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Tema

O tema principal deste trabalho é a criação de uma Filmoteca 
na Regional I, tendo como princípio o acesso à cultura como 
um direito de todos, e contribuindo para a democratização 
dos espaços culturais, através de um trabalho que congregue 
artistas locais e a preservação da memória comunitária, além 
de formar novos artistas e profissionais. 

Busca-se também através desse projeto contrapor a ideia da 
arquitetura do espetáculo e de megaprojetos que se difunde 
como sendo a solução ideal para os problemas das cidades, 
resultando na grande concentração de verbas em um só 
equipamento que não consegue atender à demanda de toda 
a população de uma cidade tão grande e segregada como 
Fortaleza. O que acaba por agravar ainda mais a segregação 
existente entre diversas áreas da cidade.

Para que os arquitetos possam contribuir para a democrati-
zação da cidade, acreditamos que a arquitetura deva chegar 
a todos os lugares e a todos seus moradores, para que assim 
todos possam se sentir incluídos em uma mesma sociedade. 
E que através de pequenas ações articuladas possamos atin-
gir resultados muito maiores do que em ações pontuais e 
megalomaníacas que ignoram todo um contexto de fatores e 
determinantes.

1. introdução
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Justificativa

A área escolhida para ser abordada nesse trabalho com-
preende a comunidade das Goiabeiras, no bairro da Barra 
do Ceará, e o Pirambu, um importante bairro na história da 
cidade de Fortaleza, símbolo das lutas sociais por melho-
res condições de vida e um dos pioneiros nos movimentos 
sociais e associações de moradores. 

Ao longo dos anos, o grande crescimento populacional da 
região não foi acompanhado, na mesma escala, de um cres-
cimento de áreas que propiciassem cultura e lazer para aten-
der à demanda da população de crianças e adolescentes. E, 
na medida em que a cidade se expandia, a região oeste foi 
sendo negligenciada dos grandes investimentos da cidade, e 
embora o Grande Pirambu se localize a poucos quilômetros 
de bairros nobres como a Aldeota e o Meireles, as diferenças 
econômicas e sociais geram um abismo entre essas regiões.

Dessa forma, propõe-se a criação de uma Filmoteca nas 
Goiabeiras, que além de propiciar um espaço de promoção 
e incentivo da produção cultural na região, busca também 
contribuir para a construção de uma memória audiovisual 
de seus moradores e enxergar a forma como os mesmos 
veem e entendem a cidade. Pois, como afirma o cineasta Wim 
Wenders: 

[o cinema] é capaz como nenhuma outra arte, de 
apreender a essência das coisas, de captar o clima e os 
fatos do seu tempo, de exprimir suas esperanças, suas 
angústias e seus desejos numa linguagem universal-
mente compreensível. O cinema é também diversão, 
e a “diversão” é, por excelência, uma necessidade do 
cidadão: a cidade teve que inventar o cinema para não 
morrer de tédio. O cinema se funda na cidade e reflete 
a cidade.
(WENDERS, 1994,  p .181)
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Tal interesse em se trabalhar nessa área e com tal tema 
já havia surgido anteriormente na disciplina de Projeto 
Arquitetônico 5, onde o projeto do Museu José Guedes incluía 
em seu programa uma escola de audiovisual e sua implan-
tação se dava no terreno do antigo Kartódromo, em frente 
à Escola de Aprendizes de Marinheiros do Ceará, no bairro 
Jacarecanga. Além também de motivações pessoais, pois foi 
nessa região que nasci e fui criado, daí então a vontade de 
propor algo que pudesse contribuir com a formação cultu-
ral da população jovem local, muito carente de tais espaços. 
Assim, eu encontrei no meu trabalho final de graduação uma 
ótima oportunidade para levar esse desejo adiante.

Esse equipamento buscaria trabalhar em conjunto com outras 
instituições, como a Faculdade de Cinema da Universidade 
Federal do Ceará, e também dois dos principais equipa-
mentos culturais da região, o CUCA Che Guevara, no mesmo 
bairro, e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia 
de Iracema. O primeiro atuando, com maior ênfase, na parte 
esportiva, contando também com apresentações artísticas e 
culturais, e o segundo, que não conseguiu cumprir seu papel 
de integração com a região e fomentação cultural da forma 
como se previa.
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Objetivos

O principal objetivo desse trabalho é a difusão do cinema 
entre as populações carentes, pois devido aos altos preços 
das sessões, à ausência de salas de exibição nos bairros da 
periferia, e à falta de diversidade entre as opções de filmes 
exibidos, o hábito de se frequentar salas de cinema, bem 
como de conhecer e se aprofundar na história do cinema tor-
nou-se privilégio de poucos. 

Assim, esse projeto busca contribuir para reverter essa situ-
ação, democratizando o acesso aos equipamentos culturais, 
especificamente às salas de cinema, trabalhando junto com 
crianças e adolescentes de escolas da região, apresentando
-os à sétima arte e transmitindo o gosto pelos filmes, permi-
tindo uma maior aproximação da arte cinematográfica e lhes 
oferecendo um olhar crítico. Contribuindo assim para a for-
mação de um novo público para o cinema nacional e para a 
produção independente.

Atuando junto com a comunidade, pretende-se incentivar 
e valorizar a produção artística local, descobrindo jovens 
talentos e contribuindo para sua formação, com breves cur-
sos que introduzam os jovens na história do cinema, e lhes 
deem conhecimentos básicos sobre fotografia, edição, mon-
tagem, edição, entre outras das diversas áreas abrangidas 
pelo audiovisual. 

Através desses objetivos, busca-se desenvolver uma estra-
tégia de afirmação audiovisual coletiva junto aos morado-
res locais, fortalecendo, assim, sua relação com a produção 
audiovisual.
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Nesse capítulo, trataremos da história da região, desde os 
primeiros assentamentos até os dias atuais, mostrando como 
se deu seu processo de formação, urbanização e desenvolvi-
mento, bem como a maneira como o bairro se posiciona no 
contexto de crescimento da cidade de Fortaleza, mostrando 
como a organização de seus moradores sempre foi impor-
tante nas lutas por melhores condições de vida e na criação e 
valorização da memória local. Por fim, traçaremos um perfil 
da atual situação da população tomando como base dados do 
levantamento do IBGE de 2010 e veremos quais os projetos 
previstos para a região.

Barra do Ceará

A Barra do Ceará é a ocupação mais antiga da cidade de 
Fortaleza, na divisa com o município de Caucaia. Ela é tida 
como o berço histórico da cidade e de todo o estado do 
Ceará, com uma história que data desde a chegada das pri-
meiras expedições dos colonizadores europeus, mais especi-
ficamente dos espanhóis Vicente Pinzón e Diogo Lepe, que 
teriam desembarcado em Icapuí e na Barra do Ceará em 1500. 
Contudo, essa história carece de maiores comprovações.

O que se sabe é que, junto à foz do rio Ceará, em 1604, Pero 
Coelho de Souza construiu o Fortim de São Tiago da Nova 
Lisboa, para combater as invasões estrangeiras, dando iní-

2. barra do ceará e 
o pirambu
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Figura 1: Forte de São 
Sebastião em uma 
gravura de Arnout 
Montanus, 1613. [fonte: 
pt.wikipedia.org]

Figura 2: Mapa do Siará 
em uma gravura de 
Albernaz, 1629, com 
destaque para o Forte. 
[fonte: pt.wikipedia.
org]

Figura 3: Praça Santia-
go. [fonte: diariodonor-
deste.globo.com]

cio ao processo de colonização do Siará Grande, com a pri-
meira edificação do arraial. Posteriormente, no ano de 1612, 
Martins Soares Moreno ergueu o Forte de São Sebastião  
(Figuras 1 e 2), no mesmo local do antigo forte, que se encon-
trava destruído pelo tempo e pelos índios.

Em 1644, esse forte, que estava sobre domínio dos holandeses 
desde 1637, foi atacado e destruído pelos índios. Atualmente, 
nesse mesmo local temos o Polo de Lazer da Barra do Ceará 
e uma praça que leva o mesmo nome do primeiro forte, Praça 
Santiago (Figura 3), com um monumento homenageando a 
origem da cidade.
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Figura 4: Planta basea-
da em gravura do Forte 
de Schoonenborch, em 
1649. [fonte: pt.wikipe-
dia.org]

Em decorrência da destruição do forte, outra tentativa de 
colonização foi desencadeada pelos holandeses. Então, em 
1649, às margens do Riacho Pajeú, o capitão holandês Matias 
Beck construiu o Forte Schoonenborch (Figura 4), mais tarde 
renomeado para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, 
quando da saída dos holandeses em 1654.  

