
a fertilidade e 
m a n u t e n ç ã o 
da vida

Fonte: Site His-
tória com Ima-
gens
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diretamente afetados pelas decisões e rumos tomados por ela. A vida da 
aldeia é a vida deles próprios. Por isso, a aldeia se torna, para além de 
lugar de simples reprodução da vida, lugar de relações afetivas. O espaço 
adquire significado a partir da sua criação e recriação, e esse é o âmago 
da relação de ancestralidade, tão comum nas sociedades primitivas, que 
se manifestava tanto na relação entre habitantes, como entre habitantes 
e aldeia e habitantes e natureza. E era a partir dessas relações que se 
estabelecia a relação do ser neolítico com o divino. Os três (habitantes, 
aldeia e natureza) convergiam em um só, e o seu entrelaçado era envolvi-
do por uma dimensão divina da vida primitiva.

“A ordem e a estabilidade da aldeia, juntamente com seu muro 
maternal, sua intimidade e sua continuidade com as forças da 
natureza, foram transmitidas à cidade: ainda que perdidas 
na cidade, em geral, por causa da sua superexpansão, não 
obstante permanecem no bairro e no distrito de vizinhança. 
Sem essa identificação e esse cuidado maternal de toda a 
comunidade, os filhos se tornam desprovidos de moral; alias, 
a sua própria faculdade de se tornarem inteiramente humanos 
desaparece, juntamente com a primeira obrigação do homem 
neolítico – o acalentar e alimentar a vida. O que chamamos de 
moralidade começa nos costumes, nos hábitos conservadores 
da vida que se encontram na aldeia. Quando se dissolvem es-
ses laços primários, quando a comunidade intima visível deixa 
de ser um grupo vigilante, identificável, profundamente inte-
ressado, o “nos” passa a ser um ruidoso enxame de “eus” e os 
laços e fidelidades secundarias se tornam por demais frouxos 
para deter a desintegração de comunidade urbana. Somen-
te agora, quando os modos da aldeia vao rapidamente desa-
parecendo do mundo, podemos avaliar tudo o que a cidade 
lhes deve, pela energia vital e amorosa proteção que torna-
ram possível o maior desenvolvimento do homem” (MUMFORD, 
1998, p. 22)

As organizações das aldeias se reconfiguraram e se modernizaram em 
diversas fases ao longo do tempo, obviamente, acompanhando a expan-
são das capacidades humanas. Complexificaram-se e dai cresceram, se 
segmentando e especializando. Juntamente com esse processo, a neces-
sidade de expansão começou a existir e a aldeia, aos poucos, deixou de 
se auto-sustentar. Assim iniciou-se o processo de distanciamento entre 
homem e natureza, que se prolonga até hoje, até o ponto de afastamento 
total, no qual já podemos encontrar algumas populações e algumas cida-
des na contemporaneidade. É importante, contudo, destacar que, desde 
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a propagação das Revolução Industrial, esse processo vem se aceleran-
do. No entanto, como a historia não é linear, mas sim sob a forma de uma 
espiral, esse processo ocorre em diferentes velocidades e em diferentes 
localidades.

1.2 EROSÃO

O CRESCIMENTO POPULACIONAL DESCONTROLADO

A expansão e proliferação da seres humanos no planeta a partir da era 
neolítica foi um processo impressionante. Até por volta do século XVI, esse 
processo ocorreu com uma certa constância e timidez. Porém, a partir do 
avanço da industrialização, e, com ela, a urbanização, esse processo de 
expansão se tornou aceleradíssimo.

“Se se desejasse caracterizar nosso século por um fenôme-
no único, não seria pela descoberta de inúmeros aperfeiçoa-
mentos técnicos, nem mesmo pela fissão nuclear, mas sim pela 
explosão demográfica cujas consequências são incalculáveis” 
(DORST, 1973, p. 115)

A explosão demográfica da qual Dorst fala é influenciada e ao mesmo 
tempo influencia a existência de condições cada vez mais favoráveis à 
proliferação da espécie humana. Ao mesmo tempo, esta proliferação de 
uma única espécie, do ponto de vista biológico, tem causado um grande 
desequilíbrio na situação natural do planeta.

Isso porque o ser humano, desde a sua origem, tratou de dominar todos 
os territórios onde viveu, adaptando-os às suas próprias necessidades (di-
ferente da maioria das espécies animais, o ser humano não se adapta ao 
meio, mas transforma o meio às suas próprias necessidades). Contudo, a 
alteração que o ser humano tem causado no meio natural, e na escala 
com que tem ocorrido, não tem apenas o modificado, mas tem o destruí-
do, muitas vezes sem a possibilidade de regeneração ou renovação.

“Entre a entrada e a saída, a energia flui por diversos canais 
(transferências) e se acumula por longos períodos de tempo 
(carvão e petróleo) ou pequenos períodos (solo, animais). Os 
seres humanos são depósitos de uma fração infinitesimal des-
sa corrente de energia” (GUIMARAES, 2007, p. 49)

Contudo, os seres humanos manipulam parte dessa corrente de energia 
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constantemente. A expansão da necessidade de domínio humano tem al-
cançado espaços cada vez mais distantes, de maneira que hoje é difí-
cil encontrar locais em que a presença humana não exerça nenhum tipo 
de influência. Provavelmente, se tratam de locais de condições extremas, 
como a tundra ou o deserto, onde é escasso qualquer tipo de recurso ou 
energia.

O acelerado processo de urbanização mundial irrefletida, tem causado 
inúmeros impactos naturais, tanto com a construção de cidades, quanto 
na sua manutenção: destruição do solo por meio da erosão acelerada; 
asfaltamento de vias, edificações e pavimentação; destruição de flores-
tas; contaminação do solo e das aguas, por meio de praticas agrícolas 
perniciosas, além de aterros sanitários não tratados; destruição de inúme-
ros habitats (aquáticos, terrestres), com a extinção de espécies animais; 
poluição da atmosfera com gases e substâncias radioativas; extinção de 
recursos naturais.mbientalmente.

A SEPARAÇÃO ENTRE O RURAL E O URBANO

A modernização da vida urbana e dos processos produtivos iniciou um 
processo cujas consequências sofremos hoje: a separação territorial do 
espaço rural do espaço urbano. Esta separação corresponde implicita-
mente a um segundo distanciamento: o distanciamento entre os espaços 
de produção e os espaços de consumo. Hoje, diferentemente da época 
das primeiras cidades (ou aldeias, que continham todas as necessidades 
dentro do seu perímetro, o qual era bastante limitado), as cidades exigem 
tantos recursos para se manterem vivas e ativas, que já não é mais possível 
encontrá-los todos dentro ou próximo do seu território. 

O espaço rural é onde se realizam as atividades econômicas do setor 
primário quase que exclusivamente, já que as cidades já esgotaram sua 
base produtiva. O campo providencia todos os insumos necessários à ma-
nutenção da vida do campo e principalmente da cidade, com a produção 
de matéria-prima. A alimentação, a produção de energia, a extração de 
minerais e água; todos os processos primários de extração ocorrem no 
espaço rural. A cidade, onde se situam normalmente as atividades indus-
triais, de transformação de bens e de serviços, se torna mera consumidora 
de matéria prima. E como as grandes cidades de hoje ainda estão num 
processo de crescimento, esta demanda por matéria prima só tende a 
aumentar.

A tendência de expansão das cidades grandes ocorre de maneiras e in-
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Fig. 4: Fotogra-
fia de Michael 
Wolf, para a 
série “Architec-
ture of Density”

Fonte: Site Mi-
chael Wolf

Fig. 5: Foto-
grafia de David 
Maisel, “Ameri-
can mine”, tira-
da na Mina Bin-
gham Canyon, 
em Utah, a 
maior mina ao 
ar livre do mun-
do

Fonte: Site 
DailyMail
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Fig. 6: Foto-
grafia de Toby 
Gardner, na re-
gião do Xingu, 
Pará

Fonte: Site Sto-
ckholm Environ-
ment Institute

Fig. 7: Fotogra-
fia aérea do 
Rio Doce, em 
Mariana, apos 
o rompimento 
da barragem 
de minerado-
ra da empresa 
Samarco, em 
2016

Fonte: Site G1 
- época nego-
cios
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tensidades diferentes ao longo dos países, mas, sem duvidas, ocorre hoje 
com mais força nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que 
desenvolveram sua indústria tardiamente e de forma muito veloz a partir 
dos anos 1960. No Brasil, por exemplo, o grande boom das cidades acon-
teceu a partir dessa década. E enquanto as cidades cresceram de forma 
caótica e violenta, o campo foi sofrendo um processo de esvaziamento, 
tão veloz quanto. 

O desenvolvimento industrial, entretanto, não foi acompanhado do desen-
volvimento social, acentuando ainda mais as desigualdades sociais exis-
tentes no pais. No caso rural brasileiro, desprovido de políticas públicas 
adequadas, a modernização e a industrialização, além de aumentar as 
desigualdades, aprofundou enormemente os conflitos rurais. A produção 
de matéria prima nos latifúndios, ao se tornar mecanizada, exige mão de 
obra qualificada, causando grande desemprego entre a população rural, 
além da expulsão de pequenos agricultores de suas terras. Em diversas 
regiões do país, a vida da população rural se tornou precarizada, e, en-
quanto os índices de produção prosperavam, alcançando impressionantes 
números de exportação, uma grande parcela da população rural perma-
nece, por anos, em estado de miséria e subnutrição. 

Muitos dos povos rurais acabaram por migrar para as cidades, os lugares 
de promessa de emprego e de segurança financeira, o que acelerou ain-
da mais o processo de inchaço das cidades, e rapidamente elas foram se 
transformando em metrópoles. Desde então, a relação entre população 
urbana e rural tem sido bastante desequilibrada e tem refletido bastante 
no estado de caos das grandes cidades brasileiras. Assim como o espaço 
dentro das cidades foi desaparecendo, o mesmo ocorre com as práticas 
culturais do campo, que não encontram mais espaço dentro das cidades. 
Por essa razão é importante lembrar que, se hoje temos cidades desor-
denadas, isso se deve à falta de planejamento e controle que tivemos, 
historicamente, com o nosso campo e a nossa população campesina. As 
cidades nunca foram planejadas para receber esse contingente de po-
pulação. Por isso, para conter os problemas urbanos, se faz necessário 
reestruturar o ambiente rural. De outra maneira, as ações serão apenas 
paliativas.

Segundo dados do Relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, da 
ONU, mais da metade (54%) da população mundial em 2014 era urbana. 
Estimava-se que em 2050 esse numero chegaria a 66%. Ainda segundo 
a ONU, a área mundial coberta pelas cidades deve crescer 150%. Esse 
processo transformará, certamente, uma grande soma de áreas que hoje 
em dia são rurais em áreas urbanas. Se esse processo ocorrer nos mesmos 
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termos nos quais vem ocorrendo nos últimos séculos, negando a natureza, 
sem duvidas, trará ainda mais prejuízos para a vida natural do planeta. 

A separação entre cidade e campo se tornou sinônimo da separação en-
tre o ser humano e a natureza. Essa percepção é intrigante quando leva-
mos em conta a origem das cidades. Enquanto, na fase neolítica, a cidade 
era simbiose entre ser humano e natureza, na fase moderna ela se torna a 
negação dessa relação. 

O que muitas vezes esquecemos é que, embora a cidade moderna e con-
temporânea seja a negação da relação entre ser humano e natureza, 
continuamos, exatamente como antes, extremamente dependentes do 
campo, da terra e da natureza. Mesmo que esteja fisicamente distante de 
nós, necessitamos desses elementos para a manutenção da nossa vida, 
assim como o ser humano neolítico necessitava.

ISOLAMENTO, ALHEAMENTO E ESVAZIAMENTO

“Tanto a cidade como a aldeia estão hoje desequilibradas e 
perderam suas qualidades de organismos urbanos coerentes. 
A vida dos citadinos deixou de ser uma vida comunitária, tal 
como foi durante séculos, para se transformar numa vida em 
comum, e em seguida numa existência em concentração. Essa 
evolução teve as mais graves repercussões sociais” (DORST, 
1973, p. 130)

A existência em concentração da qual Dorst fala é uma existência onde 
pessoas vivem no mesmo espaço, mas não o compartilham. As relações 
antigamente presentes na aldeia, entre habitantes ou entre habitantes e 
espaço, carregadas de significado e de afetos, se tornam, nas cidades 
modernas, e no caso específico do Brasil, impessoais, vazias, efêmeras, 
automatizadas e individualizadas. Nas metrópoles contemporâneas, a 
maior parte das relações existentes são estressantes, voltadas exclusiva-
mente ao trabalho ou ao consumo.

A isso se soma o atual método de planejamento urbano, o chamado pla-
nejamento estratégico, que defende que o planejamento das cidades 
hoje está inteiramente conectado com a capacidade delas de produzir e 
desenvolver riqueza – não para desenvolver cidadãos (por mais que isso 
esteja incluso em muitos discursos).

“As cidades agora competem por investimentos de capitais, 
para o incremento da movimentação turística, visando dinami-
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Fig. 8: Fotogra-
fia de Michael 
Wolf, para a 
série “Flora in 
Hong Kong”

Fonte: Site How 
Does It Float,

Fig. 9: Fotogra-
fia de Michael 
Wolf, para a 
série “Flora in 
Hong Kong”

Fonte: Site How 
Does It Float
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zar suas estruturas econômicas. Assim, o urbanismo se tornou 
um processo de resultados, que tem, segundo o professor do 
Ippur-UFRJ, Henri Acselrad, “contribuído para reduzir receitar 
publicas e os recursos disponíveis para as politicas sociais, au-
mentando a desigualdade, a exclusão das populações pobres 
e a degradação dos recursos ambientais, favorecendo con-
sequentemente a multiplicação dos conflitos”. Um exemplo 
significativo destes acontecimentos é o caso de Barcelona, re-
novada com as Olimpiadas de 1992, considerada um sucesso 
a ser imitado por todas as cidades, mas que cristalizou a frag-
mentação urbana e não corrigiu as patologias sociais.” (LOPES 
ESTEVES, 2010)

Choay (1965) também fala do processo dessa nova ordem da construção 
das cidades, segundo ela, ligada às “exigências econômicas e sociais” da 
época, e cita o plano de Haussman em Paris como um exemplo, ao pre-
judicar a classe operária e pequenos burgueses e favorecer aos capitães 
da indústria e aos financistas.

“Ora, no momento em que a cidade do século XIX começa a 
tomar forma própria, ela provoca um movimento novo, de ob-
servação e reflexão. Aparece de repente como um fenômeno 
exterior aos indivíduos a que diz respeito. Estes encontram-se 
diante dela como diante de um fato natural, não familiar, ex-
traordinário, estranho” (CHOAY, 1965, p. 4)

Esta forma de vida urbana se manifesta no espaço construído com a des-
valorização de espaços que não estão envolvidos pela relação de traba-
lho ou de consumo. Esvaziamento dos espaços públicos, verticalização do 
habitat, abandono das praças, ausência de usos de lazer. Essas são em 
sua maioria situações que levam a uma valorização do espaço privado em 
detrimento do espaço publico.

“O custo do habitat (construção, serviço de limpeza, canaliza-
ções, transportes, administração urbana) aumenta muito mais 
rapidamente que o numero de habitantes, além de um certo li-
mite. A energia e os capitais assim dilapidados em pura perda 
ultrapassam qualquer avaliação” (DORST, 1973, p. 130)

“Essa observação leva a crer que nos aproximamos cada vez 
mais do homem “pós-histórico” e, com ele, do fim da Historia. 
Essa criatura, citada por Lewis Mumford, é um ser obediente 
e automatista: que penhora sua vida, delegando às institui-
ções e organizações as suas decisões, excluindo-se das preo-
cupações sociais e ambientais; e cujo sentido da emoção, da 
audácia criadora e da consciência já esta perdido” (LOPES 
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ESTEVES, 2010)

A grande concentração populacional nas cidades, assim como sua ex-
pansão territorial, tem levado à criação de bairros extremamente densos, 
com pouca ou nenhuma presença vegetal. Para além do adensamento, 
outros problemas são enfrentados diariamente pela população urbana, 
como: a falta de serviços básicos de infra-estrutura, déficit habitacional, 
desemprego e baixa escolaridade, a poluição atmosférica urbana, o ruído 
constante de veículos, a má qualidade dos espaços privados e públicos, a 
violência urbana, a má alimentação, o lixo nas ruas, a proliferação de do-
enças, o stress cotidiano, os grandes intervalos de tempo desperdiçados 
em transporte, vencendo grandes distâncias. A vida na cidade ameaça a 
vida de seus habitantes diariamente, psicológica e biologicamente. Não é 
preciso dizer que quanto menos condições financeiras se tem, ainda mais 
extremas são essas condições.

