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2. INTRODUÇÃO

Neste segundo relatório do Projeto Participativo de Melhoria da Habitabilidade da
Ocupação Carlos Marighella (OCM) a Taramela apresenta o trabalho desenvolvido durante
as oficinas participativas. Essas oficinas tiveram caráter formativo junto aos moradores,
além de buscar captar seus desejos e desenhar coletivamente o partido do projeto. O
conteúdo das oficinas foi pensado de forma a debater inicialmente questões mais amplas,
como a regularização fundiária do terreno da OCM, passando pela discussão sobre os
espaços livres até chegar ao desenho da unidade habitacional desejada pelos moradores.
Assim, espera-se que o foi produzido durante as últimas semanas sirva de conteúdo para a
construção de um desenho técnico por parte da equipe de Arquitetura da Taramela para
posterior avaliação e pactuação junto a Ocupação Carlos Marighella.

Ao todo foram realizadas 5 oficinas em relação do projeto da Ocupação, estas ocorreram
sempre às quintas-feiras a noite, como foi pactuado em Assembleia junto aos moradores,
devido a ser um horário onde mais pessoas teriam disponibilidade. Além da introdução, este
relatório está dividido entre duas principais partes, a primeira traz o planejamento das
oficinas, com objetivo de cada uma e a metodologia adotada para sua realização (a). Por fim,
faz-se um relato de cada oficinas e seus resultados com os principais pontos que foram
levantados e que serão considerados para a construção do projeto coletivo(b).

3. OFICINAS

a. PLANEJAMENTO DAS OFICINAS

Oficina 01 - 28.10 - Porque a terra ainda não é nossa?

Objetivo: Retomar discussão sobre a posse do terreno e como avançar na luta pela
propriedade plena do terreno.

Metodologia:
- Apresentação dos termos e diferenciação entre posse e propriedade e debate sobre

a situação atual da Ocupação Carlos Marighella em relação ao terreno ocupado.
- Demonstração de parâmetros urbanos básicos da cidade de Fortaleza para

construção habitacional. Abordando conceitos de Recuo, Taxa de Permeabilidade e
Taxa de Ocupação e demonstrando a importância de se enquadrar nesses
parâmetros.



- Introdução do Termo Territorial Coletivo como instrumento alternativo para adquirir
a propriedade coletiva do terreno.

Oficina 02 - 4.11 A gente quer casa e o que mais?

Objetivo: Entender o terreno da Ocupação como um todo, entender a importância dos
espaços coletivos e levantar a demanda dos mesmos de acordo com as dinâmicas
preexistentes da comunidade.

Metodologia:
- Breve apresentação com exemplo de espaços coletivos e públicos;
- Momento de interação com o levantamento de demandas para os espaços coletivos

da OCM se baseando nos espaços que eles já utilizam coletivamente, sendo
demonstrados no mapa/maquete ilustrativa.

- Conferência do levantamento dos barracos desenhados no mapa/maquete com os
moradores.

Oficina 03 - 11.11 O que cabe no terreno?

- Início da oficina com a apresentação da maquete do terreno e de suas condições de
infraestrutura (recursos ambientais e declividade) - 15min

- Recapitulação do que foi feito na oficina passada, mostrando quais foram os
equipamentos e serviços levantados por eles para terem no terreno da Ocupação -
15min

- Divisão dos moradores em grupos para apresentação de referências de casos bons e
ruins de implantação de conjuntos de habitação de interesse social, assim como de
equipamentos que eles elencaram, mostrando bons e maus exemplos de
implantação.  - 30 min



- Todos os grupos retornam para discussão coletiva para, a partir do debate das
referências, debater quais os aspectos positivos e negativos e serem mantidos ou
afastados do projeto. - 15 min

- A partir do debate todos voltam à maquete para trabalhar com blocos e entender o
que cabe ou não no projeto. - 45min

Oficina 04 - 18.11 - Venha participar do primeiro desenho da Marighella!