A partir daí, o desenvolvimento de Fortaleza tomava outros 
rumos, com a elevação do povoado à condição de vila, em 
1726. A cidade passa a se desenvolver às margens do ria-
cho Pajeú, e a zona oeste fica, praticamente, abandonada por 
muito tempo, como podemos ver nesse mapa da cidade, que 
data de 1859 (Figura 5). Nele, identificamos que as ocupações 
se concentram em volta do Forte Nossa Senhora de Assunção.  
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Durante muito tempo, as principais ocupações na Barra do 
Ceará se resumiram a vilas de pescadores e, mais tarde, a 
casas de veraneio da elite da cidade. As paisagens naturais 
proporcionadas pela foz do rio Ceará (Figura 6) atraem tanto 
os moradores quanto turistas de diversas regiões, com o man-
guezal, as praias, os passeios de barco, entre outros atrativos.

Figura 5: Primeira 
planta fidedigna da 
cidade, elaborada por 
Adolfo Herbster em 
1859. [fonte: pt.wikipe-
dia.org]

Figura 6: Praias na foz 
do rio Ceará. [fonte: 
guiace.com.br]
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Figura 7: Rodolpho 
Teófilo vacinando po-
pulares nos leprosários. 
[fonte: MARTINS, 2012]

Pirambu

As primeiras ocupações da Zona Oeste da cidade datam de 
meados do século XIX, marcado como um período de higieni-
zação e pela tentativa de banir os menos abastados das áreas 
ricas da cidade. Inicia-se então um processo de segregação 
social, onde algumas áreas da cidade são dotadas de servi-
ços essenciais, como abastecimento de água e esgoto, ener-
gia elétrica, escolas públicas, redes de saúde, entre outros, 
enquanto que outras partes da cidade são completamente 
abandonadas.

Devido às fortes secas do final do século XIX e à epidemia de 
varíola que se deu na mesma época, dizimando grande parte 
dos retirantes alocados nos arredores da cidade, o governo 
resolve instaurar uma efetiva política sanitária. Dessa forma, 
a Zona Oeste tornou-se local propício para a proliferação de 
leprosários, lazaretos, indústrias poluidoras, entre outros 
(Figura 7). A direção dos ventos também influenciou nessa 
escolha do local, pois os ventos predominam de leste a oeste, 
levando para longe da elite as contaminações das doenças e a 
poluição gerada pelas indústrias (CPDOC, 1999).

Nas décadas de 30 e 40, o modelo de desenvolvimento ado-
tado no Brasil, fortemente urbano e centralizador, represen-



20 | Capítulo 2 - Barra do Ceará e o Pirambu

tava um forte incentivo aos movimentos migratórios, no qual 
muitos trabalhadores iam do Nordeste para as grandes cida-
des do Sudeste, como São Paulo ou Rio de Janeiro, e numa 
escala mais regional essas migrações também aconteciam 
para as principais capitais do Nordeste. É nesse contexto de 
crescimento, e em boa parte também pelas fortes secas que 
atingiam o estado, que os movimentos migratórios se inten-
sificam para a cidade de Fortaleza, que apesar de suas carên-
cias, conseguia oferecer melhores condições de moradia e 
emprego que o interior do estado.

Contudo, a realidade era bem mais dura do que se esperava, 
devido às dificuldades de emprego e renda, muitos desses 
migrantes acabavam sem ter onde morar. Em virtude disso, 
restava-lhes ir morar nas favelas, longe das políticas higienis-
tas do poder público e das classes mais privilegiadas, desen-
cadeando assim um processo de periferização e favelização 
na cidade, como explica Silva:

A origem do processo de favelização de Fortaleza está 
ligada aos constantes deslocamentos de lavradores 
sem terra e pequenos proprietários que se dirigem 
para a cidade devido à rigidez da estrutura fundiária, 
que praticamente impede o acesso desses lavradores 
à terra e a outros meios de produção. [...] A cidade, 
à medida que oferece melhores condições e dispõe 
de empregos industriais ou outros, reforça, até certo 
ponto, esses deslocamentos.
(SILVA apud CPDOC, 1999, pg. 12)

Além de abrigar os imigrantes da seca, a região também atrai 
os trabalhadores das grandes fábricas instaladas no bairro 
Jacarecanga (Figura 8), como Brasil Oiticica e Filomeno 
Gomes, pois era muito mais cômodo aos trabalhadores morar 
próximo aos locais de trabalho, o que contribuiu para o 
grande crescimento e adensamento demográfico do Pirambu.

Devido a esses fatores, ao longo do desenvolvimento de 
Fortaleza, cria-se um processo de segregação, que pode ser 
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sentido até os dias de hoje, entre o lado Leste da cidade, lar 
das elites, de áreas verdes, de infraestrutura, de oferta de 
empregos entre outros, e o lado Oeste, que ficou constante-
mente associado à criminalidade, pobreza, habitações precá-
rias e carência de serviços.

Na década de 1940, o Brasil passa por várias mudanças, por 
um momento de democracia, movimentos populares na luta 
por moradia, reforma agrária entre outros direitos essenciais.  
Nesse contexto, o Pirambu ganha destaque nas lutas sociais, 
pois, devido à grande presença de trabalhadores das indús-
trias próximas ao bairro, o mesmo já vivenciava o processo 
de organização dos trabalhadores em sindicatos. Além disso, 
o processo das associações populares foi muito influenciado 
pela Igreja e por partidos de esquerda.

A influência da Igreja foi sentida mais fortemente com a che-
gada em 1958 do Padre Hélio, “se de um lado o trabalho do 
Padre Hélio provocou um refluxo no movimento operário, 
por outro expandiu e deu visibilidade à prática pioneira em 
Fortaleza da luta comunitária” (CPDOC, 1999, pg. 18), que 
culminaria com a Marcha de 62, pois “é justamente no plano 
das reformas urbanas que o Pirambu ganha forças para lutar 
contra o despejo, pela desapropriação de terrenos em favor 
dos moradores, apoiados pela Igreja e tendo à frente o Padre 
Hélio.” (CAVALCANTE, 2000, pg. 102).

Figura 8: Fábrica de Te-
cidos São José no bairro 
Jacarecanga. [fonte: for-
talezaemfotos.blogspot.
com.br]
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Ao longo dos anos, o movimento popular em prol da desapro-
priação das terras ganha adeptos em outros segmentos da 
sociedade, como o movimento estudantil, sindicatos de tra-
balhadores, simpatizantes em alguns jornais, além do apoio 
de outras comunidades que enfrentavam os mesmos proble-
mas que o Pirambu. Porém, aqueles que se denominavam os 
donos das terras contavam com o apoio da polícia, aumen-
tando a pressão pela remoção das famílias ou exigindo delas 
o pagamento pelas terras em que moravam.

Esse cenário veio a intensificar o processo da organização da 
Grande Marcha do Pirambu, a partir do início dos anos 60, 
com o objetivo de mostrar para toda a cidade as injustiças 
que aconteciam na comunidade, buscando a legitimação das 
terras que já lhes pertenciam por direito. 

No dia 1º de janeiro de 1962, cerca de 20 mil pesso-
as marcham rumo ao Centro da Cidade de Fortaleza, 
tendo como objetivo chegar à Catedral Metropolitana 
e ao Palácio do Governo, para reivindicar das autori-
dades competentes a desapropriação das terras do Pi-
rambu e despertas a sociedade para o grave problema 
social que afligia os habitantes dos bairros pobres e 
operários. (CAVALVANTE, 2000, pg. 115)

Para o bairro do Pirambu a Marcha de 62 constitui um marco 
para a construção da memória local, fruto da coletividade, 
organização, articulação e união dos moradores. E, no âmbito 
de Fortaleza, ela também se torna um marco nas lutas sociais, 
onde a população carente ganha voz e passa a assumir um 
papel atuante no cenário urbano.