A violência urbana é, sem dúvidas, o fator que mais tem influenciado nas 
relações, e consequemente no desenho da cidade de Fortaleza. Atraves-
sar a cidade de carro, encontros em lugares fechados e seguros, desco-
nhecimento dos habitantes com quem vive ao lado, condomínios fecha-
dos. Ausência de ações positivas e estruturantes nas favelas, processo de 
favelização cada vez mais crescente.

Percebe-se, portanto, que a vida na cidade tem deixado de cumprir sua 
função inicial, e que tem contribuído para a degradação humana, ao invés 
do desenvolvimento humano.  O fato de não nos sentirmos bem levando 
esse tipo de vida só nos prova que não é da natureza da nossa espécie 
viver desta maneira. Se faz necessário, portanto, repensar uma forma di-
ferente de viver. Essa nova forma de viver passa, necessariamente, por 
uma nova maneira de vivenciar as relações entre ser humano, cidade e 
natureza.

1.3 RESGATE DAS RELAÇÕES

Compreendendo o momento atual como extremamente critico no sentido 
da necessidade de novos caminhos contrários à atual crise que vivemos, 
cada vez mais se percebe as tentativas de investigar outros caminhos e 
outras metodologias possíveis na construção e no pensamento da cidade 
contemporânea. Esses outros caminhos, por mais que sejam outros, no 
sentido de diferentes do convencional ou da tendência percebida, não 
podem negar a complexidade que é a existência humana e sua ocupa-
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ção no planeta. É importante salientar que a negação da tecnologia e 
dos progressos científicos nao é uma postura válida, e não é isso que o 
trabalho se propõe a fazer. Não se propõe, aqui, uma espécie de retorno 
ao período neolítico. Isso seria impossível, visto que a espécie humana 
existe hoje numa quantidade muito mais numerosa, e de maneira muito 
mais complexa. O que se propõe é uma reflexão a partir da análise da 
trajetória do planeta e, principalmente, da sociedade como sua principal 
transformadora: como tem se dado o uso das tecnologias e da inteligên-
cia humana? Ela tem respeitado os sistemas naturais? Como é possível 
transformar as tecnologias e a inteligência humana de maneira que a re-
lação com a natureza se dê de maneira mais harmônica? Como o sistema 
natural da Terra onde vivemos pode funcionar de maneira mais eficiente, 
não apenas para a manutenção da vida humana, mas também para a 
manutenção da vida natural do planeta como um todo?

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?

Neste ponto, é necessário falar-se rapidamente sobre um dos conceitos 
mais comuns nos dias de hoje, que é a do desenvolvimento sustentável. 
Esse termo surgiu de estudos da Organização das Nações Unidas, e, no 
relatório resultante da Rio 92, esta exposta uma das definições das mais 
difundidas:

“o desenvolvimento sustentável é aquele que atende as neces-
sidades do presente sem comprometer as possibilidades de 
as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”. 
(BARBOSA, 2008)

COUTO e SILVA (2014), entre outros teóricos, apontam, no entanto, que o 
conceito de desenvolvimento sustentável, embora tenha sido largamente 
interpretado como uma tomada de consciência ambiental, foi apropriado 
pelo discurso desenvolvimentista que busca a manutenção da forma de 
vida de excessivo consumo que levamos no mundo contemporâneo, com o 
objetivo de perpetuar a acumulação de riquezas existente. 

O homem do século XX, no auge das suas relações puramente econômicas 
com a natureza, ao perceber que, nesse ritmo de exploração e finalização 
dos recursos naturais o desenvolvimento econômico também teria seu fim, 
propõe esta nova forma de desenvolvimento, que não seja tão destrutivo, 
de modo que “as gerações futuras possam manter o padrão de vida”. O  
discurso de desenvolvimento sustentável, dessa forma, não necessaria-
mente passa pelo debate sobre consumo consciente, mas se esforça ao 
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máximo para manter o estado de consumo humano, contemporâneo e 
descontrolado. Percebe-se, a partir dai, como, antes de desenvolvimento 
sustentável, se prioriza, na verdade, o desenvolvimento econômico. Nesse 
discurso, a preocupação ambiental só existe por ser a natureza o principal 
provedor do desenvolvimento econômico, o que é inegavel. O que certos 
críticos do “desenvolvimento sustentável” defendem é que a reflexão so-
bre sustentabilidade não pode estar desvinculada da reflexão sobre os 
padrões atuais de consumo. Eles defendem que o desenvolvimento do 
qual se fala seria impossível, na prática, de ser sustentável.

Buscando encontrar uma compreensão mais adequada sobre sustenta-
bilidade, é possível se fazer um paralelo com um conceito estudado por 
Maturana e Varela (2001), denominado autopoiésis.

Os dois teóricos sao biólogos e criam esse conceito a partir de uma pro-
funda analise sobre o funcionamento dos sistemas vivos (ou biológicos). 
Segundo eles, cada ser ou sistema vivo é um sistema autopoiético. Isto é, 
cada ser funciona como um organismo fechado em si mesmo, com uma 
estrutura própria inerente a ele. Cada parte da estrutura, por sua vez, 
consiste em um outro sistema (ou organismo) menor. Cada ser está cons-
tantemente buscando sua sobrevivência, e para isso esta sempre se autor-
regulando, autoproduzindo e mantendo relaçoes com o meio, que é tudo 
aquilo que é externo ao ser.  O meio causa perturbações na superficie  da 
unidade, porém as mudanças ocorridas no interior da unidade ocorrem 
pela sua reorganização interna, através das suas capacidades de auto
-organizar-se, autodeterminar-se e autocriar-se.

“(...) tudo que ocorre em ou com um sistema vivo é operacio-
nalmente subordinado à conservação do modo de viver que o 
define e o realiza no domínio no qual ele funciona como um 
todo ou uma totalidade” – MATURANA (2001), p. 176

Embora tenha sido inicialmente formulado a partir de bases de estudo 
biológico, e socializado como uma ciência cognitiva, portanto de caráter 
pedagógico e até sociológico, pode ser aplicado em diversas áreas, e, 
inclusive para melhor explicar a sustentabilidade. A sustentabilidade seria, 
no sistema autopoiético, a própria manutenção da vida do planeta como 
um todo. A vida do planeta, quando vista como ser autopoiético, so é pos-
sível graças à complexa rede de relações existentes entre seus elementos 
internos.

A real sustentabilidade seria uma priorização do que Moraes (1998), num 
raciocínio complementar, chama de desenvolvimento natural, ao invés do 
desenvolvimento econômico. O desenvolvimento natural funcionaria de 
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forma semelhante ao funcionamento do sistema autopoiético. O objetivo 
da sua existência seria a própria manutenção da vida. O sistema natu-
ral, ao englobar todas as formas de vida e suas especificidades, englo-
ba, consequentemente os demais sistemas (ambiental, social, econômico, 
humano). O desenvolvimento humano e o desenvolvimento econômico se 
tornam, portanto, uma mera consequência do desenvolvimento natural 
(MORAES, 1998). 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Em reação ao modo de produção capitalista, competitivo e que gera uma 
profunda desigualdade, surge a economia solidária. Este pensamento sur-
ge logo apos o capitalismo industrial na Inglaterra no século XIX, ao se 
perceber alguns efeitos sociais do avanço da industrialização, como: o 
empobrecimento dos artesãos, a expulsão de camponeses, as péssimas 
condições de trabalho do proletariado industrial. Esses efeitos, embora 
possam ter sido diminuídos na Inglaterra, se transferiram de maneira muito 
mais preocupante para os países em desenvolvimento, e ainda ocorrem 
em grandes números no Brasil.

“A chave dessa proposta é a associação entre iguais em vez 
do contrato entre desiguais” (SINGER, 2002, p. 9)

Segundo Singer (2002), a sociedade solidária permitiria, de fato, que a 
igualdade entre os seus membros ocorressem. A igualdade ocorreria pela 
substituição da competição tradicional capitalista pela cooperação. Den-
tro de uma empresa solidária, cada membro teria uma participação de 
mesmo peso, e todas as decisões do grupo seriam feitas em conjunto, com 
a participação de todos os membros. Isto não impede que haja a divisão 
de trabalho. Cada um pode desenvolver atividades de acordo com suas 
preferências e inclinações. Porém, se evita a existência das relações hie-
rarquizadas. Dessa maneira, enquanto na empresa capitalista o objetivo 
maior se torna a manutenção da taxa de lucro da empresa, na empresa 
solidária o objetivo é assegurar que todos os membros da empresa pos-
suam retiradas (o que seria, segundo Singer, o equivalente ao “salário”) 
adequadas. Enquanto a empresa capitalista está a serviço dos seus sócios 
atuais, a empresa solidária está a serviço da sociedade, numa escala mui-
to mais abrangente.

A administração não-hierárquica da empresa solidária caracteriza o que 
se chama de autogestão. Todas as suas decisões acontecem em assem-
bleias, ou, em empresas solidárias de maiores dimensões, em reuniões de 
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delegados elegidos pelos sócios da empresa. De qualquer maneira, o que 
se busca é que todos os membros estejam informados do que ocorre na 
empresa e se envolvam na resolução dos seus problemas.

“O fato de todos ficarem a par do que esta em jogo contribui 
para a cooperação inteligente dos sócios, sem necessidade de 
que sejam incentivados por competições para saber quem é o 
melhor de todos” (SINGER, 2002, p. 19)

A economia solidária, o cooperativismo e a autogestão são práticas es-
sencialmente democráticas, e incentivam os seus integrantes ou partici-
pantes a serem membros ativos daquela sociedade, ao invés de confiarem 
responsabilidades a outros sobre decisões que influenciam diretamente 
sobre suas vidas.

“A autogestão tem como mérito principal não a eficiência 
econômica (necessária em si), mas o desenvolvimento humano 
que proporciona aos praticantes. Participar das discussões e 
decisões do coletivo, ao qual se esta associado, educa e cons-
cientiza, tornando a pessoa mais realizada, autoconfiante e 
segura.” (SINGER, 2002, p. 21)

No entanto, para que uma prática autogestionária funcione com sucesso, 
todos os seus membros devem possuir uma formação democrática apro-
priada. Por sermos educados em uma sociedade onde desde pequenos 
somos ensinados a receber ordens e temer os superiores, de fato, nos tor-
namos seres pouco inclinados à autogestão, e nem sempre percebemos o 
quão libertadora ela pode ser.

Ainda segundo Singer, principalmente nos países subdesenvolvidos, a 
economia solidária se desenvolve em geral entre camadas da população 
mais vulneráveis socialmente, áreas que geralmente não são alcançadas 
pelo mercado formal excludente e nem pelo Estado, e como uma alterna-
tiva ao mercado informal. Essas experiências buscam o maior desenvol-
vimento social, utilizando esse sistema econômico alternativo a partir do 
empoderamento comunitário. Na economia solidária, o desenvolvimento 
sustentável se funde ao desenvolvimento local.

“Uma comunidade “empoderada” é terreno fértil para a criação, o geren-
ciamento e o desenvolvimento de empreendimentos. Portanto, as ações 
de empoderamento proporcionam uma base econômica capaz de asse-
gurar o surgimento de novos empreendimentos, bem como sua sustenta-
bilidade.” 
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Fig. 10: Posto 
na região do 
Conjunto Pal-
meiras, cujo 
cartaz indica 
que se aceita a 
moeda Palmas

Fonte: Site 
Papo de Ho-
mem

Fig. 11: Foto-
grafia tirada 
durante evento 
da Rede Tucum, 
A s s e m b l e i a 
Anual com as 
comunidades 
da Rede

Fonte: Pagina 
da Rede Tucum
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Em Fortaleza, é possível mapear algumas iniciativas em alguns bairros: 
Rede Dlis, no Grande Bom Jardim, Dendê e, sem duvidas, a mais importan-
te é a do Banco Palmas, no Conjunto Palmeiras, que, ao criar uma moeda 
própria, permitiu a dinamização da economia local e facilitou a criação 
de uma infra-estrutura urbana de serviços adequada (e criada pelos pró-
prios moradores – nao por empresas externas ao bairro) para um bairro 
que, até os anos 90, era apenas uma periferia distante em situação de 
precariedade total, com ausência de serviços básicos e infra-estrutura.  
além do fortalecimento da associação comunitária. (PAULINO, 2014)

Outro exemplo de ação de economia solidária é a rede Tucum, uma rede 
de turismo comunitário que atua em todo o estado do Ceará, principal-
mente na região costeira, onde o turismo predatório normalmente ocor-
re, expulsando comunidades. O turismo comunitário administrado pelos 
grupos integrantes da Rede Tucum tem permitido uma forma de turismo 
que promove da visibilidade desses locais e respeita a existência des-
sas comunidades, bem como suas relações com os espaços naturais, por 
meio de suas praticas econômicas e culturais. Assim, é possível garantir a 
permanência das populações que eram em outro momento vulneráveis à 
exploração econômica turística, com justiça socioambiental e autonomia 
econômica.

PERMACULTURA

A permacultura apresenta uma visão prática do pensamento holístico de 
que o ser humano é apenas um elemento da natureza, e de que suas 
ações devem ocorrer como partes-integrantes de ciclos naturais. Todas as 
suas ações e princípios decorrem desta compreensão primaria.

O termo foi criado pelos australianos David Holmgren e Bill Mollison na 
década de 1970, a partir da observação da cultura das comunidades abo-
rígines tradicionais australianas. 

A permacultura, assim como nas práticas primárias de manipulação da 
natureza, exige uma intensa e exaustiva observação e compreensão pré-
via do funcionamento dos sistemas naturais, antes que ocorra algum tipo 
de intervenção. A interferência nos sistemas naturais, dessa forma, deve 
ocorrer de maneira harmoniosa, cuidadosa e não-destrutiva, e deve bus-
car sempre ser potencializadora da vida dos elementos envolvidos no sis-
tema. Por se tratar de uma metodologia, pode ser aplicada em diversas 
situações.
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Os sistemas permaculturais buscam imitar os princípios básicos da nature-
za se utilizando da eficiência. Portanto, ao mesmo tempo em que resgata 
culturas seculares de relação com a terra e o planeta, se utiliza da ciência 
moderna e do conhecimento e técnica contemporâneos para alcançar 
seu objetivo, o de criar sistemas ecologicamente corretos e economica-
mente viáveis.

É importante salientar que os sistemas permaculturais (ecologicamente 
corretos e economicamente viáveis) buscam ser auto-suficientes, e, des-
sa forma, auto-sustentáveis. As necessidades energéticas do sistema sao 
supridas pelo próprio sistema. Para isso, se busca manipular os elemen-
tos so sistema utilizando a cooperação desses elementos entre si, e nao 
a competição (importante fazer a relação com a questão da economia 
solidaria, que trata desses dois conceitos num outro âmbito, econômico 
e social). Ao invés de lutar contra o processo natural, se tenta dirigi-lo e 
acelerá-lo, aumentando sua eficiência e, portanto, a qualidade de seus 
produtos.

A ética da permacultura se define em três cuidados principais: com a Ter-
ra; com as pessoas; e com a distribuição do excesso de tempo, dinheiro e 
materiais para atingir esses fins.

Os princípios da permacultura são:

1. Localização relativa – cada elemento é posicionado em relação ao ou-
tro, de forma que auxiliem-se mutuamente;
2. Cada elemento executa muitas funções
3. Cada função importante é apoiada por muitos elementos
4. Planejamento energético eficiente
5. Preponderância do uso de recursos biológicos sobre o uso de combus-
tíveis fosseis
6. Reciclagem local de energias (ciclos energéticos)
7. Utilizaçao e aceleração da sucessão natural de plantas, visando o esta-
belecimento de sítios e solos favoráveis (sistemas intensivos em pequena 
escala)
8. Policultura e diversidade de espécies benéficas, objetivando um siste-
ma produtivo e interativo (acelerando a sucessão e a evolução)
9. Utilização de bordas e padrões naturais para um melhor efeito

A permacultura permite o exercício do projeto criativo, levando em consi-
deração todas as minucias (demonstrando um imenso e considerável res-
peito pelo local), e utilizando-as em favor de um sistema eficiente e cheio 
de vida. 
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AGRICULTURA URBANA

Embora tenha sempre sido praticada dentro das cidades ao longo da his-
toria, de maneira espontânea e informal, a agricultura urbana surge como 
uma pratica contemporânea apos a percepção da rápida urbanização 
mundial ao longo do século XX, atrelada a uma crise social e econômica. 
Tem sido vista a cada ano com maior interesse, pelas instituições, pelos 
gestores urbanos e pela população, como ferramenta capaz de enfrentar 
sérios problemas urbanos, entre eles a pobreza, o desemprego e a inse-
gurança alimentar. Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 
como os países africanos e latino-americanos, onde as politicas nacionais 
e a economias locais são frágeis, esses problemas atingem as suas mega-
cidades com ainda mais força, e não por acaso tem sido os lugares onde 
essas praticas têm sido mais bem sucedidas e incentivadas.