Objetivo: Mostrar resultado sobre as possibilidades de implantação

Metodologia:
- Início da oficina com a apresentação das possibilidades de implantação discutidas na
oficina anterior: casas, sobrados ou apartamentos + casa - 20min

- Debate sobre as opções apresentadas de implantação, lugares de habitação e espaços
coletivos. Qual opção gera mais espaço livre? Qual comporta mais casas? - 30min

- Desenhar com as famílias os espaços coletivos do terreno. - 30min

Oficina 05 - 25.11 - E como vai ser nossa casa?

Objetivo: Trabalhar possibilidade de tipologias

Metodologia:
- Início da oficina retomando a discussão sobre implantação da oficina anterior e
possibilidades entre casas térreas e sobrados. - 10min

- Tipologias criadas no ano passado - 10 min

- Apresentar o tabuleiro expondo o que vamos discutir e fazer durante a oficina. - 5 min

- Divisão das pessoas em 2 grupos: de quem quer casa térrea e quem quer sobrado.

- Com um grupo representar as tipologias do ano passado no tabuleiro, e a partir das
tipologias que já foram feitas, explicar parâmetros mínimos para circulação, ventilação
cruzada e iluminação. Levar escalímetro, usar luz do celular. - 15 min



- Estimular que as pessoas alterem as tipologias e criem outras a partir do discutido nas
outras oficinas. - 30 min

- Com o grupo do sobrado trabalhar em cima de folha quadriculada, igual a que foi utilizada
na oficina passada para refazer a tipologia para que ela se torne de sobrado. Em seguida
trabalhar com esse grupo em cima do tabuleiro de escala 1:25. - 30min

- A partir da montagem de tipologias observar os espaços que sobram ou faltam no terreno
para percepção de que tipologias seriam melhores. Se há interesse geral nas duas
tipologias e levar pro projeto dps para assembleia. - 10min

Oficina para as crianças:
Como forma de também levar em consideração as aspirações e os desejos das crianças
acerca de suas casas, foi realizado um momento para que estas se expressassem através de
seus desenhos. Algumas perguntas norteadoras foram pensadas para orientar o momento,
sendo elas:

- O que tinha na casa em que você morava antes que você gostava?
- O que tem agora na Ocupação que você gosta?
- O que você gostaria que tivesse na sua casa que ainda não tem?
- Como você imagina a sua futura casa?

Além dos desenhos, também foram colhidas falas das crianças enquanto elas faziam os
desenhos, tendo em vista que eram constantes os relatos de como imaginavam a casa e o
que queriam nela. É importante pontuar que houve também o estímulo para se pensar além
da unidade habitacional, isto é, imaginar os elementos exteriores à casa.

b. Relatos e Resultados

OFICINA 01 e 02

As duas primeiras oficinas da etapa de planejamento do presente projeto foram
abordadas no relatório anterior, entretanto, para se construir e transmitir a linha de
pensamento que se objetivou construir por meio do encadeamento das oficinas
semanais, será aqui retomado um breve relato das oficinas iniciais.

Imagem 1: Arte de divulgação da Oficina realizada na ocupação sobre o Regularização Fundiária.



Fonte: Elaborado pela equipe.

A Oficina 01 foi realizada no dia 28 de outubro de 2021 na Ocupação Carlos
Marighella e tinha como objetivo principal explicar sobre a possibilidade de
regularização fundiária do terreno que hoje é domínio público, mas que foi
desafetado para habitação de interesse social.

Foram abordados 3 principais pontos: O que é um terreno regularizado,
apresentação do Termo Territorial Coletivo (TTC) como uma possibilidade de
regularização para a OCM e importância da construção de um projeto que siga os
parâmetros urbanísticos para sua regularização.