O reconhecimento da opinião pública figura como um 
troféu que representa e expressa a chegada da Marcha 
ao seu destino final, não apenas em relação à conclu-
são do percurso espacial, mas, principalmente, o da 
trajetória humana, individual e coletiva, onde a cami-
nhada pretendia realmente chegar. O povo pôde ser 
visto de perto pela sociedade e não ser ignorado, nem 
reduzido à massa insignificante das cidades. (CAVAL-
CANTE, 2000, pg. 122)
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Nas décadas que se seguem à Marcha de 62, diversos movi-
mentos populares são criados, não só no bairro do Pirambu, 
mas em diversas comunidades, que passam a se articular e 
atuarem em conjunto, uma vez que os problemas enfrenta-
dos não são exclusivos de uma delas, mas atingem a cidade 
como um todo.

Contexto atual

De acordo com dados do IBGE de 2010, a Barra do Ceará está 
entre os cinco bairros com maior população em situação de 
extrema pobreza (4.808 pessoas), ou seja, com renda familiar 
mensal inferior a R$ 70,00 por pessoa. Todavia, devemos res-
saltar que tal dado deve-se, em parte, ao bairro ser o segundo 
mais populoso da cidade, com mais de 72 mil habitantes 
atrás somente do Mondubim, com cerca de 76 mil pessoas. 
O bairro do Cristo Redentor aparece com quase 27 mil e o 
Pirambu com quase 18 mil moradores (Mapa 1). 

O Pirambu também se destaca por estar entre os dez bair-
ros com maior parcela da população em situação de extrema 
pobreza, ainda em consequência das ocupações iniciais que 
aconteceram e da falta de planejamento que se sucedeu ao 

N

Mapa 1: Localização 
dos bairros na SER 
I. Da esquerda para a 
direita: Barra do Ceará, 
Cristo Redentor e 
Pirambu.

Fonte: Desenvolvido 
pelo autor .
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longo dos anos (Figuras 9 e 10). Tal crescimento desordenado 
pode ser identificado na densidade demográfica do bairro 
(Tabela 1), qquatro vezes maior do que a cidade de Fortaleza, 
que por sua vez é a capital mais adensada do Brasil. Os outros 
dois bairros em estudo também apresentam densidade pelo 
menos duas vezes maior que a de Fortaleza.

Figura 9: Adensamen-
to das residências no 
Pirambu. [fonte: forta-
lezaemfotos.blogspot.
com.br]

Figura 10: Ausência de 
passeios nas vias. [fon-
te: fortalezaemfotos.
blogspot.com.br]
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Além de boa parte da população estrar em situação de extrema 
pobreza, a renda média mensal desses bairros também figu-
ram entre as piores dos 119 bairros de Fortaleza (Tabela 2), 
com uma média salarial mais de nove vezes menor que a do 
Meireles, que possui a melhor renda média, de R$3.659,54.

Em vista disso, podemos deduzir que condições difíceis de 
vida refletem diretamente no acesso que a população tem ao 
lazer e à cultura, em especial a população mais jovem, o que 
por sua vez tem influência sobre os altos índices de crimina-
lidade local, como homicídios, prostituição infantil e tráfico 
de drogas.

Dessa forma, nesse estudo, buscamos trabalhar junto a uma 
população de aproximadamente 117 mil pessoas, do qual 
21% são formados por pessoas de até 24 anos de idade, apro-
ximadamente 24.500 jovens.

Bairro

Cristo Redentor
Barra do Ceará

Pirambu

398,61 103
108
113

377,42
340,36

Renda Média (R$) Posição entre os 119 bairrosTabela 2: Distribui-
ção da renda por 
bairros de Fortaleza.

Fonte: IBGE, IPECE.

Bairro População

Cristo Redentor
Barra do Ceará

Pirambu

4.808 23,20
21,76
22,67

Fortaleza

72.423
26.717
17.775

População
em extrema 

pobreza

16.624,48
1.601 22.536,03
1.831 30.880,34

18,96 19,51

23,28
21,38
22,19

133.9922.452.185 7.786,52

Densidade 
demográ�ca 

(habitantes/Km²)

População 
masculina de 

até 24 anos (%)

População 
feminina de 

até 24 anos (%)

Tabela 1: Perfil de-
mográfico e etário 
dos bairros.

Fonte: IBGE, IPECE.
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Aqui, abordaremos um pouco sobre cinema, com sua che-
gada às terras cearenses, com as primeiras exibições ainda 
em locais improvisados e adaptados de outras apresenta-
ções artísticas, os primeiros grandes cinemas construídos na 
cidade, enquanto caía no gosto da população, até o panorama 
dos dias de hoje. 

Origem do cinema

A origem do cinema está fortemente ligada ao início da 
industrialização como modo de vida e tendência nas grandes 
metrópoles no final do século XIX, tendência essa presente 
em diversos âmbitos, seja cultural, social ou econômico. 
Dessa forma, o cinema se configura como a primeira arte 
industrial, contando com equipes de produção com tarefas 
distintas, sem domínio do processo total ou consciência do 
produto final, do argumento ao storyboard, do cenário à atu-
ação, da iluminação à comercialização. Surge assim, um fas-
cínio mútuo entre o cinema e a metrópole industrial, onde a 
cidade é não só cenário, mas por vezes também é persona-
gem.

Além disso, a relação existente entre arquitetura e cinema 
dá-se também pelo fato de essas duas formas de represen-
tação serem práticas espaciais construidoras do espaço. “O 
cinema, enquanto “produtor do espaço”, define a si mesmo 

3. história do cinema
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tanto como uma prática arquitetônica, quanto como uma prá-
tica urbana – uma arte das ruas, um agente no processo de 
construção de vistas urbanas.” (COSTA, 2006, p.35)

De uma forma mais geral, temos a ficção e o documentário 
como as principais faces do cinema, e essa duas faces repre-
sentam as duas formas de relação entre arquitetura e cinema, 
a primeira sendo a forma como o cinema constrói sua “visão 
artificial” da arquitetura urbana, e a segunda constituindo a 
maneira como o cinema representa a arquitetura nas telas.

Cinema novo brasileiro

Aqui, cabe fazermos um breve destaque ao cinema novo bra-
sileiro que, sem dúvida, é o gênero cinematográfico brasileiro 
de maior destaque mundial. Originado na década de 1960, 
em um contexto de muito otimismo e de esperanças de trans-
formação da sociedade, encabeçado por jovens oriundos de 
cineclubes, da crítica cinematográfica, de discussões sobre 
cinema e a realidade brasileira, cujo interesse era o de fazer 
cinema, ainda que carecessem de grandes qualidades técni-
cas, o mais importante era que os filmes fossem estimulantes 
para os espectadores.

Essa nova produção sofrera grande influência do Neorrealismo 
italiano, da Nouvelle Vague e, também, do cinema indepen-
dente brasileiro dos anos 50, ainda que não conseguissem 
fazer filmes com a mesma qualidade de produção do cinema 
europeu ou estadunidense, ao qual o público estava acostu-
mado.

A baixa qualidade técnica dos filmes, o envolvimento 
com a problemática realidade social de um país sub-
desenvolvido, e a agressividade, nas imagens e nos 
temas, usada como estratégia de criação, definiriam 
os traços gerais do Cinema Novo, cujo surgimento 
está relacionado com um novo modo de viver a vida 
e o cinema, que poderia ser feito apenas com uma câ-
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mera na mão e uma ideia na cabeça, como prometia 
o célebre lema do movimento. (MASCARELLO, 2006, 
p. 290)

Dessa forma, eles buscavam analisar a história do país e do 
povo brasileiro para compreender o presente em seus diver-
sos aspectos: social, político e cultural. E, a partir disso, cons-
truir as bases para a construção de um futuro melhor. “Essa 
produção pode ser classificada em três grandes áreas temáti-
cas [...]: a escravidão, o misticismo religioso e a violência pre-
dominantes na região Nordeste” (MASCARELO, 2006, p. 292), 
recontando a história do Brasil do ponto de vista dos venci-
dos, os escravos negros e os nordestinos flagelados. Entre os 
filmes do gênero, podemos destacar Deus e o diabo na terra 
do sol, de Glauber Rocha (Figura 11).