Segundo o estudo Estado do Mundo – inovações que nutrem o planeta, 
publicado pela Worldwatch Institute publicado em 2011, 800 milhões de 
pessoas no mundo se dedicavam à agricultura urbana, boa parte delas 
profissionais. Segundo o mesmo estudo, a altura em que foi publicado, de 
todo o alimento produzido no mundo, 15 a 20% era produzido em hortas 
urbanas.

“La crisis econômica induzida en el plano global, el rápido cre-
cimiento de la poblacion y la migracion del campo à la ciudad, 
el deterioro de las econômicas nacionales o las persistentes 
dificultades econômicas son condiciones previas para el ini-
cio de la actividad de produccion de alimentos en ciudades 
de muchos países en desarollo y en transicion. No obstante, 
la produccion urbana de alimentos tendria una importância 
mucho menor si no existiera una escassez de oportunidades 
adecuadas y accesibles para obtener ingresos y una demanda 
no satisfecha de produtos agrícolas en cantidades suficientes 
y de una calidad adecuada en las ciudades” (AU, V1, p. 9)

A agricultura urbana se diferencia da agricultura rural por sua integração 
ao sistema econômico e ecológico urbano (REVISTA AU, 2001). Apresenta, 
por essa razão, algumas vantagens em relação à agricultura rural: Por 
ocorrer em espaços menores que a agricultura rural tradicional, a agricul-
tura urbana possui, em geral, uma mescla de cultivos mais diversificada 
e integrada. Dessa maneira, é capaz de reduzir a pressão de cultivo em 
novas terras rurais, aliviando a carga sobre áreas rurais.

“Un acre de agricultura urbana que use desechos urbanos 
como insumos puede salvar 5 acres o mas de tierra agrícola 
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rural marginal o selva humeda tropical” (REVISTA AU, V1, P 12)

A proximidade entre o local de produção e o lugar de consumo, além 
de evitar a rápida deterioração dos alimentos, reduz gastos com des-
locamento, armazenamento e empacotamento, tornando-a mais viável. 
Além disso, o ambiente urbano oferece uma grande soma de resíduos 
orgânicos, que podem ser convertidos em composto, e de águas residuais 
da chuva, que podem ser coletadas pelas edificações e utilizadas na irri-
gação dos sistemas produtivos. É fácil perceber, assim a razão pela qual 
a agricultura urbana está totalmente conectada com o pensamento de 
cidades sutentaveis, social e ecologicamente.(REVISTA AU, 2001)

A possibilidade de integração da agricultura urbana a outros usos urbanos 
é um dos seus maiores potenciais. Para além da dimensão econômica, a 
agricultura urbana pode melhorar a qualidade da cidade de diversas ma-
neiras: a existência de áreas verdes com um fim especifico nos ambientes 
urbanos pode contribuir com a saúde dele, limpando o ar, restabelecendo 
microclimas, permeabilizando solos urbanos, melhorando as condições de 
drenagem, devolvendo carbono ao solo, além de tornar a paisagem urba-
na mais agradável. (REVISTA AU, 2001)

“La agricultura ecológica esta mejor adaptada que la agricul-
tura convencional para combinarse con otras funciones, como 
atividades de esparcimiento, manejo paisagístico, manteni-
miento de la biodiversidade, educacion de los jovenes, renera-
cion de áreas deterioradas, etc” (REVISTA AU, v6 p. 2 (2002)

Um conceito complementar ao de agricultura urbana é o de agricultura 
ecológica, que se trata daquela que não faz uso de agroquímicos e pes-
ticidas para a produção. É muito comum essa pratica ocorrer juntamente 
com a agricultura urbana. Isso se deve ao fato de que, normalmente, a 
agricultura urbana se desenvolve em espaços pequenos, o que torna in-
viável o uso de pesticidas e agroquímicos. A agricultura urbana é, dessa 
forma, uma das formas de produção mais potencializadoras da produção 
de alimentos orgânicos. 

A diversidade e a intensidade de produção da agricultura urbana pode 
ser facilmente alcançada se aliada às praticas de permacultura, que, 
conforme visto, tem como principio a a utilização de sistemas intensivos 
em pequena escala e adota estratégias para esse fim.
 
Por fim, a proximidade da população urbana com essas formas de pro-
dução é essencial para estreitar os laços perdidos entre ser humano e 
natureza, através do contato com a terra e interação com os fluxos na-
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Fig. 12: Hor-
ta urbana em  
Cuba, na cida-
de de Havana

Fonte: Pagina 
oeco.org
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turais. Além de servir como alternativa de renda e de emprego para uma 
parcela da população, desenvolvendo a economia local, contribui para 
a conscientização alimentar, ambiental, cidadã e cósmica. Ademais, a 
agricultura rompe a separação histórica entre ambiente rural e urbano, o 
que acabara por criar a compreensão de que os espaços de produção e 
os espaços de consumo são parte de um sistema inteiro, e não separados.

A agricultura urbana consiste na pratica de atividades produtivas no in-
terior dos centros urbanos. Essas atividades produtivas podem ser de di-
versos tipos: horticultura, alimentos de base, silvicultura, e pode acontecer 
nos diversos espaços residuais: quintais, canteiros, terrenos baldios, pra-
ças, próximo a corpos d’agua.

Contudo, são poucas as cidades que possuem toda uma estrutura de po-
litica urbana direcionada para a agricultura urbana. De uma forma geral, 
as cidades modernas não foram desenhadas de forma a integrar praticas 
agrícolas. Como já foi dito, essas praticas foram historicamente reserva-
das para espaços não-urbanos. Em cidades como Fortaleza, para além 
disso, existe, como no campo, o problema do acesso à terra. Portanto, 
embora seja uma possibilidade transformadora, a agricultura urbana ain-
da se trata de um desafio contemporâneo, econômico, social, urbanístico 
e arquitetônico.

ECOPEDAGOGIA

A ecopedagogia foi um termo trazido pela primeira vez por Francisco 
Gutiérrez e Cruz Prado em 1999, no seu livro Ecopedagogia e cidada-
nia planetária. Este termo surge a partir do que se chama de educação 
ambiental, termo criado a partir das primeiras conceitualizaçoes de de-
senvolvimento sustentável. Passou por diversas reflexões e influências, e, 
segundo a interpretação de Gadotti, guarda significativas congruências 
também com os estudos de Paulo Freire. 

Para a compreensão da ecopedagogia, se faz o uso de uma outra expres-
são: cidadania planetária, um tipo de cidadania que vai além da cidada-
nia ambiental. A cidadania planetária desloca a pedagogia de uma visão 
antropocêntrica e tradicional para o campo da consciência planetária, 
da relação complexa entre homem e ambiente, entre homem e natureza. 
Essa relação passa a ser o foco da cidadania, e não mais o homem sozi-
nho.

“(...) ela [a ecopedagogia] só tem sentido como projeto alter-
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nativo global onde a preocupação não esta apenas na preser-
vação da natureza (ecologia natural) ou no impacto das socie-
dades humanas sobre os ambientes naturais (ecologia social), 
mas num novo modelo de civilização sustentável do ponto de 
vista ecológico (ecologia integral) que implica uma mudança 
nas estruturas econômicas, sociais e culturais. Ela esta ligada, 
portanto, a um projeto utópico: mudar as relações humanas, 
sociais e ambientais que temos hoje” – p. 1 (GADOTTI, 2009)

“Sem uma educação sustentável, a Terra continuara apenas 
sendo considerada como espaço de nosso sustento e de domí-
nio técnico-tecnológico, objeto de nossas pesquisas, ensaios, 
e, algumas vezes, de nossa contemplação. Mas não será o es-
paço de vida, o espaço do aconchego, de “cuidado” como nos 
diz Leonardo Boff (1999)” (GADOTTI, 2009, pag. 3) 

A educação na ecopedagogia se preocupa com o sentido das relaçoes 
que criamos com a natureza e o nosso meio, a partir de ações cotidianas. 
Portanto, por mais que seja uma reorientação das ações, currículos, de 
modos de vida, e que, por ser algo bastante ainda recente, ainda esteja 
em formulação, ela pode ser colocada em pratica para ja, pois se mani-
festa em um tipo de postura adotado do ser humano em relação ao seu 
meio, por meio dos valores e princípios apresentados.





2
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“(...) às terças feiras, que era o dia de comemoração da festa de santo antô-
nio, aquela igreja ficava lotada como se fosse um domingo. Era uma multidão 
mesmo. E muita gente vinha, via que tinha cinema e ja ia pro cinema. E o 
bairro foi crescendo, crescendo e todo mundo se entendia, todo mundo era 
amigo.”

Seu Vavá, antigo morador e frequentador do bairro.
Trecho retirado de entrevista realizada no dia 21.06.2017.
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O segundo capítulo, destinado à aproximação com o local de intervenção 
do projeto, será construído em três partes: a primeira, com caráter de 
arquivo, no qual será feita uma retrospecção em formato de narrativa. O 
fortalecimento comunitário proposto no projeto está diretamente relacio-
nado com a história do espaço e das pessoas. Por essa razão, esta primei-
ra fase se fez extremamente necessária para o melhor desenvolvimento 
do trabalho. Na segunda parte do capitulo, se fará uma análise mais 
técnica e baseada em dados estatísticos e espacializados, para a com-
preensão da configuração atual do bairro, onde foram feitos estudos de 
inserção urbanística. Na terceira parte, será apresentada uma visão mais 
fenomenológica do espaço de intervenção propriamente dito, composto 
pela área da praça e da igreja; baseada nas percepções da autora, em 
suas experiências de contato direto com a área. Grande parte do capítulo 
foi escrito baseado em entrevistas realizadas com Seu Vavá, antigo mo-
rador e frequentador da Paróquia; Frei Gilmar, atual frei responsável pela 
Paróquia; e Socorro e Fatinha, integrantes da Associação Viva a Vida.

2.1 ARQUIVO

PRECEDENTES

A Igreja Nossa Senhora das Dores foi das primeiras edificações constru-
ídas no bairro. Antes de se tornar a Igreja dos frades franciscanos, havia 
em seu lugar a Capela de São Sebastião, localizada na antiga Estrada 
do Gado, hoje Justiniano de Serpa. A presença da capela, assim como 
da estação do Matadouro (que viria a se chamar posteriormente Estação 
Otávio Bonfim), suscitou algumas ocupações no local, de habitações bas-
tante simples. O trem que vinha de Baturité e Maracanaú em direção à 
estação João Felipe, no Centro, se transformou, posteriormente, na linha 
do bonde. O segundo nome da estação, Otávio Bonfim, em homenagem a 
um engenheiro da Rede de Viação Cearense, nomeou o bairro por muitos 
anos, até bastante recentemente, quando o bairro foi rebatizado com o 
nome do escritor Farias Brito. A RVC também foi responsável pela constru-
ção de algumas casas do bairro.

A chegada dos frades franciscanos a Fortaleza trouxe, portanto, a recons-
trução da Igreja, na época, nessa área ligeiramente distante do centro 
urbano da cidade. Juntamente à Igreja, foi construído o Convento de São 
Francisco, que viria a ser reformado e ampliado diversas vezes nas déca-
das seguintes.
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Fig. 14: Vista 
da atual pra-
ça, a fachada 
da Igreja Nossa 
Senhora das 
Dores.

Fonte: Acer-
vo de fotos da 
Paróquia Nossa 
Senhora das 
Dores

Fig. 15: Facha-
da do Cine 
Familiar, sem 
data

Fonte: Arquivo 
Nirez

Fig. 13: Mata-
douro nos anos 
1920.

Fonte: Fortale-
za Nobre/Ar-
quivo Nirez
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Segundo os habitantes mais antigos, o espaço que hoje se configura como 
a Praça Farias Brito era, a essa época, “um grande areal” em frente à fa-
chada principal da Igreja, uma grande área livre não pavimentada e de 
terreno arenoso. Esse “areal” era o local de encontro nos inicios de manha 
e finais de tarde, os horários das missas.

“Eu tive o meu primeiro contato com a Igreja Nossa Senhora 
das Dores em 38. Vim pro catecismo, ai ja tinha os frades fran-
ciscanos aqui. Tinha o cinema, os meninos vinham e assistiam 
o catecismo  [onde hoje é o Centro de Formaçao] (...) mas [na 
época] era um galpãozinho de zinco, colunatas e piso bati-
do. Mas era lindo. Eles mandaram fazer os galamartezinhos; 
e a criançada, depois do catecismo, ia brincar nos galamarte, 
olhava de la, via o sitio... Naquele tempo era proibido entrar no 
sitio dos frades, era pecado. (...) Ali tinha um quintalzão, era 
tudo um sitio so. O convento aqui era so uma ala, a igreja, nao 
tinha casa de santo antonio, nao tinha ambulatório, nao tinha 
nada. Era tudo sitio. (...) ” (Entrevista relizada com Seu Vavá)

OS PRIMEIROS ICONES: 1940-1960

Com o tempo, gradualmente foram ocorrendo a instalação de algumas 
novas edificações importantes no local ao longo dos anos 1940: Cine Fa-
miliar, em 1935; o antigo Mercado São Sebastião, na Praça Paula Pessoa, 
por volta de 1939. Assim, outras casas e sobrados vieram a se instalar 
também. Contudo, a essa época, a pouca presença de ruas e de vegeta-
ção nativa ainda se destacava bastante. Nos fundos da Igreja, os frades 
utilizavam os jardins para a plantação de arvores de grande porte, assim 
como de diversas plantas ornamentais, que, segundo seu Vava, eram utili-
zadas na decoração do altar e do convento.

O Cine Familiar foi construído e administrado pelos frades franciscanos, 
servindo então como um ponto de lazer complementar à Igreja, assim 
como a Praça. Os frequentadores da Igreja, aos finais das missas, pro-
longavam os domingos assistindo filmes no Cine Familiar, como conta Seu 
Vava. Na época dos grandes Cines da cidade, o Cine Familiar foi fundado 
para se contrapor ao Cine Odeon, que funcionava mais próximo ao cen-
tro, oferecendo fitas mais ligados à “moral e aos bons costumes”.

“Como cinema de subúrbio, ele era um dos melhores cinemas 
da capital. Tinha tudo que um cinema pode ter, tinha luz pró-
pria, tinha um motor... Naquele tempo faltava muita energia 
(...) Qualidade de som. Não tinha ar condicionado, mas tinha o 
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que era mais precioso: ele era aberto, dentro daquele campo, 
tinha toda essa ventilação. Você se sentia confortável ali, era 
uma beleza. Era como se fosse ao ar livre, ele tinha muito mais 
aberturas de portas e janelas do que parede. Não era aquele 
prédio fechado. E ahhh, tinha um telhado muito bonito.” (Seu 
Vavá)

A praça, à época chamada de Praça dos Libertadores, orquestrava o clima 
familiar que reinava no bairro, entre suas arvores centenárias de grande 
copa. Antes era um areal, mas em 1941 foi reformada com a plantação de 
canteiros, pavimentação e iluminação própria. Era um ponto muito movi-
mentado, sendo ponto de desembarque dos ônibus que vinham do interior 
e de uma grande quantidade de transeuntes diários. A praça convidava os 
transeuntes à Igreja; na verdade, era quase uma extensão daquela, como 
acontece até hoje em dia.

A BELLE EPOQUE: 1960-1970

Nos anos 1960, a Paróquia de Nossa Senhora das Dores foi oficialmente 
criada, o que deu uma maior importância à presença da Paróquia e da 
Igreja no local. A partir desse momento, foi possível uma maior realização 
de atividades e ações no bairro pelos frades franciscanos, que, tradicio-
nalmente, tem atuações sociais muito fortes nas paroquias que instalam. 
Algumas dessas iniciadas nos anos 1960 foram: criação de clubes despor-
tivos, grupos musicais, instalação de creche comunitária e de espaços de 
apoio a idosos. Por vezes, os frades realizavam ações de combate à fome, 
como a terça-feira dos pobres, quando distribuíam pão na praça. O espa-
ço físico também recebeu algumas reformas, dentre as quais se destaca 
a construção do Salão Paroquial (ou Casa de Santo Antônio),  projetado 
com a mesma identidade arquitetônica que o Cine Familiar. 

A vida no bairro passava necessariamente pela Igreja, que, existindo jun-
tamente com o mercado, as pequenas casas e a praça, conferiam ao 
bairro na época um ar de “nova centralidade”, ou até mesmo de uma 
pequena cidade “de interior”. A Igreja era o ícone do bairro, cujas torres 
eram visíveis de diversos pontos, em meio às pequenas edificações de 
baixo gabarito.