No primeiro momento falou-se a matrícula de cada terreno, como sendo uma
“carteira de identidade” de cada terra, e foi explicada a diferença de um terreno
público e um privado. Assim buscou-se elucidar porque o terreno “ainda” não é da
Ocupação, tendo em vista que este foi desafetado para fins de moradia, o que
garante certa segurança de posse para os moradores, mas que no documento oficial
do terreno ainda consta como proprietária a Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Em seguida foi explicado em que consiste o TTC, que é uma ferramenta que permite
com que a propriedade da terra seja coletiva e das casas sejam individuais, sendo
esta propriedade individual submetida a regras que devem ser pactuadas



coletivamente. Para a explicação foi utilizado um vídeo que pode ser encontrado no
site termoterritorialcoletivo.org.

Por fim foi falado sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza
e sobre os índices urbanísticos que ela determina para cada localidade a depender
de seu uso. Foi falada a importância de que as habitações sigam o que consta nessa
lei, pois caso contrário é inviável sua regularização. Para a explicação dos índices
urbanísticos como Frente e Fundo de Lote, Taxa de Permeabilidade, Gabarito, entre
outros, foi utilizada uma maquete física.

Imagem 2, 3, 4 e 5: Registros da Oficina sobre o Regularização Fundiária.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.



Imagem 6: Arte de divulgação da Oficina realizada na ocupação sobre os desejos d_s morador_s.

Fonte: Elaborado pela equipe.

A segunda oficina, realizada no dia 04 de novembro de 2021 consistia no debate
sobre os outros espaços desejados para além das casas, no caso, os espaços
coletivos.

Primeiramente, como metodologia começou-se o encontro explicando seu objetivo e
seu foco, após isso, foi apresentado um mapa humanizado do terreno da Ocupação
Carlos Marighella identificando os barracos existentes e as hortas construídas. Essa
parte da oficina consistiu em estimular as crianças e adultos a identificarem o que
estava apresentado no mapa e o que também não estava, como o espaço no qual as
crianças brincavam, os caminhos utilizados, as árvores e a área até onde os
moradores tinham conseguido limpar o terreno até o momento.

Imagem 7, 8, 9 e 10: Registros da Oficina realizada na ocupação sobre os desejos d_s morador_s.



Fonte: Acervo pessoal da equipe.



Imagem 11 e 12: Registros da Oficina realizada na ocupação sobre os desejos d_s morador_s.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.

Para concluir a oficina com base no já conversado na parte anterior perguntou-se
aos moradores o que eles desejariam que tivessem dentro do seu terreno além das
casas, o que desejariam de espaços coletivos. Utilizou-se de ícones impressos para
conduzir a oficina como, associação de moradores, pracinha, parquinho etc. Foi então
nessa parte final que se estimulou a imaginação dos moradores e conseguiu-se
listar algumas demandas de espaços coletivos que deveriam ser inseridos na
organização espacial do terreno a fim de receber as habitações futuramente.

Na oficina quando estimulados a pensar nos espaços coletivos que desejavam os
moradores automaticamente falaram: espaço com praça, bancos, parquinho para
crianças, equipamentos de exercício e se desse um mini campinho para jogar futebol
e espaço para catadores deixarem seus carrinhos e materiais.

Depois, com condução dos assessores técnicos, houve a sugestão de incorporar o
Centro comunitário/associação de moradores.

Quando estimulados a sonhar mais com os espaços coletivos que desejariam para o
terreno os moradores sugeriram: uma laje em cima da edificação da centro
comunitário/associação para confraternização, churrasqueira na laje e uma piscina



OFICINA 03

Imagem 13: Arte de divulgação da Oficina realizada na ocupação sobre a implantação.

Fonte: Elaborado pela equipe.

Partindo da metodologia acima exposta, inicialmente foi apresentada a maquete do
terreno da Ocupação Carlos Marighella e de seu entorno imediato. Com ela foi
primeiramente trabalhado o entendimento dos declives do terreno e com isso das
áreas disponíveis dentro dele, áreas um pouco mais planas e altas, áreas de grande
inclinação e uma área mais baixa e plana, entretanto muito alagável no período de
chuvas. Isso foi fundamental para passarmos para o diálogo sobre as dificuldades de
se construir e lidar com algumas áreas do terreno, principalmente as de grande
inclinação e as áreas alagáveis. A partir disso foi pactuado que a área alagável
poderia receber menos construções já que apresentava mais dificuldades, assim ela
ficou destinada aos espaços coletivos do centro comunitário, praça e parquinho e
espaço dos catadores.