Figura 11: Cena do fil-
me Deus e o diabo na 
terra do sol (Glauber 
Rocha, 1964). [fonte: 
apaladewalsh.com]
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O Cinema no Ceará

A partir de 1869, tem início no Ceará as primeiras exibições 
de imagens, com a chegada do Cosmorama. Rapidamente esse 
hábito cai no gosto da população e, rapidamente, multiplica-
se com a criação de outras diversas salas de exibição itineran-
tes. Com o passar dos anos, outras tecnologias foram sendo 
trazidas ao Estado, tais como o Bioscópio, o Kinephone (uma 
combinação do Bioscópio com o Gramofone), o Fonógrafo 
(apenas para apresentações de espetáculos sonoros), o 
Kinetoscópio, entre outros. Até que em novembro de 1887, 
iniciam-se as primeiras projeções com o Cinematógrafo.

Porém, a história do cinema no Ceará só se inicia efetivamente 
a partir de 1904 com a chegada do Cinematógrafo Falante, a 
primeira experiência sistemática de sincronização entre ima-
gens e sons cinematográficos, com exibições acontecendo no 
teatro do Clube Iracema. Esse primeiro momento está bem 
registrado nas palavras do escritor Gustavo Barroso:

Por um vintém, eu exibia aos moleques e meninos 
da redondeza, no quarto do quintal onde funcionou 
a Maçonaria, projetados num pedaço de lençol, os vi-
dros coloridos da lanterna. Além dos doze ou quinze 
que ele trazia, com paisagens europeias e orientais, 
animais exóticos e figuras engraçadas em série, como 
a história do macaco com a espingarda, havia mais 
uns vidros arranjados habilmente por mim: as lâmi-
nas duma antiga caixinha quebrada, em cujas faces se 
alinhavam veadinhos, coelhinhos, raposinhas cami-
nhando sobre a neve e outras com silhuetas de papel 
bem colada, entre as quais a melhor vista se chamava 
– As pirâmides do Egito. Foi o primeiro cinema que se 
fundou no Ceará.
(NOBRE, 1989, p. 46)

Gradativamente, o cinema foi adquirindo seu espaço junto 
à população e superando outras formas de diversão, e, em 
1907, ano que marcaria o declínio dos cinematógrafos itine-
rantes, em sua maioria compostos por imigrantes europeus, 
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para dar lugar à estrutura dos cinemas fixos, surge a primeira 
sala para exibição regular de filmes em Fortaleza, no teatri-
nho João Caetano, fundada pelo italiano Vito di Maio, um dos 
grandes pioneiros do cinema no Brasil, que na década de 
1890 deixa a Europa e desembarca no Brasil, passando por 
diversos lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Bahia até finalmente chegar ao Ceará em 1907, onde 
casou, teve filhos e resolveu fixar moradia. 

A experiência no teatrinho João Caetano com o Cinematógrafo 
foi um sucesso e, em 1908, após uma temporada na Europa, 
Vito di Maio retorna a Fortaleza e inaugura o Cinema di 
Maio (Figura 12) na Praça do Ferreira, também conhecido 
por Cinematógrapho Art-noveau e, mais tarde, por Cinema 
Cearense, um pequeno circo-teatro com apresentações diá-
rias, que obteve grande sucesso junto à sociedade alencarina. 
Porém, Vito de Maio não limitava suas atividades apenas 
à capital, e em 1912 inaugura no Crato, na Praça Matriz, o 
Cinema Paraíso.

Outro grande pioneiro do cinema cearense foi Júlio Pinto, 
nascido em Icó e que ainda jovem veio para Fortaleza. Com 
o passar dos anos tornou-se um grande empreendedor e 
empresário de diversos ramos, entre eles o cinema. Em 1909, 
Júlio Pinto inaugura no Cassino Cearense o cinema ao qual 

Figura 12: Cinema di 
Maio localizado na Rua 
Guilherme Rocha. [fon-
te: fortalezaemfotos.
blogspot.com.br]
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deu seu próprio nome (Figura 13). “Bastante modesto e 
nem mesmo tela possuía, sendo a projeção feita da própria 
parede” (NOBRE, 1989, p. 56), contava com uma orquestra 
guiada pelo maestro Joaquim Nunes. Incialmente, contava 
com o equipamento Stereopiticon, que depois foi substituído 
pelo Chronophone Gaumont, dando início a suas exibições de 
filmes sonorizados. 

A programação era variada, contando com novos programas 
sendo exibidos às segundas-feiras, de forma a melhor aten-
der a curiosidade do público, exibindo “não apenas as séries 
de filmes de arte, cenas naturais e cômicas, mas, também, 
as revistas cinematográficas (jornais atuais) registrando os 
acontecimentos de maior impacto diário na vida dos povos 
cultos” (NOBRE, 1989, p. 54). Dava-se início também nessa 
época às exibições dos “enlatados” estadunidenses, que 
começavam a desbravar o mercado internacional.

Outro importante cinema da época foi o Cine Rio Branco 
(Figura 14) fundado pelos imigrantes italianos Antônio 
Messiano e Roberto Muratori em 1909, localizado na Rua 
Barão do Rio Branco e que veio a ser o terceiro cinema fixo na 
cidade de Fortaleza, junto com o Cinema di Maio e o Cinema 
Júlio Pinto. Além da alta qualidade da programação, outra 
característica marcante do Cinema Rio Branco foi o fato de 
ele ter exibido o que se credita como o primeiro filme rodado 

Figura 13: Cinema Júlio 
Pinto. [fonte: fortale-
zaemfotos.blogspot.
com.br]
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no Ceará, “no dia 1º de abril de 1910, exibe “A procissão dos 
Passos”, que se anuncia como “o primeiro filme cearense”, um 
documentário sobre essa manifestação de religiosidade do 
povo cearense.” (LEITE, 1995, pg. 181).

Em 1911, era inaugurado na Praça do Ferreira o Cine-Theatro 
Polytheama (Figura 15), no mesmo local onde futuramente 
viria a se instalar o Cine São Luiz, fundado pelos irmãos trai-
rienses José e Joaquim de Oliveira Rola, o Polythema possuía 
como diferencial as suas amplas instalações. O local já fun-
cionava desde fevereiro como um teatro, porém somente em 

Figura 14: Cine Rio 
Branco na antiga Rua 
Formosa, atual Rua 
Barão do Rio Branco. 
[fonte: fortalezaemfo-
tos.blogspot.com.br]

Figura 15: Cine-Theatro 
Polytheama. [fonte: 
memoriadocinema.
com.br]
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julho é que passa a funcionar também como cinema, sobrevi-
vendo apenas com exibições de filmes mudos.

Ao final de 1915, inaugura-se em Fortaleza o Cinema Riche, no 
mesmo prédio onde outrora funcionava o Cinema di Maio, o 
edifício havia sido comprado e reformado por Luiz Severiano 
Ribeiro, marcando assim sua estreia no ramo de exibições 
do cearense natural de Baturité e que cresceria para ser cha-
mado por muitos de “Rei do Cinema no Brasil”.

Em julho de 1917, é inaugurado em Fortaleza o primeiro 
grande cinema do Norte-Nordeste, o suntuoso Majestic 
Palace (Figuras 16 e 17), na Praça do Ferreira, construído 
pelo comerciante fortalezense Plácido de Carvalho, cuja obra 
demorou cerca de dois anos para ser concluída, enfrentando 
diversos problemas devido às tecnologias construtivas da 
época e escassez de mão-de-obra qualificada. Um edifício de 
tanto destaque na cidade logo chamou a atenção do ávido 
empresário Luiz Severiano, que propôs ao dono o aluguel da 
parte térrea para a instalação do cinema, que contava com 
mais de mil lugares. 

O Cine Majestic esteve presente por mais de cinquenta anos 
no cotidiano da sociedade cearense, tendo a proeza de ser 
um dos primeiros cinemas a implantar o verdadeiro cinema 
falado, em 1932, através da tecnologia Vitaphone, que con-

Figura 16: Vista do 
Cine Majestic na Praça 
do Ferreira. [fonte: for-
talezaemfotos.blogspot.
com.br]

Figura 17: Vista interna 
do Cine Majestic. [fon-
te: memoriadocinema.
com.br]
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sistia num projetor com uma vitrola acoplada, que depois foi 
aperfeiçoado pelo sistema Movietone. No entanto, o cinema 
seria vítima de dois incêndios, o primeiro em abril de 1955, 
que destruiu o prédio, mas conseguiu-se salvar o salão, garan-
tindo-lhe mais 13 anos de funcionamento, até que, em janeiro 
de 1968, aconteceu o segundo incêndio que acabou por des-
truir completamente um dos mais belos cinemas do estado. 