“Havia o cinema, havia a Igreja, havia aquelas festinhas que as 
vezes se estabeleciam, por exemplo, quermesses, circo... Onde 
é aquela prefeitura ali era um terreno vago, então os circos 
que vinham pra Fortaleza às vezes de fora, eles se instalavam 
ali. Então era um ponto de atração, trazia muita gente de to-
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Fig. 16: Vista da 
praça recém 
reformada e 
da Igreja, sem 
data 

Fonte: Arquivo 
Nirez

Fig. 17: Facha-
da da Usina 
Gurgel, sem 
data

Fonte: Arquivo 
Nirez
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dos os bairros. Às terças feiras que era o dia de comemoração 
da festa de santo Antônio e a trezena de santo Antônio, aque-
la igreja ficava lotada como se fosse um domingo. Era uma 
multidão mesmo. E muita gente vinha, via que tinha cinema e 
já ia pro cinema. E o bairro foi crescendo, crescendo e todo 
mundo se entendia, todo mundo era amigo. Eu não me lembro 
de crimes aqui bárbaros. Todo bairro de Fortaleza tem uma 
história, mas aqui eu nunca vi. O nosso povo era pacato.” (Seu 
Vavá)

O local passou a ser uma centralidade econômica também, por conta 
dos serviços e comércios e também por ser um local de fácil acesso. A 
família Gurgel, que possuía muitos terrenos no bairro, sediou no bairro a 
Fábrica Siqueira Gurgel, produtora de alguns produtos famosos no Ceará: 
sabonete Siegl, óleo Pajeu, gordura de coco Cariri, sabão Pavao. Hoje, a 
área onde funcionava a fabrica, é um supermercado. A movimentação do 
dia-a-dia dos transeuntes, pela Praça e pelas ruas, trazia também uma 
série de vendedores ambulantes de comida.

Ainda nos anos 1960, houve a reforma da Avenida Bezerra de Menezes, 
durante a gestão do prefeito Murilo Borges (1963-1967), com a derrubada 
de um grande número de árvores e pavimentação da via – é interessante 
destacar que a Paróquia participou ativamente de manifestações contra 
a derrubada das arvores nessa época. De qualquer forma, a partir desse 
momento, a Bezerra de Menezes passou a possuir a importância que tem 
hoje no deslocamento leste-oeste da cidade. 

“Quando eu cheguei aqui, tinha bonde até São Gerardo, os 
ônibus eram poucos, hoje em dia tem essa beleza de avenida, 
com ciclovia pra gente andar de bicicleta, eu saio daqui e vou 
bater na Aldeota andando de bicicleta.” (Seu Vavá)

Naturalmente, o bairro como um todo foi se adensando. Porém a maior 
mudança ocorrida foi a transformação dos lotes localizados ao longo da 
avenida em comércios. Enquanto nas avenidas surgiam novos comércios 
e por vezes alguns equipamentos (colégios, hospitais – e mais tarde con-
cessionarias, hipermercados e outras instituições), no miolo do bairro a 
construção de casas – unifamiliares; sem recuos frontais e nem laterais; 
baixo gabarito - foi se acentuando. 

AS AÇÕES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS: PÓS ANOS 1970

A partir dos anos 1970 e 1980, a participação dos freis na construção da 
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Fig. 18: Aveni-
da Bezerra de 
Menezes recém 
alargada, 1970

Fonte: Arquivo 
Nirez/Site For-
taleza em Fa-
tos e Fotos

Fig. 19: Inaugu-
ração da Está-
tua Farias Brito 
na praça, 1963

Fonte: Site O 
Povo

Fig. 20: Igreja, 
sem data

Fonte: Acervo 
Marcelo Gurgel

Fig. 21: Pers-
pectiva da 
Igreja

Fonte: Site For-
taleza Nobre / 
Arquivo Nirez
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Fig. 23: Grupo 
de jovens reuni-
dos no claustro 
do Convento 

Fonte: Acervo 
de fotos da Pa-
róquia N. S. das 
Dores

Fig. 24: Jovem 
em mutirão

Fonte: Acervo 
de fotos da Pa-
róquia

Fig. 22: Bezer-
ra de Menezes, 
Otávio Bonfim 
e o início da 
verticalização 
da Aldeota, 
1982 

Fonte: Site For-
taleza Nobre
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vida do bairro passou a ter um cunho mais social, um fenômeno que ocor-
reu em diversas outras Paróquias na época, contagiadas pela dissemina-
ção da Teologia da Libertação. Os freis franciscanos, bastante vincula-
dos à Teologia da Libertaçao e às Comunidades Eclesiais de Base (CEB), 
buscavam uma educação espiritual ligada às questões politicas, sociais e 
ecológicas. A exemplo disso pode-se citar algumas ações: o apoio a ban-
deiras e ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
cujo Centro de Formação em Fortaleza leva o nome do mesmo Frei Hum-
berto; participações em grandes manifestações e eventos em defesa dos 
Direitos Humanos, como o Grito dos Excluídos e as Intereclesiais; organi-
zação de eventos internos, como a manifestação contra a derrubada de 
árvores da Avenida Bezerra de Menezes e as Feiras Solidarias; e mutirões 
realizados em diversas partes da cidade, utilizando como exemplo o mu-
tirão realizado em 1999, por Frei Humberto, que construiu casas e instalou 
redes de saneamento básico na Comunidade do Mercado Velho, próxima 
à Paroquia e cuja população era composta de fiéis da Igreja.

A transformação da Creche Comunitária em Centro Comunitário também 
ampliou as possibilidades de atuação da Paroquia, incorporando serviços 
de grande importância na cidade e no bairro que iam além da educação 
religiosa como: terapias holísticas, reforço escolar, cursos profissionali-
zantes.

O grande jardim que havia nos fundos da Igreja tem sido preservado com 
muita cautela pelos frades. Eles sempre incentivaram a permanência da 
natureza daquele espaço, com a plantação de arvores nativas e de gran-
de copa, como cedros, existentes até hoje em uma quantidade bastante 
numerosa. Outro incentivo constante foi da produção de plantas orna-
mentais, como orquídeas e flores de diversos, tanto para as ações eco-
lógicas e educativas da paroquia quanto para a decoração dos espaços 
físicos da Igreja. Frei Humberto encorajou e levou adiante um projeto de 
produção de mudas nos espaços dos fundos da Igreja com moradores da 
Comunidade Mercado Velho, na mesma época da realização dos muti-
rões.

Nos anos 2000, esse projeto criado por Frei Humberto juntou-se a traba-
lhos realizados também pelos frades com catadores e catadoras de lixo 
do bairro, e a junção dos dois projetos deu origem à Associação Viva a 
Vida. 
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2.2 ANÁLISES

Hoje, a região do antigo bairro Otávio Bonfim é um local onde a memória 
de vizinhança convive diariamente lado a lado com a existência de uma 
cidade expandida. A importância do trinômio praça-igreja-mercado aos 
poucos tem se tornado tímida e turva, e novos elementos têm ganhado 
destaque no bairro, fenômeno que decorre naturalmente da expansão 
territorial, econômica e demográfica da cidade de Fortaleza.

EIXOS ESTRUTURANTES

Sem dúvidas o elemento de maior destaque para esse processo é a exis-
tência da Avenida Bezerra de Menezes, que sempre foi alvo de inúmeras 
reformas e ampliações. Hoje, ela é classificada como Arterial I desde o 
Mercado São Sebastião até a Avenida Humberto Monte (ou Governador 
Parsifal Barroso), onde se transforma em Avenida Mister Hull, que é classi-
ficada como Expressa. A avenida Mister Hull dá acesso direto às vias mais 
importantes de Caucaia, e a partir dai, dá acesso também a importantes 
regiões do estado.

Uma delas é o litoral Leste da Regiao Metropolitana, onde se instalou 
recentemente o Porto do Pecém, dinamizando e trazendo uma série de 
investimentos imobiliários para os diversos municípios localizados nesse 
vetor; e a Região Norte do Estado como um todo, tendo como destinos 
as cidades de Sobral, Itapipoca, Santana do Acarau, Pentecoste, Viçosa, 
Tianguá.

As obras realizadas para a facilitação da mobilidade urbana na Avenida, 
assim como os processos anteriormente destacados serviram para valori-
zar e trazer investimentos para os terrenos e lotes localizados na avenida. 
Esses terrenos, que são majoritariamente comerciais com lotes de peque-
no tamanho, tem sido alvos da construção de grandes estabelecimentos 
comerciais, como shopping centers e grandes redes de hipermercados; 
assim como de grandes torres de uso misto ou residenciais.

Esse processo, embora traga vantagens à cidade, sobretudo ligadas à 
melhora das condições de mobilidade urbana, leva embora consigo a me-
mória do local, anteriormente conservados pela permanência física de al-
gumas edificações importantes ou de características paisagísticas. Hoje, 
ao longo da Avenida Bezerra de Menezes (pode-se dizer o mesmo da 
cidade como um todo), pouco é encontrado do passado. A paisagem é 
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Fig. 25: Otávio 
Bonfim no con-
texto atual da 
cidade

Fonte: Prefeitu-
ra Municipal de 
Fortaleza

Fig. 26: Padrão 
m o r f o l ó g i c o 
atual encontra-
do na Avenida 
Bezerra de Me-
nezes

Fonte: Google 
Earth
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Fig. 27: Casa 
antiga aban-
donada na 
Avenida Bezer-
ra de Menezes

Fonte: Google 
Earth

Fig. 30: Novo 
Mercado São 
Sebastião, na 
antiga Praça 
Paula Pessoa

Fonte: Google 
Earth

Fig. 28: Exem-
plo de torre 
de uso misto 
recentemente 
construida na 
Avenida Bezer-
ra de Menezes

Fonte: Google 
Earth

Fig. 29: Exem-
plo de torre 
de uso misto 
recentemente 
construida na 
Avenida Bezer-
ra de Menezes

Fonte: Google 
Earth
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inundada por uma arquitetura comercial de caráter bastante descartá-
vel, seja de pequeno ou grande porte; restaurantes, agências bancárias, 
gráficas, borracharias, pequenos comércios, farmácias, filiais de lojas de 
decoração e de automóveis. Alguns edifícios institucionais e residênciais 
de pequeno porte sobrevivem.

Ao mesmo tempo, percebe-se uma ausência de espaços públicos de per-
manência. A característica de espaço de passagem é muito presente na 
avenida, marcada tanto pelas largas vias de circulação de carros e ônibus 
quanto pela ciclofaixa, pelas grandes sinalizações.

A chegada dos shoppings centers e desse novo padrão de cidade que já 
chegou em algumas regiões valorizadas de Fortaleza e que ja começou 
também a chegar na Avenida Bezerra de Menezes é extremamente dano-
so para a permanência nos espaços públicos. 

Talvez dos últimos lugares que resistem não engolidos por esse novo pa-
drão de cidade, na Bezerra de Menezes, seja a Praça, a Igreja e o merca-
do São Sebastiao. Instituto dos Cegos e a Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário.

Outra mudança ocorrida recentemente nas proximidades do sítio foi a 
grande reforma na Avenida José Jatahy, via que antigamente comportava 
o trilho do trem que vinha desde Maracanaú.

O trecho do trilho entre a Praça da Estação e a Avenida José Bastos foi 
desativado ha décadas, e o restante da linha, até Maracanaú, foi trans-
formado em Metrô. O trecho desativado passou vários anos abandonado, 
até que, recentemente, foi destruído definitivamente o trilho e toda a ex-
tensão da via foi reformada, desde a José Bastos até a Avenida Sargento 
Hermínio. O resultado da reforma foi o alargamento da via, com duas fai-
xas para cada sentido, a construção de ciclofaixas nos dois sentidos e de 
um calçadão linear desde a Avenida Bezerra de Menezes até a Sargento 
Herminio. A avenida, que passou tantos anos abandonada, foi finalmente 
reinaugurada, facilitando a conexão Norte-Sul da cidade, servindo como 
alívio do fluxo que vem da Avenida José Bastos e da Avenida Joao Pessoa, 
antigamente todo convergente para a Rua Carapinima e Avenida Impe-
rador.

Estas novidades tendem a valorizar este segundo vetor, ameaçando-o de 
passar pelo mesmo processo pelo qual passou e passa a Avenida Bezerra 
de Menezes, onde os pequenos lotes foram progressivamente substituídos 
por comércios de grande porte.
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ZONEAMENTOS INCIDENTES

Todo o bairro do Otávio Bonfim se insere na Zona de Ocupação Preferen-
cial 1 (ZOP1). Segundo o Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDP-For, 
2009),

“Art. 79 - A Zona de Ocupação Preferencial 1(ZOP 1) caracteri-
za-se pela disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos 
e pela presença de imóveis não utilizados e subutilizados; des-
tinando-se à intensificação e dinamização do uso e ocupação 
do solo.

Art. 80 - São objetivos da Zona de Ocupação Preferencial 1 
(ZOP 1): 
I - possibilitar a intensificação do uso e ocupação do solo e a 
ampliação dos níveis de adensamento construtivo, condi-
cionadas à disponibilidade de infraestrutura e serviços e 
à sustentabilidade urbanística e ambiental;
II - implementar instrumentos de indução do uso e ocu-
pação do solo, para o cumprimento da função social da 
propriedade;
III - incentivar a valorização, a preservação,a recupera-
ção e a conservação dos imóveis e dos elementos carac-
terísticos da paisagem e do patrimônio histórico, cultural, 
artístico ou arqueológico,turístico e paisagístico;
IV - prever a ampliação da disponibilidade e recupera-
ção de equipamentos e espaços públicos; 
V - prever a elaboração e a implementação de planos 
específicos, visando à dinamização socioeconômica de 
áreas históricas e áreas que concentram atividades de 
comércio e serviços;
VI - promover a integração e a regularização urbanística 
e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse social 
existentes;
VII - promover programas e projetos de habitação de in-
teresse social e mercado popular.

Art. 81 - São parâmetros da ZOP 1: 
I - índice de aproveitamento básico:3,0;
II -índice de aproveitamento máximo:3,0; 
III - índice de aproveitamento mínimo: 0,25; 
IV - taxa de permeabilidade:30%;
V - taxa de ocupação: 60%;
VI - taxa de ocupação de subsolo:60%;
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Fig. 31: Mapa 
de zoneamen-
tos para o bair-
ro Farias Brito/
Otávio Bonfim 
(LUOS e PDP)

Fonte: SEUMA 
e Iplanfor

3000 600 900m
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VII - altura máxima da edificação: 72m;
VIII- área mínima de lote: 125m 2 ; 
IX - testada mínima de lote: 5m; 
X - profundidade mínima do lote: 25m.” (PDP-For, 2009)

De fato, vista à época de elaboração do Plano Diretor como uma zona 
adensável, é uma área que, até hoje, oferece um potencial construtivo 
bastante elevado. Esse potencial construtivo é reforçado pelos parâme-
tros estabelecidos para a Zona, como por exemplo o Indice de Aproveita-
mento Básico, que é o mais elevado dentre todas as Zonas.

O bairro não possui nenhuma legislação ambiental, porém possui duas 
ZEIS, ambas do tipo ocupação. De fato, se tratam das duas áreas mais 
densas do bairro, destacadas no PLHIS (2011) como áreas de ocupação.

Considerando a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (2017), que estabe-
lece a área quase total do Centro como ZEDUS, flexibilizando os indices 
para o local, pode-se dizer que este fato pode vir a contribuir ainda mais 
para a densificação das regiões pericentrais e trazendo gentrificação, o 
que atingirá também o Otávio Bonfim.

DADOS SÓCIOECONÔMICOS E DE INFRA-ESTRUTURA

Conforme ja dito, segundo o Censo IBGE 2010, o bairro possui uma popu-
lação de 11.858 habitantes (correspondente a quase 0,5% da população 
de Fortaleza), e uma área de 85 hectares ou 850.000 metros quadrados, 
com uma densidade de 138,1 habitantes por hectare. Essa densidade é 
superior à densidade geral de Fortaleza (77,86 hab/ha), porém bastante 
inferior aos bairros mais densos de Fortaleza, como o Pirambu (305,29 
hab/ha), o que é bastante sensato, levando em conta que se trata de um 
bairro pericentral, cuja ocupação foi relativamente bem planejada, quan-
do em comparação com a periferia da cidade.