Uma vez as pessoas compreendendo as questões e problemáticas trazidas pelo
terreno, passou-se para a apresentação de referências. Devido ao número reduzido
de pessoas, não dividimos em grupo, e acordamos de espalhar as referências na
maquete enquanto as pessoas iam pegando, analisando, conversando e tirando
dúvidas conosco. As fotos em cima da maquete de unidades habitacionais de casa,
sobrados e apartamentos, assim como de espaços coletivos, pracinhas, centros
comunitários, gramados e parquinhos para crianças (muitas delas foram
selecionadas a partir dos encaminhamentos tirados nas oficinas anteriores). As



pessoas pegaram as fotos dos ambientes que gostavam, das unidades que
gostavam (geralmente casas térreas ou sobrados) e de espaços coletivos e
começaram a combiná-las e sugerir a composição de espaços que desejavam.

Imagem 14 e 15: Registros da Oficina realizada na ocupação sobre a implantação.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.

As crianças repararam principalmente nos espaços comuns, para elas os locais com
uma grande calçada e espaço verde na frente da casa eram positivos, referências
mais coloridas, com possibilidade de expansão.

Já as mulheres presentes, em geral, preferiram as referências de casas térreas com
quintal, sendo este visto principalmente como um espaço para plantar.

Surgiram ideias de colocar a pracinhas em meio às casas, assim como a ideia de
posicionar o centro comunitário em frente a área das crianças e com acesso pelo
centro comunitário. Também que este deveria ter dois ambientes, um para reuniões e
outro mais externo para confraternizações.



Imagem 16, 17 e 18: Registros da Oficina realizada na ocupação sobre a implantação.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.

Depois são trabalhadas possibilidades de implantação a partir do que foi discutido
sobre as condições das áreas do terreno com blocos de isopor de tamanhos de casas
e de apartamentos. Nessa etapa a grande maioria preferiu trabalhar com casas
térreas, que eram o que desejavam, distribuídas nas extremidades a nordeste e
noroeste do terreno. Por fim viram que o número de casas que conseguiram
organizar no terreno não era muito. A partir disso, surgiu o combinado de que eles
desejavam primeiramente casas térreas e se não coubesse todo mundo no terreno
passariam pra tipologia de sobrados.

Imagem 19, 20 e 21: Registros da Oficina realizada na ocupação sobre a implantação.



Fonte: Acervo pessoal da equipe.

OFICINA 04

Fonte: Elaborado pela equipe.

Primeiramente nessa oficina foi retomado todo o processo das 3 oficinas anteriores,
lembrando das ideias de tipologias surgidas nelas e tomando como base o local
onde as famílias decidiram ocupar com as habitações com base nas informações
sobre o terreno anteriormente expostas.



Assim, preparou-se opções de implantação de casas térreas, de sobrados e uma
mista, na qual havia casas térreas e sobrados. Cada um das opções de implantação
foi impressa em folha A3 em planta, as quais foram inicialmente apresentadas para
todos e depois foram sendo levadas individualmente para melhor esclarecimento da
representação dos elementos. Nesse percurso as pessoas já comentavam sugestões
de estacionamento e local para calçadas, ruas internas e jardins.

Após isso, as pessoas foram chamadas para intervir no desenho ao assinalar onde
poderiam ser instalados os estacionamentos, algumas pessoas sugeriram haver um
local para o lixo próximo a entrada para facilitar a coleta. Por fim, algumas pessoas
gostaram mais da opção de implantação de sobrados, pois sobrava mais espaço no
terreno, e outras de casas térreas e em meio a isto uma questão importante foi
levantada: a necessidade de unidade acessíveis pois haviam muitos idosos na
ocupação e pessoas com problemas no joelho. Assim, surgiu a opção de haver
unidades adaptáveis de sobrados ou uma implantação mista entre sobrados e casas
térreas.