Em 1921, inaugurou-se o Cinema Moderno (Figura 18), loca-
lizado na Praça do Ferreira e fundado por Luiz Severiano 
Ribeiro, apesar de não possuir a mesma imponência que o 
Cine Majestic conquistou seu lugar de destaque junto à socie-
dade da época, principalmente entre os jovens, ganhando 
notoriedade também pela implantação do cinema falado 
em 1930, através da tecnologia Movietone. Porém, em 1968, 
mesmo ano em que a cidade perdera o Cine Majestic destru-
ído por um incêndio, o Cinema Moderno fecha suas portas, 
após quase cinco décadas de sucesso.

Em março de 1940, na Rua Barão do Rio Branco, Severiano 
Ribeiro inaugura o Cine Diogo (Figura 19 e 20), “nome dado 
em homenagem ao construtor do edifício, Diogo Vital de 
Siqueira; sala com amplo conforto, com excelente apare-
lhagem e todos os requisitos modernos para boa projeção” 
(NOBRE, 1989, p. 73). Por 18 anos carregou o título de cinema 
mais elegante da cidade, possuindo um plateia de 1.000 luga-

Figura 18: Cine Moder-
no localizado na Praça 
do Ferreira. [fonte: for-
talezaemfotos.blogspot.
com.br]
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res, até a chegada do Cine São Luiz. O cinema funcionou por 
quase seis décadas, sendo um dos mais importantes cinemas 
da cidade, com sua tradicional sessão das quatro aos domin-
gos, ditando a moda entre homens e mulheres, até que em 
1997 foi desativado, dando lugar ao Shopping Diogo.

Em 28 de março de 1958, é inaugurado na Praça do Ferreira 
o Cine São Luiz (Figuras 21 e 22), cujas obras iniciaram em 
1939, com projeto de Humberto da Justa Menescal, enfren-
tando diversos entraves, entre os quais a Segunda Guerra 
Mundial, que dificultava a chegada do material importado 

Figura 19: Edifício 
em que se localizava 
o Cine Diogo. [fonte: 
fortalezaemfotos.
blogspot.com.br]

Figura 20: Entrada do 
Cine Diogo. [fonte: ar-
quivonirez.blogspot.
com.br]

Figura 21: Inaugura-
ção do Cine São Luiz 
na Praça do Ferreira. 
[fonte: fortalezano-
bre.blogspot.com.br]
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da Europa. O Cine São Luiz foi um dos maiores sonhos de 
Severiano Ribeiro, que tinha como objetivo dar a Fortaleza o 
melhor cinema não só do Ceará, mas de todo o Brasil. 

Em 13 de março de 1991, o cinema foi tombado pelo Governo 
do Estado através do Decreto de nº 21.309. Em 1995, passa 
a ser palco do Cine Ceará e de outros festivais de cinema 
que acontecem em Fortaleza. E, a partir de outubro de 2007, 
passa a ser arrendado à Federação de Comércio do Estado do 
Ceará (Fecomércio), onde passa a funcionar o Centro Cultural 
SESC-Luiz Severiano Ribeiro. Até que em outubro de 2011, 
o Governo do Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria 
de Cultura (Secult), efetua a compra do Cine São Luiz junto 
ao Grupo Severiano Ribeiro pelo valor de R$2,2 milhões, com 
intuito de abrigar um espaço multicultural, que além da exi-
bição de filmes, também possa sediar espetáculos musicais, 
de dança, de teatro, entre outros. 

Desde março de 2012, o prédio no qual ele se encontra pas-
sou a sediar a Secult, e além da secretaria, possui um audi-
tório e área de exposições no sexto piso, e sedia também a 
Universidade do Trabalho Digital (UTD), oferecendo forma-

Figura 22: Vista 
interna do Cine São 
Luiz. [fonte: setimaar-
teealgomais.blogspot.
com.br]
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ção profissional gratuita na área de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC), tanto em nível básico como avançado. 
Contudo, o cinema ainda passa por reforma e aguarda para 
ser reinaugurado.

Além desses cinemas citados, houve vários outros, todos hoje 
desativados ou até mesmo destruídos, marcando o fim da 
época dos cinemas de bairro, dentre os quais podemos citar: 
Cine Rex, Cine Luz, Cine Centro, Cine Nazeré, Cine Familiar, 
Cine Santos Dumont, Cine Joaquim Távora, Cine Ventura, Cine 
Messejana, Cine Carlos Câmara.

Panorama das salas de cinema em Fortaleza

A partir dos anos 90, com a chegada dos Shopping Centers, 
contribuindo para que o Centro perdesse de vez sua vocação 
de lazer junto a elite da cidade, e o deslocamento de vários 
equipamentos administrativos para outras regiões, os cine-
mas também sentiram os efeitos, com o fechamento dos cine-
mas Diogo, Jangada e Fortaleza no final da década, além de 
vários outros que já haviam fechado suas portas, restando 
assim apenas o Cine São Luiz.

Contudo, também no final dessa década, em janeiro de 1999 
é inaugurado o Espaço Unibanco (Figura 23), no Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, que juntamente com o Cine 
São Luiz são, atualmente, os dois únicos cinemas da cidade 
que não se localizam em Shopping Centers. Conhecido por 
apresentar uma programação diferenciada das grandes salas 
comerciais, abrindo um espaço para filmes independentes e 
mostras nacionais e internacionais, além de projetos para-
lelos. As duas salas que compõem o Espaço Unibanco, atual 
Espaço Itaú de Cinema, passam por reforma e aguardam a 
reinauguração. 
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Segundo dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), 
em 2011, o Brasil possuía 2.352 salas de cinema, das quais 
somente 243 localizam-se na região Nordeste, representando 
poucos mais de 10% das salas do país, e sendo inferior até 
mesmo ao número de salas do município de São Paulo, que 
conta 282. A região possui apenas 36 municípios com salas 
de cinema, atendendo apenas a 30% de sua população. 

O estado do Ceará possui atualmente 45 salas de cinema 
(Ancine, 2011), localizadas em apenas cinco dos seus 184 
municípios, sendo eles: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, 
Sobral e Juazeiro do Norte. Sendo que dessas 45 salas, 37 
(82%) localizam-se na cidade de Fortaleza, distribuídas em 
nove complexos, com destaque para o Shopping Iguatemi, 
Shopping Via Sul e North Shopping, que juntos representam 
mais da metade das salas de exibição da cidade (24), como 
podemos ver na Tabela 3, e espacializados no Mapa 2.

Através da Tabela 4, podemos identificar o déficit de salas de 
exibição na cidade de Fortaleza, possuindo uma das piores 
médias entre as grandes capitais. Tal fato só vem a reforçar 
a nossa proposta de criação de uma escola de audiovisual, 
como mais um espaço para apreciação do cinema, e a escolha 
do local se mostra propícia após a espacialização dos atuais 
cinemas em Fortaleza.

Figura 23: Espaço 
Unibanco no Centro 
Dragão do Mar de 
Arte e Cultura, e que 
atualmente passa por 
reformulação. [fonte: 
g1.globo.com]
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Além da baixa proporção de salas por habitante, verificamos 
ainda o baixo comparecimento da população ao cinema, um 
dos mais baixos entre as capitais do nordeste, como podemos 
comprovar na Tabela 5. Tal fato talvez possa ser explicado 
pelo preço médio dos ingressos, que só consegue ser mais 
barato do que em Teresina e Maceió, exatamente as duas 
capitais que possuem uma assiduidade inferior a Fortaleza.

Dessa forma, verificamos que devido à falta de salas de 
cinema, de uma programação diversificada, aliado aos eleva-
dos preços dos ingressos e a concentração de mais da metade 
das salas da capital em apenas três complexos, contribuem 
para que o cinema passe a ser privilégio de uma parcela redu-
zida da população, perdendo espaço diante de outras formas 
de lazer, muito mais acessíveis socioeconomicamente.

Tabela 3: Salas de 
cinema em Fortale-
za - 2011.

Fonte: ANCINE e Por-
tal Verdes Mares.