Ainda segundo dados do IBGE (2010), a média de renda mensal por domi-
cilio do bairro é de R$2562,67, valor bastante próximo à média da cidade 
de Fortaleza (R$2323,64), que, como um todo, é um valor bastante baixo. 
O mapa de renda, apresentado na pagina seguinte, mostra que, dentro 
do bairro, existe uma grande variedade de intervalos de renda. Embora a 
maior paior parte do territorio do bairro esteja na faixa entre 3000 e 5000 
reais, existem alguns pontos de menor valor. Esses pontos coincidem com 
as areas de ocupaçao apontadas pelo PLHIS (2012).
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Fig. 32: Mapa 
de densidade 
hab i tac iona l 
para o bairro e 
arredores 

Fonte: IBGE

Fig. 33: Mapa 
de domicilios 
alugados para 
o bairro e arre-
dores 

Fonte: IBGE

Fig. 34: Mapa 
de domicílios 
próprios para 
o bairro e arre-
dores 

Fonte: IBGE
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Fig. 35: Mapa 
de renda por 
domicílio  para 
o bairro e arre-
dores 

Fonte: IBGE

Fig. 36: Mapa 
de abasteci-
mento de água  
para o bairro e 
arredores 

Fonte: IBGE

Fig. 37: Mapa 
de esgotamen-
to sanitário 
para o bairro e 
arredores 

Fonte: IBGE
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No geral, a população do Otávio Bonfim é mais velha que a média forta-
lezense. Enquanto em Fortaleza apenas 9,70% dos habitantes tem acima 
de 60 anos, no Otávio Bonfim este numero aumenta para quase 15%. De 
fato, ao explorar as ruas do bairro, se percebe uma grande movimentação 
de idosos.

Um dado importante a ser destacado, contudo, é que apenas 50% dos 
domicílios do bairro são próprios e quitados (a média para Fortaleza é 
66,56%). Uma grande porcentagem (quase 40%) dos domicílios do Otávio 
Bonfim são alugados. Isto aponta que se trata de um bairro cujo perfil da 
população é bastante variável ao longo do tempo. Esta população é ins-
tável e, de certa forma, vulnerável, uma vez que está sujeita às variações 
de preço do terreno e do aluguel.

89,35% dos domicílios possuem abastecimento de água da rede geral e 
93,93% possuem esgotamento sanitário na rede geral ou em fossa séptica. 
99,75% possuem ligação com a rede elétrica e 99,67% possuem lixo devi-
damente coletado.

Contudo, o problema do lixo, assim como no resto da cidade, é bastan-
te preocupante no bairro. A rua dos fundos da Igreja (Final da Avenida 
Domingos Olimpio), é um alvo constante de carroças que despejam lixo 
diariamente.

MORFOLOGIA E USO DO SOLO

Conforme já dito, as grandes avenidas concentram a maior parte dos 
grandes equipamentos da área (entre eles, os mais importantes no bair-
ro são: os hipermercados Bom Preço e Pão de Açúcar; o Mercado São 
Sebastião; a Secretaria de Segurança Pública; algumas Escolas da rede 
pública e shoppings). Já em relação às áreas cujas ruas menos largas, é 
possível mapear duas tendências na morfologia urbana.

Na porção ao sul da Avenida Bezerra de Menezes, mais próxima ao bairro 
Benfica, ainda existem bastantes características de outrora. As casas são 
em sua maioria unifamiliares, construídas em lotes pequenos (até 500 me-
tros quadrados) e raramente ultrapassando os três pavimentos. Embora 
apresentem por vezes quintais nos fundos do lote, não possuem recuos 
frontais e nem laterais, o que dá à experiência da rua uma sensação de 
poucos espaços livres, já que as calçadas, em geral, também são bastante 
estreitas. No entanto, a proximidade das casas com as calçadas faz com 
que os moradores sejam bastante ligados à rua e à vida pública. Este fato 
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Fig. 38: Mapa 
de uso do solo 
para o bairro e 
arredores 

Fonte: SEFIN

Fig. 39: Mapa 
de grandes 
equipamentos  
para o bairro e 
arredores 

Fonte: SEFIN
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Fig. 40: Vista 
do calçadão 
Crasa

Fonte: bibliote-
ca da autora

Fig. 41: Mapa 
de espaços 
não edificados, 
vazios e praças

Fonte: Google 
Earth/SEFIN

2000 400m



74 2.  otávio bonfim:  memória, resquícios e mudanças

faz com que ainda seja capaz de se presenciar uma vida de bairro ao per-
correr as calçadas no final da tarde, quando alguns moradores conversam 
na calçada observando o passar do tempo. Uma sensação de vizinhança 
parecida com aquela descrita por Seu Vavá na época das quermesses.

Já na zona ao norte da Avenida Bezerra de Menezes, se percebe uma 
maior presença de outros tipos de usos não residenciais, como: cursos 
profissionalizantes e técnicos, como SENAC, SENAI, SESC; equipamentos 
institucionais, como o Lar Torres de Melo, Caps, Corpo de Bombeiros, Hos-
pital Maternidade. Alguns resquícios de habitação são ainda possíveis de 
serem encontrados. Contudo, no geral, existe a predominância de outros 
tipos de uso. Estes usos possuem um caráter mais interno do que externo, 
portanto as edificações sao muito voltadas para si mesmas. O resultado 
desse fenômeno é que se torna uma área onde, além de nao existir espa-
ços livres e públicos, os existentes sao extremamente hostis: as calçadas 
sao mal tratadas, sujas e sem arborização; os muros são altos, com a pre-
sença de pouquíssimas aberturas. Esta zona já não é tao amigável quanto 
a anterior.

É quase impossível localizar terrenos vazios no bairro, embora ainda exis-
tam alguns raros terrenos baldios, a maioria deles bastante pequenos, 
alguns deles destacados pelo PLHIS (2009). Quanto aos vazios urbanos, 
se destacam aqueles localizados em terrenos que comportam grandes 
equipamentos, como os supermercados e o Mercado São Sebastião; e as 
praças.

Além da própria Praça Farias Brito, outras três se destacam nas proximida-
des: a Paula Pessoa, praça histórica ao lado do Mercado São Sebastião; 
Praça Monte Castelo, no centro de uma zona residencial; e o Calçadão 
Crasa, que foi recentemente inaugurado, substituindo a area antiga dos 
trilhos do trem. Enquanto a primeira tem um perfil de local comercial, as 
outras duas (assim como a Praça Farias Brito), possuem um uso mais no-
turno, da população local e das proximidades.

A silhueta das torres da Igreja, antigamente visível de quase todos os lados 
e avenidas, hoje se restringe a alguns pontos e ruas de menor porte. Hoje 
em dia a visão da igreja e da praça se encontra afogada pela densidade 
do bairro, pela altura dos edifícios e pela paisagem caótica de comércios, 
placas, semáforos, grades, etc. 
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ESPAÇOS VERDES E SITUAÇÃO AMBIENTAL

O bairro, assim como a maior parte dos bairros centrais de Fortaleza, per-
deu grande parte da sua vegetação natural, consequentemente também 
da sua arborização original.

Não existe, dentro do perímetro do bairro, nenhuma zona de preservação 
ambiental. Próxima a ela está, contudo, a área de preservação do riacho 
Jacarecanga (ou Timbó), hoje bastante degradado. Um pouco mais dis-
tantes se localizam também as lagoas do Porangabussu e do São Gerardo 
(ou Alagadiço). A lagoa do Alagadiço passou muitos anos aterrada, e foi 
recentemente recuperada pela Prefeitura de Fortaleza, como parte da 
urbanização planejada para o Parque Rachel de Queiroz. O Parque, regu-
lamentado por decreto em 2014, é o segundo maior de Fortaleza e passa 
por 14 bairros. Acompanha em sua extensão o riacho Rachel de Queiroz, 
afluente do rio Maranguapinho, desaguando no riacho Pajeu.

Estas lagoas se encontram relativamente preservadas e foram recente-
mente urbanizadas, mas a manutenção desses espaços continua sendo 
um desafio para a cidade, assim como acontece em diversos outros espa-
ços naturais que conseguiram permanecer até os dias de hoje. 

De volta ao bairro Farias Brito, hoje dificilmente se encontra árvores de 
médio/grande porte. Embora as vias e calçadas sejam mal arborizadas, 
ainda assim, é nesses locais onde se concentra a maior parte da arbori-
zação do bairro.

As maiores manchas de árvores de maior porte encontradas no bairro se 
localizam nos seguintes pontos:
1. Praça Farias Brito e fundos da Igreja Nossa Senhora das Dores
2. Praça do Mercado São Sebastião
3. Proximidades do riacho Jacarecanga

As áreas arborizadas estão, portanto, sempre ligadas a equipamentos ins-
titucionais de maior porte, ou a áreas verdes (que, no caso do bairro, sao 
bastante raras). O fundo das casas em alguns casos possui área perme-
ável e arborização, contudo por serem lotes em geral bem pequenos, isso 
acontece em poucos casos.
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Fig. 42: Ima-
gem aérea do 
Parque Alaga-
diço

Fonte: Site da 
Prefeitura de 
Fortaleza

Fig. 43: Mapa 
de manchas de 
arborização do 
bairro e redon-
dezas

Fonte: Google 
Earth

2000 400m
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2.3 PERCEPÇÕES

A PRAÇA

A praça, hoje chamada oficialmente de Farias Brito, sofreu mudanças ao 
longo dos anos, passando por algumas reformas, tendo sido a ultima delas 
em 2015, na área do parquinho infantil.

Na sua configuração atual, possui alguns pequenos equipamentos: duas 
bancas de revista, um chaveiro, um parquinho infantil, um quiosque de lan-
chonete, um bicicletário e um mini palco. Desses equipamentos, apenas 
as bancas e o chaveiro funcionam durante o dia, horário em que a praça, 
de um modo geral, tem um movimento bastante fraco. Por estar localizada 
em uma esquina de duas vias que possuem muitos estabelecimentos, e 
especialmente com a existência da parada do BRT, exatamente em frente 
a ela, a praça possui uma grande quantidade de transeuntes que atraves-
sam o local em seus percursos diários. Para eles, a praça é um local de 
rápida passagem, e, a depender do horário, alguns podem descansar ra-
pidamente nos bancos antes de seguir caminho ou desapressar um pouco 
o passo para aproveitar mais tempo de sombra. No entanto, poucos per-
manecem na praça durante horário comercial. Como os únicos lugares de 
movimento durante o dia são as bancas e o chaveiro, que estão voltados 
para a avenida Bezerra de Menezes, essa calçada tem bastante vida, mas 
o restante da praça parece bastante abandonada.

Já ao final de tarde, a praça ganha mais movimento. Os transeuntes, sain-
do de expediente, assim como os moradores do bairro, permanecem por 
mais tempo nos bancos da praça. As crianças utilizam o parquinho e a 
lanchonete abre, dispondo algumas mesas na praça. Aos finais de sema-
na, esse momento coincide com o inicio/final de missas. O mini palco, por 
vezes, também chama frequentadores nesse horário, com atividades va-
riadas, como apresentações, festejos, aulas de zumba e atividades físicas 
em geral.

A praça possui uma densa arborização na sua zona periférica, principal-
mente nas extremidades norte, leste e oeste. Na sua extremidade sul, ela 
se torna um pouco mais árida. As espécies variam, mas quase todas são 
bastante antigas e possuem uma copa média/grande.

Os bancos são tradicionais, de madeira, do mesmo modelo que se pode 
encontrar em diversas praças da cidade. A maioria se encontra desgasta-
do pelo tempo e alguns quebrados.



78 2.  otávio bonfim:  memória, resquícios e mudanças

100 25 50m



79viva a vida: fortalecimento comunitário e desenvolvimento local sustentável no otávio bonfim   

Fig. 44: Vista 
da praça, com 
sua banca, ar-
vores e a fa-
chada da SER I 
ao fundo

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 46: Vista 
da Igreja des-
de  a praça, no 
meio da tarde

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 45: Vis-
ta do espaço 
destinado a 
parquinho na 
praça

Fonte: acervo 
da autora
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Fig. 47: Vista 
panorâmica do 
espaço central 
da praça

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 48: Vista 
panorâmica da 
rua-es tac io-
namento entre 
a praça e a 
Igreja

Fonte: acervo 
da autora
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A pavimentação da praça é feita com pedra portuguesa, com as cores 
branca e vermelha. Muitos pontos da pavimentação se encontram que-
brados ou com falhas, principalmente os que são próximos a canteiros. 

Além da Igreja, a praça guarda uma forte conexão no dia-a-dia com a 
sede da Secretaria Regional I, que está localizada em frente ao estacio-
namento da praça, na rua Dom Jerônimo. A constante entrada e saída de 
pessoas confere uma vivacidade a essa zona próxima à entrada, onde 
também se localiza um ponto de taxi, cujos motoristas passam a tarde 
sentados na calçada à sombra, conversando, assim como vendedores am-
bulantes.

Os funcionários da Secretaria, assim como o público em geral da Secre-
taria, é quem mais utiliza o estacionamento existente na via que separa 
a praça da Igreja. Essa via é bastante larga, comportando três filas de 
estacionamento, além das duas de rolagem. Durante o dia, devido à fal-
ta de arborização e ao movimento, é um local bastante árido e de difícil 
permanência, sendo utilizado apenas pelos carros que estacionam ou que 
utilizam o trecho como atalho ao sinal das duas grandes avenidas. Este 
fato acaba por distanciar a Igreja da Praça, tanto na forma da paisagem 
quanto no cotidiano de uso.

A PARÓQUIA

Nos dias de hoje, a paróquia ainda possui uma atuação importante no 
bairro. Por mais que não seja mais o coração do bairro, como já foi no 
passado, devido ao crescimento dele, ainda tem uma influência bastante 
considerável na vida cotidiana dos seus habitantes.

O espaço da Igreja não é apenas o local das missas, aos domingos, mas 
também de uma movimentada vida comunitária, cujo dia-a-dia agrega 
diversas atividades. Além da Igreja e do Convento, o espaço da Paró-
quia possui espaços que acomodam atividades como: grupo de jovens, 
pastorais, catequese, ações beneficentes em geral, realização de festas 
religiosas. Existem diversas equipes – pastorais – que cuidam da realiza-
ção dessas atividades e eventos e que são responsáveis por cuidar e zelar 
pelo espaço. Essas pastorais cumprem diversas ações da Paróquia, como 
a Pastoral do Idoso, que recebe grupos de idosos às terças feiras para 
oferecer oficinas, almoço; o Ministério da Visitaçao, que organiza visitas 
pela comunidade; o Ministério da Dança, composta por jovens, que realiza 
espetáculos, flashmobs e peças.
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Fig. 49: Foto 
tirada durante 
feijoada or-
ganizada pela 
Paróquia

Fonte: pagina 
do facebook 
“Paróquia Nos-
sa Senhora das 
Dores”

Fig. 50: Foto 
tirada duran-
te feijoada 
o r g a n i z a d a 
pela Paróquia, 
no espaço do 
quintal

Fonte: pagina 
do facebook 
“Paróquia Nos-
sa Senhora das 
Dores”
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Fig. 51: Foto 
tirada durante 
procissão de 
Corpus Christi 
realizada no 
bairro, na area 
de estaciona-
mento entre a 
Paróquia e a 
Praça

Fonte: página 
do facebook 
“Paróquia Nos-
sa Senhora das 
Dores”

Fig. 52: Foto 
tirada duran-
te mutirão de 
limpeza das 
calçadas da 
Paróquia e 
plantação de 
mudas de ár-
vores

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 53: Foto 
tirada durante 
primeiro “Fran-
cisBike”, orga-
nizado pela Pa-
róquia, no qual 
a comunidade 
fez um passeio 
de bicicleta 
pelo bairro

Fonte: página 
do facebook 
“Paróquia Nos-
sa Senhora das 
Dores”
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Além das facilitações da Paróquia na quadra em frente à praça, foi tam-
bém fundado o Centro Comunitário Nossa Senhora das Dores, local onde 
outras atividades complementares (como a instalação das freiras, aulas 
de zumba, escola de futsal, creche, aulas de artes marciais, balé, crochê) 
se realizam. Esse Centro Comunitário localiza-se no mesmo bairro, próxi-
mo à Paróquia.

A Paróquia divide a área paroquial, onde a Igreja atua diretamente, em 
sete comunidades: Santa Rita, Monte Castelo, São João Batista, Beata 
Dulce, Menino Jesus e Sagrada Familia. Semanalmente os frades fazem 
visitas às comunidades, para saudar idosos, movimentar o bairro, e rea-
lizam missas de maneira improvisada, em casas de fieis ou até na rua ou 
em praças.

Além das questões religiosas em si, a atuação da Paróquia continua tendo 
um caráter muito ligado às questões sociais e à defesa da vida e da na-
tureza. Tradicionalmente, a corrente franciscana da Igreja Católica segue 
uma espiritualidade mais ligada à simplicidade e à solidariedade, entre 
seres e com a natureza e os animais. Por essa razão, sempre foi uma teo-
logia que andou bastante próxima ao povo e à natureza.