OFICINA 05

Fonte: Elaborado pela equipe.

Inicialmente foi retomado brevemente o caminho que as oficinas tinham feito e as
decisões tiradas ao longo dos dias. Após isso, houve a apresentação de como seria
realizada a oficina, apresentação do tabuleiro e também das plantas feitas em oficina
no ano de 2020 pelas famílias.

Primeiramente desde antes do início da oficina as pessoas paravam e tentavam
relembrar o que haviam desenhado no ano passado no projeto das casas que
queriam e faziam comentários como: poderiam reduzir mais o tamanho dos cômodos



em algumas plantas que ficaram muito grandes, em outras que ficaram mais
apertadas poderiam deixar dois quartos em vez de três, sendo o segundo com duas
camas de solteiro ou beliche.

Após isso, dividiu-se as pessoas em 3 grupos, um de crianças, outro de adultos com
duas das plantas elaboradas anteriormente para discutir a tipologia de sobrado e
outro grupo de pessoas com uma das plantas elaboradas ano passado e o tabuleiro
para se montar a casa térrea.

Grupo do Tabuleiro

Primeiramente foi explicado para o grupo o tamanho do lote de 6mx10m totalizando
60m² e mostrado a demarcação no tabuleiro. A explicação se baseava no fato de ser
necessário pelo menos recuos em uma das laterais do terreno e nos fundos para
permitir a iluminação e ventilação do máximo de cômodos da casa, principalmente
dos quartos e da sala.

As pessoas foram aos poucos entendendo que não se poderia colar a casa em todos
os limites do terreno, pois a casa ficaria abafada e sem entrada de sol, o que poderia
facilitar a proliferação de mofo e de doenças nas áreas molhadas. Com isso, dentro
do lote a casa deveria deixar no mínimo 1 metro em uma das laterais e 1 metro no
fundo do lote.

As pessoas então olhando a planta elaborada na oficina de 2020 e pensando a
partir dela, porém fazendo alterações, construíram a primeira possibilidade de casa
térrea que desejavam por meio da montagem de paredes o que permitia a
visualização da casa como um todo (seu volume) e a relação dos cômodos internos.
Também foram sendo posicionados o mobiliário de cada ambiente.

A primeira casa construída possuía uma sala conectada ao corredor da casa, uma
suite de casal, um outro quarto com cama de solteiro, um banheiro comum a casa
como um todo e ao segundo quarto, uma cozinha ao fim da casa e a área de serviço
no espaço aberto do recuo dos fundos. Depois de terminada a casa as pessoas
acharam que poderia melhorar poderiam aproveitar melhor o espaço para que
também não ficasse um corredor tão extenso como ficou.



A segunda casa construída tinha outra conformação. As pessoas foram pensando
nas dimensões dos cômodos a partir do quadriculado do tabuleiro e optaram por
colocar a circulação ao meio da casa e distribuir os ambientes à direita e à esquerda.
Também decidiram expandir um pouco até o limite do terreno um trecho final da
casa de forma que a sala e os quartos ainda conseguissem receber vento e luz,
servindo apenas para ampliação da cozinha ao fim da casa. Esta tipologia gerada
possuía uma sala a direita conectada com um corredor menor, logo a esquerda o
quarto do casal com um banheiro, após a sala do lado direito um quarto de solteiro,
e depois a cozinha expandida até o limite do lote para ao lado caber também um
terceiro quarto e um banheiro a ser compartilhado para o resto da casa.



Grupo das Crianças

Como explicado anteriormente, a metodologia com as crianças seguiu uma
forma mais lúdica, baseada principalmente no desenho livre, mas de forma a ter um
constante registro do que era falado e colocado no papel por eles.