Local

*Até a conclusão deste trabalho, essas salas encontram-se fechadas

Dragão do Mar*
Cinema São Luiz*

North Shopping
Pátio Dom Luís
Shopping Aldeota
Shopping Ben�ca
Shopping Del Paseo
Shopping Iguatemi
Shopping Via Sul

SESC-Severiano Ribeiro 01
02
06
02
03
03
02
12
06

Total 37

Espaço Unibanco
Severiano Ribeiro
Arcoplex Stadium
Arco-íris
-
Arco-íris
Multiplex UCI Ribeiro
Centreplex

Grupo Sala(s)
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Tabela 5: Ingres-
sos por Habitante 
e Preço Médio do 
Ingresso (PMI) 
entre as Capitais do 
Nordeste - 2011.

Fonte: ANCINE.

Tabela 4: Proporção 
Habitantes/Salas em 
Capitais com Mais de 
500 mil Habitantes 
- 2011.

Fonte: ANCINE.

Capital-UF

Total

Recife-PE
Aracaju-SE
Salvador-BA

João Pessoa-PB
Natal-RN

São Luís-MA
Fortaleza-CE
Maceió-AL
Teresina-PI

População
1.536.934
570.937

2.676.606
803.811
723.514

1.011.943
2.447.409
932.608

35
14
58
14
18
17
37
14
08

215
814.439

9,24

9,40
9,05
8,75

9,16
8,76
9,26
9,72

10,08
10,70

11.518.201

Salas
2,23
2,08
1,90
1,70
1,38
1,33
1,16
0,90
0,59
1,53

Ingressos/hab PMI (R$)

UF Capital

MG
RS

RJ
MT
DF
GO
SP
PB
SE

PE
MS

AM
BA
RN
MA
CE
AL
PA
PI

1.409.939 66
76

185
16
73
35

290
18
14

Total nas capitais com
mais de 500 mil hab.

Porto Alegre
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
Cuiabá
Brasília
Goiânia
São Paulo
João Pessoa
Aracaju
Campo Grande
Recife
Manaus
Salvador
Natal
São Luís
Fortaleza
Maceió
Belém
Teresina

População
19

2.375.444 13
6.323.037 41
551.350 02

2.562.963 13
1.301.892 08

11.244.369 47
723.514 03
570.937 02

18787.204 03
351.536.934 08
401.802.525 05
582.676.606 14
14803.811 02
171.011.943 03
372.447.409 09
14932.608 04
201.392.031 04
08814.439 02

1.034 39.912

21.363
31.256
34.179
34.459
35.109
37.197
38.774
40.195
40.781
43.734
43.912
45.063
46.148
57.415
59.526
66.146
66.615
69.602

101.805

41.268.955 202

Complexos Sala(s) Hab/Sala
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Nesse capítulo analisaremos projetos que, de alguma forma, 
se relacionam com o propósito deste trabalho, seja por sua 
proposta funcional, abordagem social ou até mesmo implan-
tação. Em Fortaleza, nós temos a Casa Amarela Eusélio 
Oliveira, o CUCA Che Guevara e a Vila das Artes, além da 
Filmoteca de Catalunya em Barcelona e a associação Olhares 
do Morro no Rio de Janeiro. A partir da análise desses exem-
plos esperamos melhor fundamentar nosso programa de 
necessidades, visando complementar e dialogar com os equi-
pamentos existentes na cidade, e melhor atender as necessi-
dades do público jovem, de modo a garantir uma maior acei-
tação perante a comunidade local.

4. estudos de caso
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Casa Amarela Eusélio Oliveira

Fundada em junho de 1971, a Casa Amarela Eusélio Oliveira  
(Figura 24), localizada na Avenida da Universidade, foi criada 
com a intenção de difundir o interesse pelo cinema e criar 
um público mais crítico, além de ministrar cursos que pos-
sam iniciar as pessoas na produção de audiovisual. Ela man-
tém parceria com a Associação Cearense de Cinema e Vídeo, 
com o Núcleo de Cinema de Animação do Ceará, vinculado 
à Secult, e com a Associação dos Amigos da Casa Amarela 
Eusélio Oliveira.

Reforçando essa vocação, a Casa Amarela oferta semestral-
mente cursos de cinema e vídeo, cinema de animação e foto-
grafia, sendo que o primeiro possui uma duração de três 
meses, totalizando 90 horas-aula, e os outros dois possuem 
duração de dois meses, em um total de 60 horas-aula. Os cur-
sos são abertos a todo o público mediante o pagamento de 
uma taxa no ato da matrícula, onde são ofertadas duas tur-
mas para o curso de fotografia e uma turma para os demais.

Figura 24: Entrada da 
Casa Amarela voltada 
para a Avenida da 
Universidade. [fonte: 
maisjaba.wordpress.
com]
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Figura 25: Sala uti-
lizada para as aulas 
do curso de fotogra-
fia. [fonte: arquivo 
pessoal]

Figura 26: Ilha de 
edição digital. [fonte: 
arquivo pessoal]

O equipamento encontra-se instalado numa antiga casa do 
bairro Benfica, que foi adaptada para poder abrigá-lo. Ele é 
dotado de salas de aula para os cursos (Figura 25), laboratório 
de fotografia, ilhas de edição digital (Figura 26) e analógica, 
um núcleo de cinema de animação, uma videoteca com amplo 
acervo de fotografias, filmes e vídeos (Figura 27), além de um 
acervo sobre Eusélio Oliveira, fundador da casa. Ao final do 
terreno, em uma construção independente, temos também o 
Cine Benjamin Abraão, com instalações modernas, dotado de 
bilheteria e com capacidade de 146 lugares (Figura 28).

Na edificação ao lado funciona o NUCA (Núcleo de cinema 
de animação), que tem como objetivo a formação de novos 
profissionais e artistas na área de animação, além de desen-
volver pesquisas de softwares livres para a animação e a pro-
dução de conteúdo pedagógico e científico, em parceria com 
a FUNCAP e a SEARA da Ciência da UFC. 

Figura 27: Acervo 
da Videoteca. [fonte: 
arquivo pessoal]

Figura 28: Cine 
Benjamin Abraão, 
com capacidade para 
146 pessoas. [fonte: 
arquivo pessoal]
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Atualmente, também desenvolve o Projeto Cine Coelce, junta-
mente com crianças de diversas escolas, oferecendo oficinas 
de stopmotion e recorte. Onde, após essa fase inicial, as crian-
ças com melhor desempenho são selecionadas e levadas para 
um curso de 60h no estúdio do NUCA. Cada grupo de alunos 
produz um filme na técnica de Desenho Animado, e esses fil-
mes estreiam sempre na abertura do Ceará. Eles também já 
obtiveram destaque em outros festivais, como o Anima Mundi 
e o Festival Pequeno Cineasta (Figuras 29, 30e 31).

Figura 29: Caminhando para o Iguaçu, es-
treou no Cine Ceará 2011, selecionado para 
o Anima Mundi 2011 e para o Festival do 
Pequeno Cineasta, conquistando o prêmio 
de melhor filmes pelo júri popular. [fonte: 
cinemacomrapadura.com.br]

Figura 30: Pin e Guin, estreou no Cine Cea-
rá 2010, selecionado para o Anima Mundi 
2010 e para o Festival do Pequeno Cineasta. 
[fonte: animacaonuca.blogspot.com]

Figura 31: Herói Iluminado, estreou no 
Cine Ceará 2012, selecionado para o Anima 
Mundi 2012. [fonte: cineceara.com]
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As parcerias se estendem para outras instituições, seja com-
partilhando a estrutura física, como o Curso em extensão 
de Cinema de Animação da UFC, ou ministrando oficinas, 
como no Projeto Cine Ceará Itinerante, que já levou a oficina 
de cinema e animação para cidades como Viçosa do Ceará 
e Tianguá, além também da parceria com o CCBJ (Centro 
Cultural Bom Jardim).

Além disso, a Casa Amarela também sedia diversas mostras 
e festivais de cinema, com acesso gratuito, tais como o Cine 
Ceará, terceiro maior festival de cinema do Brasil, a Mostra 
de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, a Mostra 
Outros Cinemas, entre outros, além de abrir o espaço para 
debates com cineastas e produtores após as exibições.