Geralmente ligados à teologia da libertação, assim como à educação 
libertadora de Paulo Freire, os frades que seguem essa corrente tendem a 
valorizar ações com esse caráter, libertador. Esta marca dos franciscanos 
esteve presente durante toda a historia da Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, e se concretizou em diversas ações ao longo dos anos, conforme ja 
descrito. E até hoje os frades possuem um grande trabalho no sentido da 
sensibilização, nao apenas da evangelização, mas da conscientização, do 
despertar das pessoas.

Dessa maneira, é bastante comum a realização de eventos não necessa-
riamente ligados a temáticas religiosas, mas a questões socioeconômicas 
e ambientais. Alguns desses eventos são: mutirões, palestras de conscien-
tização ambiental, feiras solidárias, feijoadas de arrecadação de fundos. 
Frequentemente, as datas religiosas também possuem algumas progra-
mações especiais voltadas para a ecologia.

Um bom exemplo de iniciativa do tipo foi o mutirão realizado no dia 21 de 
abril de 2017. A rua dos fundos da Paróquia vinha sofrendo diariamente 
despejos de lixo, se tornando suja, feia e abandonada. Em reação, os fra-
des, juntamente com os fieis, formaram um mutirão que limpou e plantou 
mudas ao longo de toda a calçada, além de repintar os muros com inter-
venções artísticas da comunidade e frases de conscientização. O mutirão 
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Fig. 54: Facha-
da principal da 
Igreja

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 55: Santu-
ário à direita 
da Igreja e fa-
chada lateral 
do Centro de 
Formação

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 56: Lateral 
esquerda da 
Igreja, entrada 
da administra-
ção/Convento. 
à esquerda, 
fachada lateral 
do Salão Santo 
Antônio

Fonte: acervo 
da autora
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Fig. 57: Qua-
dra coberta do 
Centro de For-
mação, onde 
se realizam ati-
vidades ao ar 
livre, inclusive 
a recepção de 
idosos

Fonte: página 
do facebook 
“Paróquia Nos-
sa Senhora das 
Dores”

Fig. 58: Claus-
tro interno ao 
Convento

Fonte: acervo 
da autora
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reuniu por volta de 60 pessoas, entre eles jovens, adultos, idosos, fieis, 
frades, enfim, pessoas da comunidade.

Em relação ao espaço físico da quadra ocupada pela Paróquia, este en-
contra-se, portanto, preenchido de diversas atividades que se articulam 
entre si.

Na parte norte do terreno, na única fachada não murada da quadra, con-
centram-se as atividades que possuem conexão direta com o publico. A 
Igreja, que se destaca na fachada, com suas grandes torres e portas; à 
esquerda da Igreja, recuada, a entrada para o Convento e a parte admi-
nistrativa da Paróquia, onde ficam os freis e o pessoal de apoio, e o Salão 
Santo Antônio, onde se realizam algumas festas e eventos da Paroquia. 
O pequeno pátio que da acesso ao Convento e ao Salão é bastante uti-
lizado também nas festividades da Paróquia, onde se monta estruturas 
de apoio para distribuição de mudas, por exemplo. Ao entrar na área 
administrativa, que tem conexão direta com o templo pelo lado esquerdo, 
se encontra um belo claustro, bastante bem cuidado, que cria um interes-
sante microclima no interior da edificação. Ao atravessar o claustro, se 
encontra o inicio do Convento e o acesso aos fundos da quadra.

Imediatamente ao lado direito da Igreja, se encontra um pequeno santu-
ário, que é muito pouco utilizado, a não ser em horários de missa e pela 
entrada de serviço. Logo ao lado do santuário, situa-se o antigo Cine Fa-
miliar, hoje Centro de Formação Santa Clara. Parte da fachada do Cine 
Familiar foi conservada, mantendo a unidade formal com o Salão Santo 
Antônio, caracterizada pelas empenas em escada e pela pintura branca 
e amarela, como a da própria Igreja. O prédio do Centro de Formação, 
que possui dois pavimentos, encontra-se hoje quase sem uso, com muitas 
salas fechadas. Algumas delas são utilizadas esporadicamente, para a 
realização de cursos ou eventos menores. Logo atrás do prédio de dois 
pavimentos, encontra-se um pequeno pátio rodeado por pequenas salas, 
onde acontecem atividades de pastorais, entre elas a recepção de idosos 
às terças–feiras. No pátio se estende pequena quadra, coberta, onde os 
idosos passam a manhã, jogando, conversando e bordando.

Nos fundos do terreno, estende-se um grande espaço aberto, que Seu 
Vavá chamou de “floresta”, o quintal da Igreja, onde se preservou durante 
anos algumas espécies de arvores bastante antigas. Ele possui um acesso 
independente do acesso principal, que se dá pelos fundos da quadra, na 
rua Domingos Olimpio, e dá acesso a algumas áreas de serviço da Igreja, 
como cozinha, banheiros, depósitos, que ficam mais ao leste; salas de 
grupos de apoio, como grupo de jovens; e a associação Viva a Vida.
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Fig. 59: Vista 
do portao in-
terno do Con-
vento de aces-
so ao quintal

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 60: Vista 
da entrada da 
área de produ-
ção de mudas 
da associação 
Viva a Vida

Fonte: acervo 
da autora
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Fig. 61: Cantei-
ros de produ-
ção de mudas 
e plantas da 
a s s o c i a ç ã o 
Viva a Vida

Fonte: acervo 
da autora

Fig. 62: Can-
teiros de pro-
dução de mu-
das e plantas 
da associação 
Viva a Vida

Fonte: acervo 
da autora



92 2.  otávio bonfim:  memória, resquícios e mudanças

A associação é composta de duas frentes: o grupo de reciclagem, cujas 
catadoras se instalam numa pequena construção, colada ao muro dos 
fundos; e o grupo de produção de plantas. Esta última se localiza na área 
mais a oeste dos fundos, por trás das salas do Centro de Formação, e é 
mantida pelas senhoras Conceição e Fatima, frequentadoras da Igreja, 
moradoras do Otávio Bonfim e devotas de Frei Humberto, que iniciou os 
trabalhos da associação e foi responsável pelo mutirão que construiu as 
casas das duas senhoras, também no bairro, na comunidade do Ferro Ve-
lho.

A horta abriga uma enorme diversidade de plantas. Entre elas: um grande 
número de ornamentais, principalmente orquideas; hortaliças e temperos, 
como pimentas, cebolinha, tomates, hortelã, pimentão; e algumas frutífe-
ras, como carambola, siriguela, coqueiros, acerola. Tudo é produzido em 
jarros improvisados com restos de garrafas recicláveis, e organizado em 
canteiros improvisados com tijolos e telhas. O adubo utilizado nas plantas 
é produzido no próprio local, a partir de resíduos orgânicos da Igreja. A 
produção do adubo é muito grande, e por isso, assim como as plantas, o 
adubo também é vendido.

No entanto, a associação não possui uma infra-estrutura adequada para 
a comercialização. O composto é acomodado solto em um canto; as mu-
das produzidas por elas são raramente vendidas em feiras esporádicas 
(normalmente são distribuídas para a comunidade em dias especiais de 
festa, como nas Festas de Santo Antônio e São Francisco, dia do Meio 
Ambiente, etc). Por não possuir um espaço físico destinado a venda e por 
o espaço produtivo não ter um acesso próprio, a comercialização se torna 
bastante dificil. A divulgação também é complicada, uma vez que elas 
nao possuem apoio para isso. Assim, as duas senhoras nao conseguem se 
sustentar das suas atividades, o que é um grande pesar para Dona Socor-
ro.

Nos fundos da Associação, de frente para a rua Dom Jerônimo, existem 
duas pequenas edificações, uma abandonada, e outra que é uma sede 
do grupo Alcoolicos Anônimos. Por último, ao final do terreno, existe um 
espaço murado que funcionava como quadra, mas hoje se encontra desa-
tivada, devido a problemas de gestão e de vizinhança.

A construção progressiva das diferentes edificações presentes na quadra 
da Paróquia, de acordo com o surgimento das suas necessidades, acabou 
por criar espaços muitas vezes desconexos entre si. Por mais que a maioria 
dos espaços tenham um caráter de multifuncionalidade, eles não se co-
municam entre si. Pelo contrário, toda a quadra possui diversas barreiras.
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FRAQUEZAS/
AMEAÇAS

FORÇAS/
POTENCIALIDADES

GERAIS

AREA 1.
PRAÇA

AREA 2.
PAROQUIA

Abandono relativo dos 
espaços públicos

Má qualidade física da 
infraestrutura urbana 

(mobiliário, pavimentação, 
sinalização, acessibilidade) 

para pedestres

Pouca continuidade entre 
Igreja e Praça

Poucos usos de permanên-
cia durante o dia

Zoneamento de usos 
inadequado e ineficiente

Falta de unidade formal 
entre elementos e equipa-

mentos

Manutenção precária

Pouca conexão e unidade 
formal pobre entre diferen-

tes espaços

Excesso de muros e grande 
desconexão entre ambiente 

interno e externo

Invisibilidade e falta de 
autonomia das atividades 

desenvolvidas

Áreas mal aproveitadas

Grande movimentação de 
transeuntes cotidianamente

Boas condições de arboriza-
ção

Fortes vínculos comunitá-
rios com o local

Fácil acesso ao local

Presença de atores/institui-
ções capazes de manter o 

local

Preservação da arborização

Diversidade de usos

Potencial paisagístico e 
produtivo no quintal

Valorização de práticas 
sustentáveis e trabalhos 

sociais

Presença de patrimônio 
histórico
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“(...) vai fazer 12 anos que ele se foi e nós continuamos aqui. Pelo menos lá ele 
ta sabendo que tem alguma coisa feita por ele aqui seguindo em frente, né. E 
daqui eu prometi a ele “Frei Humberto, enquanto em vida eu vou ficar nessa 
horta.’ (...) mas como eu gostaria de ver isso aqui muito lindo. Queria ver isso 
aqui crescer, queria ver isso aqui dar... As pessoas trabalharem, ter uma ren-
da, queria ver tudo isso.”

Dona Socorro, da Associação Viva a Vida.
Trecho retirado de entrevista realizada no dia 19.04.2017.
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O projeto será apresentado em seis etapas: mapa conceitual, onde, 
a partir da síntese diagnostica, serão listados e explicados os concei-
tos e princípios norteadores do projeto; referências projetuais, onde 
foram estudados projetos cujos princípios se assemelham aos princípios 
listados pelo trabalho na primeira etapa, com o objetivo de auxiliar na 
formulação do Projeto Viva a Vida; programa de necessidades, onde 
se apresentará as estratégias de projeto, assim como as diretrizes e os 
espaços subsequentes que farão parte dele, com suas dimensões e suas 
interações. Adentrando a fase de desenho, será exibido o processo de 
definição do partido arquitetônico e concepção; a partir do qual será 
apresentado um masterplan; em seguida, serão apresentados os quatro 
setores do projeto separadamente, mostrando, para cada um deles, de 
forma integrada, o funcionamento das arquiteturas, mobiliários e siste-
mas de sanemento ecológico. Para fazer o fechamento, será apresenta-
da, em forma de síntese do projeto e a partir da listagem de espécies, o 
resultado obtido na arquitetura da paisagem.

3.1 MAPA CONCEITUAL DO PROJETO

Antes de se pensar o programa de necessidades mais adequado para o 
local, foram anteriormente elencadas uma série de potencialidades, das 
quais as três seguintes foram as mais importantes:

1. a presença dos vínculos comunitários; 
2. a presença de patrimônio histórico; e
3. o potencial paisagístico e produtivo.

A área em estudo se configura, a partir dessas três potencialidades, como 
um local onde os três tipos de relação estudadas ao longo do trabalho 
(ser humano e natureza; ser humano e cidade; e ser humano e ser humano) 
ainda existem, e, mais que isso, são os elementos que conferem qualidade 
e potencial ao espaço.

Numa cidade como Fortaleza, onde essas relações se encontram amea-
çadas, devido às rápidas e constantes alterações na morfologia de bair-
ros tradicionais e pericentrais, se torna essencial valorizar e potencializar 
estas três características encontradas no local, como uma resistência a 
esse processo.

A partir dessas três potencialidades, o projeto se estruturará em três prin
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potencialidades

princípios

VÍNCULOS 
COMUNITÁRIOS

PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO

POTENCIAL PAISAGÍS-
TICO E PRODUTIVO

FORTALECIMENTO 
SOCIOECONÔMICO

PRESERVAÇÃO 
PSICOAFETIVA

VALORIZAÇÃO 
AMBIENTAL

cípios subsequentes, a saber:

1. o fortalecimento socioeconômico da população
2. a preservação psicoafetiva do espaço
3. a valorização ambiental da paisagem natural

A estes três princípios se soma um quarto, o qual permeará todo o projeto, 
que é a busca pelo baixo impacto ambiental.

Esses quatro princípios permitirão chegar ao objetivo principal do projeto, 
que é de garantir o desenvolvimento local sustentável.
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3.2 REFERÊNCIAS PROJETUAIS

Na busca por um programa de necessidades capaz de atender aos prin-
cípios elencados, foram realizados alguns estudos de caso com projetos 
existentes, sendo eles: a Escola Primária de Gando, Burkina Faso; Projeto 
Fruta no Quintal, em Diadema-SP; e Projeto Quatro Varas, em Fortaleza-
CE. Os projetos escolhidos, embora tenham formatos e objetivos diferen-
tes, possuem no seu cerne algumas questões que auxiliarão tanto na for-
mulação de diretrizes e de programa de necessidades quanto no desenho 
proposto para o projeto Viva a Vida.

PROJETO UMA FRUTA NO QUINTAL, DIADEMA-SP

O Projeto Fruta no Quintal foi um projeto de arte-educação ambiental nas 
escolas da rede publica e particular da cidade, que promoveu um debate 
ligado à cidade e à paisagem, utilizando como local de intervenção es-
paços do próprio município. O projeto possibilitou uma sensibilização em 
relação ao estado da situação dos espaços naturais da cidade, a partir 
dos quintais, praças e parques da cidade, que eram, normalmente, espa-
ços pequenos e em grande parte, cimentados, numa cidade detentora do 
segundo maior adensamento demográfico do Brasil.

“O projeto se propôs a incentivar a reflexão sobre a cidade, 
na busca de revelar suas contradições sistêmicas, tentando 
encontrar caminhos para sua transformação.” DOBRY, 2005, 
p. 128.

Como metodologia para alcançar esse objetivo, o projeto se utilizou da 
arte como meio de sensibilização e envolvimento das crianças no proces-
so. Algumas ações realizadas pelo projeto foram: atividades de percepção 
do espaço através da consciência corporal e expressão infantil e através 
do desenho e da expressão artística; a realização de aulas lúdicas, ilus-
trando a diversidade biológica de plantas; o planejamento paisagístico e 
o plantio de árvores frutíferas nos quintais residenciais e escolares; arbo-
rização das escolas, ruas e praças.

Os espaços de intervenção do projeto eram dos mais diversos: parques da 
cidade, calçadas, quintais de escolas. Além disso, essas ações educati-
vas, por natureza, transcendem o espaço oficial onde ocorrem e acabam 
sendo levadas, pelas crianças, para as suas próprias casas e seus próprios 
quintais. Dobry faz referência, no seu livro, à ecopedagogia em alguns tre-
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Fig. 62: Car-
taz educativo 
sobre frutas 
elaborado pelo 
Projeto a ser 
distribuido nas 
escolas

Fonte: Fotogra-
fia de Natalia 
Moura

Fig. 63: Planta 
de paisagismo 
para uma esco-
la envolvida no 
projeto, elabo-
rada por equi-
pe constituida 
de técnicos e 
populaçao

Fonte: Livro 
‘Arquitetura e 
Paisagem’, de 
Sylvia Pronsato.

Fig. 64 Foto-
grafia tirada 
durante muti-
rão de plantio 
de mudas 

Fonte: Livro 
‘Arquitetura e 
Paisagem’, de 
Sylvia Pronsato.
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chos, e aponta que esse tipo de educação ambiental contribui na formu-
lação de uma pedagogia libertadora, onde a produção do conhecimento 
se dá entre indivíduos integrantes de um todo social e ambiental, e não 
mais individualmente e independentemente, como no ensino tradicional.

O Projeto Fruta no Quintal, portanto, como projeto de intervenção na pai-
sagem da cidade, ao ser pensado e construído não de maneira individual, 
centrado na figura do arquiteto e urbanista, mas de forma coletiva, se-
gundo as atividades educativas, modificou não apenas a configuração 
dos espaços físicos da cidade, mas principalmente a postura e a visão das 
pessoas diante o espaço urbano, nas suas diversas dimensões. A principal 
contribuição do Projeto Fruta no Quintal é, portanto, a vivência dos direi-
tos de cidadania que permitiu, a partir da relação de afeto entre comuni-
dade e ambiente.