Iniciou-se explicando a importância de levar em consideração os desejos
deles, tendo em vista que, assim como os adultos, também são sujeitos ativos na
construção e vivência do lar. Desse modo, rapidamente entenderam que era o
momento para falarem não só como imaginavam a casa, mas como gostariam de
fato que a casa fosse.

A maioria dos desenhos e falas demonstrava a preferência por casa térrea,
alguns poucos desenharam casas duplex. Citaram o desejo por um quarto próprio,
com espaço reservado para brincar, guardar os brinquedos e estudar. Além disso,
todos os desenhos tinham em comum o quintal, tanto como local recreativo, quanto
de cultivo de plantas e árvores frutíferas, como também para o cuidado de animais
domésticos. Algo também bastante constante nas falas das crianças era a relação da
casa com o meio ambiente. Muitos desenharam o riacho presente ao lado do terreno
da Ocupação como um potencial espaço de lazer a ser utilizado por eles no futuro,
imaginando um processo de recuperação do corpo hídrico. Houveram falas, inclusive,
referentes a não mais utilização do riacho como área de despejo sanitário, e a
preocupação em se pensar uma alternativa para tanto.

Saindo da escala da casa, as crianças também fizeram apontamentos
referentes aos equipamentos comunitários que gostariam que o projeto abrangesse.



Alguns comentaram sobre o centro comunitário, que desejavam que, para além de
um espaço de reunião, também servisse ao propósito de reservar um local para
estudo, com uma biblioteca e um espaço para prática de artes marciais. Ademais, a
praça com parquinho e quadra também foi uma demanda falada com frequência.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.
Imagem 28 e 29: Registros da Oficina realizada com as crianças da Ocupação..

Fonte: Acervo pessoal da equipe.
Imagem 28 e 29: Desenhos realizados pelas crianças durante a Oficina 5.

Grupo da Planta dos Homens (feito na oficina realizada em 2020)



Fonte: Acervo pessoal da equipe.
Imagem 30, 31 e 32: Grupo e discussão sobre planta durante a Oficina 5.

Neste grupo trabalhamos com uma planta que foi elaborada durante uma
oficina realizada com um grupo de homens da ocupação em 20201. Alguns estavam
nos dois momentos e de início já tomaram a iniciativa de explicar a casa que tinham

1 Esta oficina de 2020 foi realizada no âmbito da elaboração do Plano Emergencial de Negociação
(PEN) da Ocupação Carlos Marighella. O PEN está disponível para acesso público no link do
Instagram da @ocupamarighella



desenhado anteriormente. A planta realizada anteriormente era bem ampla, o que
levaria a uma grande taxa de ocupação do terreno, limitando as condições de
ventilação e iluminação natural e aumentando o custo de sua construção.

Inicialmente procurou-se debater sobre o conforto ambiental daquele
desenho, tendo em vista que ainda não haviam janelas.. Foram escolhidos
coletivamente pontos para implantação de janelas e levantado pela assessoria
técnica a importância da ventilação cruzada. Para ampliar essa possibilidade
decidiu-se abrir um corredor na lateral do terreno.

Em seguida, devido aos custos de construir a casa de grande tamanho, foi
incentivado a pensar sobre a possibilidade de diminuição dos espaços, a partir de
uma hierarquização de quais cômodos eram mais importantes para aquele grupo.
Também foi trabalhada a hipótese da construção da casa do tipo sobrado.

Assim, foram pactuadas duas plantas: uma térrea com dois quartos, um
banheiro entre estes dois quartos, sala e cozinha e um planta de dois andares com a
escada próxima a entrada da casa e uma área de lazer nos fundos do lote.

Durante a oficina também foi perguntado sobre a experiências dos
moradores na construção civil, tendo quase a totalidade já trabalhado como
servente e relatado que existem alguns pedreiros na Ocupação. Foi debatida
também a forma de construção das casas, onde os moradores apontaram para a
construção por mutirão, tendo os homens ressaltado a importância de colaborarem
na construção de casas de pessoas que teriam mais dificuldade em construir, como
os idosos.