Dessa forma, ela se constitui num importante equipamento 
para a cidade de Fortaleza, contribuindo para a difusão da 
produção audiovisual e formação de crianças e jovens. É com 
esse mesmo intuito que pretendemos atuar na Filmoteca Vila 
do Mar.
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CUCA Che Guevara

O CUCA Che Guevara é um equipamento público localizado 
na Barra do Ceará, onde anteriormente tínhamos o Clube de 
Regatas (Figura 32), ele foi inaugurado em 10 de setembro 
de 2009 e está em pleno funcionamento, atendendo a uma 
demanda do Orçamento Participativo da Juventude do muni-
cípio, aliada a indicadores apontados pela pesquisa Retratos 
da Fortaleza Jovem (2006), e é o primeiro Centro Urbano de 
Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), que faz parte de um 
programa da Prefeitura Municipal de Fortaleza que tem como 
meta a instalação de pelo menos um CUCA em cada uma das 
Regionais da cidade. Atualmente, outros CUCAs encontram-
se em fase de construção, o CUCA Chico Anysio da Regional V, 
e o CUCA Luiz Gonzaga da Regional VI, inaugurado ainda com 
as obras inacabadas.

Esse projeto se insere em outro projeto do Ministério dos 
Esportes, as Praças da Juventude, que busca criar uma nova 
concepção em infraestrutura urbana do esporte. O principal 
objetivo do projeto é que essas Praças se tornem espaços 

Figura 32: Entrada do 
CUCA Che Guevara, na 
Barra do Ceará. [fon-
te: arquivo pessoal]



Filmoteca Vila do Mar | 49

de convivência comunitária com atividades socioeducativas 
diversificadas que vão além do esporte e lazer, como inclu-
são digital, atividades culturais e científicas. Entre os anos de 
2008 e 2010, foram conveniadas a construção de 150 Praças 
da Juventude em todo país. Os recursos para a construção 
provem de uma parceria com o Ministério da Justiça, através 
do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania) e de emendas parlamentares. 

As obras são construídas por meio de convênios com estados 
e municípios, e a gestão das Praças da Juventude é de respon-
sabilidade de governos e prefeituras. Contudo, o Ministério 
do Esporte acredita no modelo de gestão compartilhada 
como o mais indicado para as Praças da Juventude por envol-
ver a participação das comunidades onde serão construídas, 
e a prefeitura de Fortaleza optou pela publicização da gestão 
do CUCA, onde a gestão destes equipamentos será realizada 
por uma organização social de atuação local qualificada pelo 
Poder Executivo.

Instalado em um edifício novo, com uma área total de 14 mil m², 
o equipamento possui ginásio coberto (Figura 33), anfiteatro, 
pista de esportes radicais (Figura 34), piscina semiolímpica, 
campo de futebol de areia, além de salas de aula, laboratórios 
equipados para cursos de fotografia, salas para artes cênicas 

Figura 33: Quadra 
poliesportiva cober-
ta.[fonte: arquivo 
pessoal]

Figura 34: Área 
voltada para esportes 
radicais e com uma 
quadra poliesportiva 
descoberta. [fonte: 
skateparksdobrasil.
com]
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(Figura 35) e cineteatro (Figura 36). Os cursos do CUCA estão 
estruturados dentro de grandes áreas: Audiovisual e Mídias 
Digitais; Esporte; Lazer e Entretenimento; Artes Cênicas; 
Música; Ciência e Tecnologias Sociais; Dança e Literatura e 
formação de público leitor. Todos os cursos são gratuitos e 
voltados para o público jovem de 15 a 29 anos.  

Na área do cinema, ocorre a sessão cine-cuca de sexta a 
domingo no cineclube, com filmes selecionados através da 
MPLC (Motion Picture Licensing Corporation). Há também o 
Curta + cinema, onde ONGs, entidades ou associações parti-
culares são convidadas a conhecer as instalações e assistirem 
exibições de curtas.  No teatro, temos o Avesso de cena, onde 
três escolas públicas são convidadas para assistirem espe-
táculos de teatro. Aproveitando-se da ótima localização, em 
frente à ponte sobre o Rio Ceará, foi criado o projeto Conexão 
Pôr-do-sol, que acontece às 17h no mirante (Figura 37) e 
conta com apresentação de bandas instrumentais. Outros 
festivais e apresentações musicais também ocorrem no pátio 
e na quadra. A programação cultural também é composta por 
exposições, muitas vezes apresentado o fruto das oficinas 
desenvolvidas, além de apresentações e competições espor-
tivas.

Figura 35: Espaço 
reservado para Artes 
Cênicas. [fonte: arqui-
vo pessoal]

Figura 36: Cine Teatro. 
[fonte: arquivo pes-
soal]
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Figura 37: Vista do 
CUCA para o rio Ceará 
e a ponte sobre o 
mesmo, que liga Forta-
leza à Caucaia. [fonte: 
arquivo pessoal]

Além disso, também são ofertados cursos com a intenção de 
formar novos profissionais nas áreas de fotografia, animação, 
arte gráfica, entre outros. Através de cursos de rápida dura-
ção abertos ao público jovem, com caráter mais introdutório.
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Vila das Artes

A Vila das Artes é um equipamento criado pela Prefeitura de 
Fortaleza e vinculado à Secretária de Cultura do Município 
(Secultfor). O equipamento situa-se no Centro de Fortaleza, 
no cruzamento entre as Ruas Meton de Alencar e 24 de 
Maio, e é constituído por três edificações na vila do Barão de 
Camocim. O primeiro a ser inaugurado foi a Casa das Escolas 
em 2008 (Figura 38), um casarão de 1954 que foi adaptado 
para receber o equipamento. As outras duas edificações ainda 
não foram inauguradas. Uma delas é o Casarão do Barão de 
Camocim, que vai ceder espaço para uma biblioteca espe-
cializada em cultura e artes, uma videoteca e um centro de 
artes visuais. A outra edificação deverá abrigar uma sala de 
cinema, estúdio de áudio e ilhas de edição. Contudo, ainda 
não há previsão para as obras.

O equipamento oferece diversos cursos e atividades cultu-
rais. Os cursos ofertados englobam diversas áreas e tem como 
meta provocar reinvenções do saber em diversas formas de 

Figura 38: Vila das 
Artes, o primeiro dos 
edifícios da vilda do 
Barão de Camocim a 
ser inaugurado, os ou-
tros dois ainda aguar-
dam reforma. [fonte: 
arquivo pessoal]
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expressão artística. Inicialmente, foram criados os cursos em 
Audiovisual e Dança, posteriormente, em 2011, vieram os de 
Teatro e Artes visuais. E, em 2012, passaram a ser ofertados 
cursos em Cultura Digital. Todos os cursos são gratuitos e 
visam a um público variado, indo desde cursos de iniciação 
até aqueles mais específicos, com o propósito de complemen-
tar a formação de profissionais que já atuam na área. Todos 
eles são gratuitos, e as matrículas se dão através de editais, 
uma vez que a procura pelos cursos é muito grande. Além dos 
recursos provenientes da Secultfor, o equipamento também 
conta com apoio financeiro de outras instituições como BNB 
e a UFC, na medida em que essas instituições ofertam cursos 
e utilizam o espaço da Vila do Mar.

A estrutura dos cursos consiste de vários módulos, esses 
módulos, por sua vez, são divididos em seminários de dura-
ção semanal. E, justamente, devido a essa curta duração dos 
seminários fica mais viável o convite a profissionais de outras 
instituições e até mesmo de outros estados, contribuindo 
assim para uma troca de experiência mais enriquecedora, 
tanto para os alunos quanto para o equipamento.

Na área de Audiovisual, a atuação divide-se em dois núcleos, a 
Escola Pública de Audiovisual e o Núcleo de Produção Digital. 
A Escola tem por objetivo promover ações de formação que 
tratam de questões relativas à imagem e ao som, aos seus 
usos socioculturais e às elaborações de natureza teórica atu-
ais acerca do audiovisual. Dentro desse núcleo são ofertados 
os cursos de Realização em Audiovisual, numa parceria com 
o curso de Cinema e Audiovisual da UFC, que visa criar um 
pensamento crítico e intelectual sobre a produção em audio-
visual, através de estudos teóricos e técnicos. Esse curso pos-
sui uma duração de dois anos.