PROJETO QUATRO VARAS, FORTALEZA-CE

O bairro do Pirambu, hoje a sétima maior favela do Brasil, é o bairro mais 
denso da cidade de Fortaleza, e conta com alguns dos piores índices de 
saúde e de violência urbana da cidade, além de ser historicamente um 
local de ausência de políticas publicas.

É nesse contexto que nasce, em 1987, o Projeto Quatro Varas. Surgiu a 
partir do esforço do psiquiatra e sociólogo Adalberto Barreto, interessado 
em prestar auxilio profissional por meio de um projeto social de saúde que 
funcionasse com uma metodologia diferenciada dos atendimentos mé-
dicos convencionais. As Terapias Comunitárias Integrativas utilizam uma 
metodologia baseada na humanização do atendimento médico e cuida-
do aos pacientes. Utilizam como vias alternativas de tratamento técnicas 
como a massoterapia, a yoga, acupuntura, quiropraxia, além de terapias 
de partilha de vivências interpessoais.

O espaço do projeto Quatro Varas se localiza oficialmente no bairro Barra 
do Ceará, mas atende a toda a população do Grande Pirambu e até mes-
mo pacientes externos. Localizado em frente ao calçadão do Vila do Mar, 
se destaca significativamente no tecido urbano por possuir uma grande 
área verde preservada em meio à altíssima densidade dos bairros próxi-
mos. É das ultimas áreas verdes que restaram no local. Essa configuração 
faz com que o local seja completamente integrado à natureza, com sua 
intensa arborização e a presença de vastos canteiros produtivos. Esses 
dois elementos são extremamente importantes para o bom funcionamento 
do projeto, cuja permanência ao longo dos anos demonstra o sucesso do 
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Fig. 65: Vista 
aérea da lo-
calização do 
Projeto

Fonte: Google 
Earth

Fig. 67: Vista 
da oca princi-
pal

Fonte: Blogspot 
do Projeto

Fig. 66: Foto-
grafia da zona 
de canteiros

Fonte: Blogspot 
do Projeto
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projeto e a importância dele para a comunidade.

As sessões de terapia ocorrem na palhoça da terapia, uma “oca” de 16 
metros de diâmetro, localizada no centro do terreno; a partir dela foram 
surgindo os demais espaços, a partir de necessidades que foram sendo 
percebidas no desenrolar do projeto. Um desses espaços posteriormente 
criados foi a Farmácia Viva, uma grande área de plantação comunitária 
de ervas medicinais integrada a um horto e a um laboratório de manipu-
lação das ervas, gerido pela UFC, que também são utilizados nas terapias 
e tratamentos. Outros usos posteriores deram origem, ainda, aos seguin-
tes espaços: a Casa da Cura, onde existem 12 salas para realização de 
terapias; a Casa do Acolhimento, onde o projeto recebe visitantes; o res-
taurante; a área de redes; e a escolinha, espaço onde crianças podem 
desenvolver atividades artísticas, teatro ou de reciclagem.

Por ter sido construído aos poucos, o local não apresenta uma uniformi-
dade formal. Muitas fachadas são decoradas com motivos locais, com 
bastantes influências indígenas. A utilização de materiais locais e extraí-
dos diretamente da natureza também é bastante vasta, utilizando bambu, 
madeira, palha, cortinas de concha. (GIFFONI, 2008)

A Terapia Comunitária Integrativa é construída por profissionais da saúde, 
obviamente, mas também pelos agentes locais, pelos pacientes, curan-
deiros, rezadeiras, lideranças comunitárias, aliando o conhecimento cien-
tifico ao popular e valorizando a vivência interpessoal. A Terapia Comuni-
tária Integrativa permitiu a criação de um polo de trabalho e geração de 
renda no bairro, além da circulação de um conhecimento ancestral, o das 
ervas medicinais. Com o crescimento do projeto, com novos usos e ativi-
dades, diversos atores da região e da cidade foram sendo incorporados 
ao espaço, como igrejas, sindicatos, ongs.

Uma das explicações possíveis para o sucesso do Projeto Quatro Varas 
pode ser a possibilidade de resgatar a partir do contato profundo com 
a natureza, consigo mesmo e com a comunidade, a saúde de inúmeros 
moradores do Pirambu, bem como a auto-estima da comunidade que a 
utiliza. É um exemplo admirável de reconstrução da identidade individual, 
coletiva e ambiental.

ESCOLA PRIMÁRIA DE GANDO, BURKINA FASO

Concebido pelo arquiteto nativo de Burkina Faso Diébédo Francis Kéré, 
este projeto na cidade de Gando busca atender ao programa de neces-



104 3.  viva a vida: projeto e fortalecimento local comunitário

Fig. 68: Vista 
exterior da es-
cola

Fonte: Site Kere 
Architecture

Fig. 69: Vista 
interior das sa-
las de aula

Fonte: Site Kere 
Architecture
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sidades de uma escola primária, levando em conta uma série de fatores 
limitantes, característicos da realidade do local: custo, questões climáti-
cas, possibilidades de execução do projeto, disponibilidade de materiais.

A escolha da terra como alvenaria e estrutura é um dos pontos mais for-
tes do projeto, evidenciando, além da economia da obra, o respeito pela 
cultura construtiva local e vernacular. No projeto, o arquiteto adequou 
uma forma de construção tradicional, a argila, à necessidade de paredes 
mais robustas e resistentes. A terra é um material extremamente disponível 
(portanto também extremamente barato) e fácil de manusear em formas 
de tijolos. Como alvenaria, atua como excelente isolante térmico, prote-
gendo o interior da edificação das altas temperaturas externas durante 
o dia. Essa proteção foi ainda potencializada no projeto com a presença 
de amplos beirais que protegem as alvenarias, tornando o prédio ainda 
mais sombreado.

O projeto possui um desenho bioclimático bastante eficiente, ao buscar 
boas condições de ventilação natural dos espaços. Este resultado foi al-
cançado com o destacamento do telhado e das alvenarias. O telhado é 
sustentado por estruturas independentes da maior parte das alvenarias, 
permitindo a exaustão do ar quente interno. As diversas esquadrias são 
compridas e de baixo beiral, o que também permite a ventilação cruzada 
na altura das cadeiras dentro das salas.

Outra particularidade deste projeto é que o processo de construção do 
edifício integrou uma grande comunidade de moradores locais, que parti-
ciparam ativamente da construção através de mutirões. Homens, mulheres 
e crianças da cidade e do vilarejo se envolveram nos diferentes processos 
construtivos e se capacitaram na utilização das tecnologias escolhidas. 
Esse fato contribuiu bastante para a criação de laços afetivos da comu-
nidade com o local. Hoje, a bem sucedida escola é uma referência de 
grande respeito para grande parte dos moradores da cidade. Pode-se 
dizer, portanto, que o projeto é uma mistura afortunada de práticas cultu-
rais e sustentáveis, através de um projeto low-tech de grande qualidade 
arquitetônica.

Conforme dito anteriormente, cada projeto enfatiza e valoriza um tipo 
de relação específica. Contudo, reconhecendo os três projetos como três 
práticas ambiental e socialmente relevantes, capazes de fortalecer comu-
nidades e garantir seus laços com o espaço construído e não construído, 
se aposta, para este trabalho, numa combinação dos três projetos para a 
formulação do programa de necessidades e para o desenho propriamen-
te dito.
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HUMANO x 
HUMANO

HUMANO x 
CONTRUÍDO

HUMANO x 
NATUREZA

ESCOLA PRIMÁRIA 
(GANDO-BURKINA 
FASO)

- uso de materiais 
naturais
- desenho bioclimático
- laços afetivos entre 
moradores e local

HUMANO x 
HUMANO

HUMANO x 
CONTRUÍDO

HUMANO x 
NATUREZA

FRUTA NO QUINTAL
(DIADEMA-SP)

- intervenção no espaço 
urbano
- sensibilização sobre a 
paisagem
- incorporação de 
espécies vegetais

HUMANO x 
HUMANO

HUMANO x 
CONTRUÍDO

HUMANO x 
NATUREZA

QUATRO VARAS
(FORTALEZA-CE)

- desenvolvimento 
humano
- utilização de elemen-
tos e instrumentos da 
natureza como forma 
de terapia
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3.3 PROGRAMA DE NECESSIDADES
   
A formulação do programa de necessidades se estrutura a partir de cinco 
estratégias, a saber: memória, lazer, produção, comercialização e forma-
ção. Cada uma delas seguirá as seguintes diretrizes:

FORMAÇÃO
- Trazer à população local e geral cursos teóricos e práticos de 
agricultura urbana, permacultura, reciclagem
- Capacitar e fornecer ferramentas para as associações atuantes 
no local e integrar com novos grupos

COMERCIALIZAÇÃO
- Dinamizar a economia local
- Possibilitar o escoamento e a valorização da produção local
- Incentivar a realização de feiras de compras e trocas de produ-
tos em geral de grupos do bairro

PRODUÇÃO
- Incorporar novos cultivos complementares aos existentes,
- Aperfeiçoar e acelerar processos de compostagem
- Instalar sistemas de reuso na zona de plantio e de jardim de aguas pluviais e 
filtragem de aguas cinzas e negras
- Incentivar a coleta e filtragem de resíduos recicláveis e orgânicos

LAZER
- Possibilitar a realização de pequenos eventos ao ar livre
- Desenvolver o lazer educativo, ligado à natureza, à agricultura e 
ao plantio
- Integrar atividades principalmente ao espaço publico

MEMÓRIA
- Armazenar material histórico dos moradores sobre o bairro, a 
praça e a paroquia
- Visibilizar e publicizar a historia do local
- Valorizar os locais históricos mais emblemáticos
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REFEITÓRIO
120 m²

WC
70 m²

ATELIER
55 m²

WORKSHOP
25 m²

WORKSHOP
25 m²

WORKSHOP
25 m²

WORKSHOP
25 m²

AUDITÓRIO
60m²

BIBLIOTECA
60m²

SALA 
REUNIÕES

25m²
COORDE-
NAÇÃO

20m²

DEPÓSITO
15m²

PASTORAIS
30m²

PASTORAIS
30m²

PASTORAIS
30m²

PASTORAIS
30m²

PASTORAIS
30m²

PASTORAIS
30m²

ANFITEATRO
540m²

ÁREA DE EXPOSIÇÃO
110m²

BANHEIROS
80m²

WC
40m²

CASA 
SEMENTES

20m²

LOJINHA
45m²

RECEPÇÃO 
RESIDUOS

30m²

FILTRAGEM
RESIDUOS

30m²

ARMAZENAMENTO 
RESIDUOS RECI-

CLÁVEIS
120m²

ADMINISTRA-
ÇÃO/DEPÓSITO

40m²

COPA/
ESTAR
20m²

COZINHA
40 m²

PRODUÇÃO DE 
HORTALIÇAS, 
FRUTIFERAS E 

LEGUMES
300m²

PRODUÇÃO DE 
ORNAMENTAIS

200m²

COMPOS-
TAGEM

50m²

PRODUÇÃO DE 
MUDAS

50m²

ÁREA DE FEIRAS
400m²

IGREJA SALÃO SANTO 
ANTÔNIO

CONVENTO
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MUDAS

50m²

ÁREA DE FEIRAS
400m²

IGREJA SALÃO SANTO 
ANTÔNIO

CONVENTO
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3.4. PARTIDO ARQUITETÔNICO E CONCEPÇÃO

A busca pelo baixo impacto foi o maior norteador do projeto. Segundo a 
metodologia adotada, o baixo impacto se traduz em três componentes 
principais: conforto bioclimático, condições de saneamento e paisagismo 
e escolha de materiais e tecnologia. Essas três componentes fizeram par-
te da reflexão sobre o partido arquitetônico e foram ponderadas confor-
me as possibilidades oferecidas pelo local.

As pequenas edificações existentes nos fundos do terreno foram descon-
sideradas para o projeto, por se tratarem de “puxadinhos” murados, cuja 
disposição atrapalha os fluxos do terreno, o que acaba fragmentando 
espacialmente e visualmente o espaço interno do quarteirão. O prédio do 
Centro de Formação Santa Clara e quadra de esportes também foram 
desconsiderados, por se tratarem de espaços subutilizados, cujas estru-

CONFORTO 
BIOCLIMÁTICO

BAIXO 
IMPACTO

PAISAGISMO E 
SANEAMENTO

MATERIAIS E 
TECNOLOGIA

Maiores fachadas norte
 Ventilação natural
Ventilação cruzada

Proteção da incidência solar
Exaustão do ar

Reuso de águas pluviais
Saneamento ecológico

Preservação e adequação do 
projeto à flora existente

Plantio de espécies nativas e 
adaptadas a pouca irrigação

Madeira de eucalipto
Tijolos de adobe e solocimento

Telha Tetrapak
Possibilidade de parte da cons-
trução por regime de mutirão
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turas estão comprometidas. Para o novo projeto, foi mantido, portanto, o 
conjunto arquitetônico formado pela igreja, o Convento e o Salão Santo 
Antônio.

A implantação dos novos edifícios foi feita buscando principalmente a 
preservação da vegetação existente. Assim, o programa de necessidades 
foi dividido nas três áreas principais do terreno não-arborizadas: a área 
localizada a oeste da Igreja, onde se instalaram as zonas do programa 
ligadas ao lazer e memória, o que criou uma forte conexão da quadra 
com a praça, trazendo um uso mais cívico a essa zona; a área localizada 
a sul/leste, no alinhamento com a Avenida Domingos Olímpio, portanto 
a área de maior visibilidade de transeuntes, onde se instalou a parte do 
programa de comercialização e recepção de resíduos, a qual guarda uma 
maior relação com o publico em geral; e, por fim, a área mais resguar-
dada a sul/oeste, onde se instalou o restante do programa edificado, de 
formação.

As zonas hoje arborizadas, que foram mantidas, se tornaram espaços de 
transição entre estes lugares; e por vezes incorpora usos relacionados: a 
zona arborizada proxima à Domingos Olimpio se tornou zona de produção 
para a Associação e Floricultura Viva a Vida; e a zona dos fundos da igre-
ja, integrada ao anfiteatro por meio de uma rampa, se tornou um grande 
quintal contemplativo, que também pode ser utilizado como espaço para 
eventos, como feiras ou festas religiosas.

Para melhor integrar a quadra e a praça, optou-se por interromper o fluxo 
da rua que hoje separa as duas, prolongando parte da praça até a cal-
çada oposta. O trecho da praça não prolongado, localizado diante da 
fachada do Salão Santo Antônio, tornou-se estacionamento para carros, 
a ser utilizado em horário comercial, mas sujeito a ser fechado em dias de 
eventos na praça ou na Paróquia. A zona prolongada se tornará uma zona 
de passeio, assim como uma segunda zona de publico para o anfiteatro, 
cujo palco ficara visivel para ambos os lados (interno à quadra e também 
externo).

Todo o programa foi desenvolvido em blocos simples e horizontais, ape-
nas de pavimento térreo, o que foi possivel graças ao pequeno tamanho 
do programa, e que, juntamente com os muros e grades mais baixos e 
discretos, conferiu ao conjunto Igreja-Convento um maior destaque. As 
fachadas dos blocos ficaram em sua maior parte orientadas para o norte-
sul. Buscou-se a ampla criação de aberturas, possibilitando a ventilação 
cruzada, assim como a exaustão do ar quente. Os corredores, sempre ex-
ternos e sombreados, permitem a maior proteção dos ambientes internos 
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GRANDE VISIBILIDADE

CONEXÃO Q
UADRA-P

RACA

PRODUÇÃO

CONCEPÇÃO EDIFICIO

ã

contra a incidência solar.

As alvenarias serão construídas parte em adobe e parte em blocos de solo-
cimento; a estrutura de coberta, independente da alvenaria, construída em 
toras de eucalipto, um tipo de madeira cuja extração faz o replantio das 
espécies; e o telhado em telhas recicladas de Tetrapak.

Para além do desenho do espaço construído, o projeto prevê também o reu-
so adequado das águas pluviais, com instalação de um sistema simples de 
calhas e cisterna; o tratamento do esgotamento sanitário, com técnicas de 
saneamento ecológico; além do plantio de espécies nativas e adaptadas a 
pouca irrigação para algumas áreas que hoje são mais áridas.

50 12m10
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SETOR 3.
ASSOCIAÇÃO E FLORICULTURA VIVA A VIDA
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1 - ESTACIONAMENTO
2 - QUIOSQUES
3 - COLETA SELETIVA E CAIXOTE 
DE DESCARTES
4 - HORTA EXPERIMENTAL
5 - PALQUINHO
6 - AREA EXTERNA ANFITEATRO

7 - PALCO ANFITEATRO
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9 - QUINTAL DE EVENTOS
10 - IGREJA
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12 - MEMORIAL DO BAIRRO
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18 - BLOCO FORMAÇÃO - SALAS
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CORTE AA
ESCALA 1/300

CORTE BB
ESCALA 1/300
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3.6. SETORES

PRAÇA

Buscando trazer a ecopedagogia para o espaço público, propõe-se para o espaço da praça dois 
equipamentos educativos: o canteiro experimental e a coleta seletiva, com caixote de descartes. A 
idéia é que os dois espaços funcionem como locais de apropriação pública, administrados pela as-
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sociação, porém mantidos pela população que frequenta a praça. O canteiro experimental servirá 
como um espaço de plantio de diversos tipos de hortaliças e também ornamentais; quanto à coleta 
seletiva, ela servirá como um ponto de coleta secundário, de caráter mais público para os resíduos 
que serão armazenados pelo centro de reciclagem.

Além destes equipamentos, o projeto mantém o espaço de palco existente, onde se realizam co-
tidianamente atividades de educação física; e propõe um novo modelo de quiosque, bem como 
mobiliário de bancos, lixeiras e canteiros.

PERSPECTIVA DA ÁREA DE CANTEIRO EXPERIMENTAL
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MODELO DE CANTEIRO
ESCALA 1/25

MODELO DE LIXEIRA
ESCALA 1/25

0 1 1,5m0,5

PERSPECTIVA DA ÁREA DA PRAÇA DEFRONTE 
AO ANFITEATRO



121viva a vida: fortalecimento local comunitário através da agricultura urbana no otávio bonfim   

MODELO DE LIXEIRA
ESCALA 1/25

MODELO DE BANCO
ESCALA 1/25

0 1 1,5m0,5 0 1 1,5m0,5



122 3.  viva a vida: projeto e fortalecimento local comunitário

ANFITEATRO CINEFAMILIAR E MEMORIAL OTÁVIO BONFIM

Este setor é de caráter semi-público, pois terá bastante uso pela população, principalmente em 
eventos de amplo público da Paróquia, como festas, procissões, missas campais.

O anfiteatro, localizado onde hoje se encontra o Centro de Formação Santa Clara, antigo prédio 
do Cine Familiar, leva o mesmo nome do cinema, pois seu uso possuirá um caráter semelhante ao 
cinema: de lazer, porém vinculado a atividades do bairro, da Paróquia e do Centro de Formação. 
Possui uma comunicação visual direta com a Igreja, da qual é separado pelo quintal de eventos, que 
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funcionará como zona de transição entre os dois, a ser utilizado cotidianamente no início e final de 
missas; e com a Praça, de onde o palco é completamente visível, o que faz com que essa área da 
praça seja uma extensão do anfiteatro.

Do topo do anfiteatro, se acessa através de uma rampa a zona de feiras, cuja intensa arborização 
a tornará um agradável espaço de permanência. Nela, se situa o memorial de bairro Otávio Bonfim, 
um espaço de história do bairro, com exposições fotográficas e audiovisuais sobre a história do 
bairro, da Paróquia e das comunidades próximas.

PERSPECTIVA DO ANFITEATRO CINE FAMILIAR
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MODELO DE BANCO PARA ANFITEATRO
ESCALA 1/25

0 1 1,5m0,5

PERSPECTIVA DA ÁREA DE FEIRAS E ENTRADA DO MEMORIAL 
OTÁVIO BONFIM; AO FUNDO, ANFITEATRO E PRAÇA
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MODELO DE MESA PARA EXPOSIÇÃO DE FEIRAS
ESCALA 1/25

0 1 1,5m0,5
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ASSOCIAÇÃO E FLORICULTURA VIVA A VIDA

O espaço destinado à associação e floricultura se situa na área mais reservada do terreno, ao lado 
do Convento. Enquanto o espaço edificado se destina ao armazenamento de produtos e residuos, 
o espaço externo se destina à produção. 

Para isso, contará com área de compostagem, produção de mudas, canteiros ornamentais, pomar 
de árvores frutiferas e horta. O ponto comercial funcionará cotidianamente, e venderá todos os 
produtos que hoje a Associação oferece (mudas, compostagem e plantas ornamentais e hortaliças) 
Além disso, foi integrado à loja uma casa de sementes, que será um ponto de troca e venda de 
sementes.

Além de uma cisterna própria, para irrigação e uso geral de água, o bloco contará com um sistema 
de tratamento de esgoto próprio.

PERSPECTIVA DA ÁREA DE PRODUÇÃO DE MUDAS, HORTA E COMPOSTAGEM; 
EM SEGUNDO PLANO, BLOCO DE COMERCIALIZAÇÃO
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MODELO DE MESA PARA PRODUÇÃO
ESCALA 1/25

0 1 1,5m0,5
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GSEducationalVersion
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ADMINISTRAÇÃO
A: 20,16 m2

CASA SEMENTES
A: 21,60 m2
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CORTE B1
ESCALA 1/200
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RAMAIS DE AGUAS NEGRAS

TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAC

RAMAIS DE AGUAS CINZAS

TANQUE DE FILTRO

ISOMÉTRICA ESQUEMÁTICA ÁGUAS CINZAS/NEGRAS
ESCALA 1/200

0 5 10m2,5

CORTE  ESQUEMATICO DE DESTINO DE JARDIM FILTRANTE E BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO
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10 2,5 5m
CORTE  ESQUEMATICO DE DESTINO DE JARDIM FILTRANTE E BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO

Para a realização de saneamento ecológico, é necessário fazer a sepa-
ração de águas cinzas, provenientes de pias, banheiras, chuveiro; e águas 
negras, provenientes da bacia sanitária. 

As águas cinzas são direcionadas para um tanque subterrâneo, que, no 
caso do bloco de comercialização, se localiza abaixo do canteiro externo. 
Antes de chegar ao tanque, as águas passam por uma caixa de inspeção 
e uma caixa de gordura, como no saneamento tradicional. No tanque fi-
nal, a água sobe por capilaridade até a camada mais superficial, a terra, 
passando por varios filtros naturais, compostos de brita e areia. Essa água, 
que chega à terra filtrada, serve de irrigação para o canteiro.

O sistema de saneamento de águas negras funciona de forma semelhan-
te; contudo, após passar pela caixa de inspeção, passa pelo digestor de 
sólidos, que faz o primeiro filtro, retendo a maior parte da materia sólida 
e liberando para a bacia de evapotranspiração a matéria bastante mais 
diluida em água. Dentro da bacia de evapotranspiração, novamente a 
água subirá por capilaridade passando por diversos filtros naturais, até 
chegar às raizes das plantas. Recomenda-se fazer o plantio de plantas de 
grandes folhas, pois estas precisam de bastante água, e, assim, puxam a 
água da bacia mais rapidamente.
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NOVO CENTRO DE FORMAÇÃO SANTA CLARA

O novo Centro de Formação Santa Clara abrigará tanto os usos atuais das edificações que foram 
eliminadas no projeto, como grupos de pastorais, projetos sociais, ministérios; quanto os novos usos 
que serão incoporados a partir do projeto.

Podendo ser acessado pela mesma portaria do Memorial Otávio Bonfim, pelo acesso de serviço de 
carga e descarga ou simplesmente pelo jardim, o bloco contará com salas multiuso, que podem ser 
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usadas pelos grupos da Paróquia ou para a realiação de cursos e workshops variados. Além disso, 
contará com uma biblioteca, uma sala grande de atelier, auditório e refeitório, que será utilizado 
cotidianamente, para atender as pessoas da associação, do Convento, dos projetos sociais; mas 
também para a realização de eventos maiores, onde ele funcionará de maneira integrada ao gran-
de jardim e a zona de memorial e anfiteatro.

PERSPECTIVA DO NOVO CENTRO DE FORMAÇÃO 
SANTA CLARA



134 3.  viva a vida: projeto e fortalecimento local comunitário

Estrutura de pórticos
em toras de eucalipto
(20cm)

Telha ecológica
em Tetrapak
(inclinação 25%)

Painel de
esquadrias
venezianas para
exaustão

WC

GSEducationalVersion

B
4

B
4

B3B3

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

W
C

 F
EM

IN
IN

O
A

: 3
0,

04
 m

2

A
U

D
IT

Ó
R

IO
A

: 6
4,

99
 m

2

A
TE

LI
ER

A
: 4

6,
73

 m
2

B
IB

LI
O

TE
C

A
A

: 7
5,

60
 m

2

C
O

ZI
N

H
A

A
: 4

3,
59

 m
2

R
EF

EI
TÓ

R
IO

A
: 1

56
,0

1 
m

2

D
EP

Ó
SI

TO
A

: 1
1,

44
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

SA
LA

 R
EU

N
IÕ

ES
A

: 2
5,

16
 m

2

D
EP

Ó
SI

TO
A

: 9
,9

0 
m

2

A
D

M
IN

IS
TR

A
Ç

Ã
O

A
: 2

2,
50

 m
2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

W
C

 M
A

SC
U

LI
N

O
A

: 3
0,

04
2

PLANTA BAIXA  BLOCO FORMAÇÃO
ESCALA 1/200

CORTE B3
ESCALA 1/200

0 5 10m2,5



135viva a vida: fortalecimento local comunitário através da agricultura urbana no otávio bonfim   

Estrutura de pórticos
em toras de eucalipto
(20cm)

Telha ecológica
em Tetrapak

(inclinação 25%)

Painel de esquadrias
venezianas para

exaustão

Estrutura de pórticos
em toras de eucalipto
(20cm)

Telha ecológica
em Tetrapak

(inclinação 25%)

REFEITORIO WORKSHOPS

GSEducationalVersion

B
4

B
4

B3B3

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

W
C

 F
EM

IN
IN

O
A

: 3
0,

04
 m

2

A
U

D
IT

Ó
R

IO
A

: 6
4,

99
 m

2

A
TE

LI
ER

A
: 4

6,
73

 m
2

B
IB

LI
O

TE
C

A
A

: 7
5,

60
 m

2

C
O

ZI
N

H
A

A
: 4

3,
59

 m
2

R
EF

EI
TÓ

R
IO

A
: 1

56
,0

1 
m

2

D
EP

Ó
SI

TO
A

: 1
1,

44
 m

2

P
A

ST
O

R
A

IS
A

: 2
7,

72
 m

2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

SA
LA

 R
EU

N
IÕ

ES
A

: 2
5,

16
 m

2

D
EP

Ó
SI

TO
A

: 9
,9

0 
m

2

A
D

M
IN

IS
TR

A
Ç

Ã
O

A
: 2

2,
50

 m
2

W
O

R
K

SH
O

P
S

A
: 2

5,
20

 m
2

W
C

 M
A

SC
U

LI
N

O
A

: 3
0,

04
2

CORTE B4
ESCALA 1/200

0 5 10m2,5

0 5 10m2,5



136 3.  viva a vida: projeto e fortalecimento local comunitário

CALHAS E DESCIDAS DE CALHA

CANOS SUBTERRÂNEOS

CISTERNA

O sistema de armazenamento de água das chuvas se dará através de um sistema simples de calhas, 
que serão instaladas em todas as cobertas e dirigirão as águas para uma cisterna central localiza-
da no grande jardim. Essas águas serão destinadas para a irrigação do jardim e também para o uso 
em chuveiros e pias. A água utilizada na descarga sera proveniente da pia.

Possivelmente o sistema de reaprovietamento de águas nao será o suficiente para abastecer todos 
os ambientes o ano inteiro, portanto ela será compatibilizada com o sistema atual de abastecimen-

ISOMETRICA CALHAS E CISTERNA
ESCALA 1/750

CORTE ESQUEMATICO CAPTAÇÃO, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
ESCALA 1/125

0 20 40m10

0 2,5 5m1
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to, composto de um poço e de caixas instaladas no edifício do Convento.

3.7. PAISAGEM

Uma vez que o projeto se propõe a fortalecer as relações entre pessoas e natureza, o plano pai-
sagístico se faz de suma importância. De um modo geral, na escolha das espécies, buscou-se a 
variedade de plantas, priorizando espécies nativas e adaptadas a climas com pouca água.

As espécies arbóreas foram colocadas principalmente em áreas que hoje não possuem arborização 
adequada e as espécies arbustivas foram escolhidas principalmente como barreiras físicas como 
muros (grande porte) ou como induzidoras de caminhos. As forrações escolhidas foram todas adap-
tadas à técnica de xeriscape, por motivos de manutenção e economia de águas; e as trepadeiras 
da mesma forma.

Antigonon lep-
topus (Cipó coral)

Ipomoea marítima 
(Salsa da praia)

Pereskia aculeata 
(Trepadeira limão)

Tradescantia spa-
thacea (Rio Negro)

TREPADEIRAS:

FORRAÇOES:

Scindapsus au-
reus (Jiboia)

Tradescantia ze-
brina (Xebrina)

Bougainvillea gla-
bra (Buganvilia)

Sansevieria 
trifasciata hahnii 
(Espadinha)

Ficus pumila 
(Hera)

Tradescantia 
pallida (Setcre-
zia)

Vinca rósea (Boa 
noite)
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Byrsonima sericea 
(Murici da praia)

Auxemma onco-
calyx (Pau branco)
(Cedro)

Tabebuia róseo
-alba (Ipê bran-
co)

Copernicia pruni-
fera (Carnauba)

Cassia siamea 
(Acacia)*

Artocarpus comu-
nis (Fruta-pão)*

ARBOREAS DE PORTE ALTO 
(acima de 10m):

ARBOREAS DE PORTE MEDIO
(entre 3 e 10m):

Licania tomen-
tosa (Oiti)

Zizyphus joazei-
ro (Juazeiro)

Brassica olera-
cea (Couve)

Aloe vera
(Babosa)

Allium cepa
(Cebola)

Coriandrum sa-
tivum (Coentro)

Capsicum sp 
(Pimenta)

Ocimum basilicum 
(Manjericão)

Lippia sidoides 
(Alecrim pimenta)

Allium schoenopra-
sum (Cebolinha)

Colocasia escu-
lenta (Inhame)

Marsypianthes cha-
maedrys (Hortelã)

Cedrela fissilis 
(Cedro)*

Cocos nucifera 
(Coqueiro)*

Talisia esculenta 
(Pitombeira)

Hancornia spe-
ciosa (Manga-
beira)

Tabebuia serrati-
dolia (Ipê ama-
relo)

Guazuma ulmi-
folia (Mutamba)*
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Cycas revoluta 
(Sagu)
(Cedro)

Auxemma onco-
calyx (Pau branco)
(Cedro)

Lippia alba (Ci-
dreira)

Psidum guajava 
(Goiaba)

ARBUSTIVAS DE PORTE ALTO 
(de 1,5 a 3m):

ARBUSTIVAS DE PORTE BAIXO
(abaixo de 1,5m):

ARBOREAS DE PORTE MEDIO
(entre 3 e 10m):

Hibiscus rosa si-
nensis (Papoula)

Byrsonima cras-
sifólia (Murici)

Punica grana-
tum (Romã)

Bromelia lacinio-
sa (Macambira)

Aechmea sp 
(Bromélia verde)

Cymbopogon 
citratus (Capim 
santo)

Sansevieria 
cylindrica (Espa-
da)

Brassica oleracea ‘bo-
trytis’  (Couve-flor)

Acmela uliginosa 
(Agrião bravo)

Euphorbia milii 
(Coroa de Cristo)

Plectranthus bar-
bartus (Boldo)

Capsicum an-
nuum (Pimentão)

Abacaxi (Ana-
nas sativus)

Daucus carota 
(Cenoura)

Sansevieria trifas-
ciata (Espada)

Delonix regia 
(Flamboyã)

Malpighia gla-
bra (Acerola)

Tabernaemonta-
na laeta (Jasmim 
de leite)

Eugenia uniflora 
(Pitangueira)



ARBOREAS:ARVORES 
EXISTENTES:

ARBUSTIVAS:

de 3 a 10m acima de 10m até 1,5m entre 1,5 e 3m

PAVIMENTAÇÃO

TERRA BATIDA

PAREDE VERDE

TREPADEIRAS
AREAS ADEQUADAS 
PARA O PLANTIO DE 
FRUTIFERAS, MEDICI-
NAIS E HORTALIÇAS



ARBOREAS:ARVORES 
EXISTENTES:

ARBUSTIVAS:

de 3 a 10m acima de 10m até 1,5m entre 1,5 e 3m

PAVIMENTAÇÃO

TERRA BATIDA

PAREDE VERDE

TREPADEIRAS
AREAS ADEQUADAS 
PARA O PLANTIO DE 
FRUTIFERAS, MEDICI-
NAIS E HORTALIÇAS
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FACHADA NOROESTE
ESCALA 1/300

FACHADA SUDOESTE
ESCALA 1/300
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0 105 25m

0 105 25m
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FACHADA SUDESTE
ESCALA 1/300

FACHADA NORDESTE
ESCALA 1/300
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