Já o curso de Formação de Agentes Culturais e Exibidores 
Independentes tem por objetivo fomentar a ação dos cine-
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clubes, apoiando a autonomia e sustentabilidade dos grupos, 
visando criar um olhar crítico sobre a cidade através das obras 
cinematográficas. Atualmente, existem 22 coletivos atuando 
e mais de 300 pessoas já foram formadas. Outro curso rea-
lizado foi o DOC.WEB, com duração de 450 horas-aula em 
2010, que tinha como foco a interação entre documentários e 
a internet, com produção de documentários, videoarte, notí-
cias, entre outros, onde todas as obras desenvolvidas foram 
disponibilizadas na internet.

Além dos cursos realizados, temos também o Cineclube Vila 
das Artes, com o objetivo de formar plateias, onde todo mês 
uma mostra é realizada, promovendo o debate sobre questões 
estéticas e de linguagem. As sessões ocorrem semanalmente 
às quartas-feiras, contando com debates entre professores, 
pesquisadores ou cineastas. Há também as Mostras Especiais, 
que buscam homenagear os grandes diretores do cinema, 
como Woody Allen, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, entre 
outros. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público.

Por sua vez, o Núcleo de Produção Digital foca na formação e 
aperfeiçoamento profissional e do apoio à produção indepen-
dente, visando à democratização do audiovisual. Para tanto, 
são realizados Cursos Livres para o aprimoramento profissio-
nal, o Edital de Pauta, que consiste no empréstimo de equipa-
mentos de câmera, som, iluminação e ilha de edição, sempre 
com acompanhamento de um técnico da Vila das Artes, para 
garantir a integridade dos equipamentos. Também podemos 
citar o projeto Vídeo Coletivo, realizado anualmente no ani-
versário de Fortaleza, que busca incentivar os moradores a 
expressar, através do audiovisual, a maneira como eles veem 
e se relacionam com a cidade.

O equipamento conta com salas de aula dotadas com proje-
tores (Figura 39), ateliê, núcleo de produção digital, ilhas de 
edição de áudio e vídeo (Figura 40), sala de aula de dança 
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(Figura 41), biblioteca (Figura 42), videoteca e auditório. 
Todos são dotados de equipamentos modernos, todavia, por 
se tratar de um edifício histórico que teve de ser adaptado 
para abrigar a Vila das Artes, podemos encontrar algumas 
carências, como a falta de espaços para exibir os trabalhos 
produzidos nos diversos cursos e oficinas, um auditório e uma 
sala de exibição com maior capacidade. Entretanto, espera-se 
que essas carências possam ser sanadas com a inauguração 
das duas outras edificações que compõem a Vila das Artes.

Figura 39: Sala 
multiuso dotada de 
computadores e pro-
jetor.  [fonte: arquivo 
pessoal]

Figura 40: Ilha de 
edição digital, a 
única que também 
permite a edição de 
áudio. [fonte: arquivo 
pessoal]

Figura 41: Espaço re-
servado para aulas de 
dança. [fonte: arquivo 
pessoal]

Figura 42: Biblioteca 
especializada. [fonte: 
arquivo pessoal]
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Filmoteca de Catalunya 

Inaugurada recentemente, em fevereiro de 2012, a Filmoteca 
de Catalunya (Figura 43) está situada “em bairro central e 
decadente de Barcelona, conhecido por ser um caldeirão 
social e cultural, o edifício da Filmoteca busca se mimetizar 
com o entorno. Sua presença forte, mas não agressiva, incen-
tiva a criação de um novo local de uso público.” (MASSAD, 
2012, p.42). 

Projetada por Josep Lluís Mateo, a Filmoteca possui duas 
salas de projeção de 360 e 184 lugares, uma sala de exposi-
ções, uma biblioteca de 1.800 m², uma livraria especializada 
em cinema e um café, aberto de terça a domingo com um 
amplo horário de atendimento ao público, constituindo uma 
área total de 7.515 m².

Apesar dessas dimensões, o edifício não ultrapassa a altura 
das construções circundantes, possuindo um impacto visual, 
devido a seu volume compacto e sua estética de concreto. 
Esse paredão de concreto conecta-se ao seu entorno de vie-
las densamente povoadas, e ao mesmo tempo libera grandes 
espaços, e para reduzir a escala e o impacto visual do edifício 
no seu entorno, enterra-se o volume das salas de projeção no 
subsolo.

Figura 43: Filmoteca 
de Catalunya e sua 
integração com o 
entorno. [fonte: revis-
taau.com.br]
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O térreo do edifício é concebido como um espaço aberto para 
a rua e se ilumina pelas aberturas panorâmicas que emoldu-
ram a paisagem urbana imediata (Figura 44). Nele, se situam 
a recepção e o hall de acesso às salas de projeção, os núcleos 
de comunicação para as plantas superiores e inferiores, o 
café e os serviços complementares. No primeiro pavimento 
temos a Biblioteca (Figura 45) e uma sala de exposição per-
manente. Enquanto que o segundo e terceiro pavimentos são 
destinados às oficinas do ICIC (Instituto Catalão da Indústria 
Cultural). O segundo pavimento é um espaço aberto à praça e 
à Rua Espalter, com um terraço sobre a Rua Sant Josep Oriol. 
O terceiro pavimento ilumina-se em parte por um pátio que 
se converte em claraboia sobre o teto do segundo pavimento 
(Figura 46). No subsolo, sob a projeção do edifício, situam-se 
o arquivo e depósito, enquanto que sob a praça situam-se as 
salas de projeção (Figura 47).

A Filmoteca foi criada com uma missão pedagógica essencial: 
transmitir ao público infanto-juvenil o gosto pelo cinema, 
permitir uma aproximação à arte cinematográfica, de modo 
que eles venham a adquirir um olhar crítico, onde, futura-
mente, tornem-se espectadores com um bom conhecimento 
sobre o tema. 

Figura 44: Térreo do 
edifício com pano de 
vidro que integra a 
paisagem externa. 
[fonte: flickr.com]

Figura 45: Acervo da 
bilbioteca especializa-
da. [fonte: filmoteca.
cat]
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Para tanto, estrutura suas atividades em três eixos principais: 
o Centro de Conservação e Restauro, dedicado à conserva-
ção, restauração e estudo do patrimônio cinematográfico da 
Catalunha; a Biblioteca de Cinema, que possui a maior coleção 
de livros, revistas, arquivos gráficos, películas, trilhas sonoras 
e aparelhos da Catalunha; e a Difusão, com uma programação 
de cerca de 900 sessões anuais, uma sala de exposições dedi-
cada ao cinema, edições sobre a história do cinema catalão e 
os dois programas educacionais da Filmoteca.

A ação educativa da Filmoteca, por sua vez, se articula base-
ada em dois programas destinados a formação de novos 
públicos. De um lado, o programa Filmoteca para as escolas, 
voltado à formação de um novo público, para estudantes de 

Figura 46: Átrio 
central que garante 
iluminação zenital 
ao edifício. [fonte: 
diariodesign.com]

Figura 47: Uma das 
salas de exibição 
situada sob a praça. 
[fonte: diariodesign.
com]
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até 18 anos e seus professores. Ele oferta sessões de inicia-
ção à linguagem cinematográfica, oficinas de formação dos 
docentes e visitas aos novos equipamentos da Filmoteca. Do 
outro lado, Aula de Cinema, voltado para contribuir com a 
formação de novos profissionais, principalmente para uni-
versitários das diversas faculdades de cinema de Barcelona. 
Esse programa oferece exibições semanais de filmes sempre 
precedidas de uma breve apresentação de um especialista. 

Essa obra foi selecionada por suas semelhanças quanto aos 
serviços ofertados e por estar implantado em uma área 
carente da cidade, com a intenção de criar um importante 
equipamento cultural, não apenas para o bairro, mas que 
possa influenciar em toda a cidade de Barcelona.
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Olhares do Morro

A associação Olhares do Morro surgiu em 2002, na Favela 
de Santa Marta, no Rio de Janeiro, como um espaço de cria-
ção fotográfico, num cenário bem diferente do encontrado 
atualmente, antes da implantação da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP), num cenário onde o tráfico imperava e 
era comum se verem jovens andando armados pelo morro. 
Nesse contexto, “a criação do projeto veio do desejo de redu-
zir os muros mentais, abrir janelas “no asfalto” nos espaços 
ditos “nobres” da cidade para o público conhecer e se abrir à 
riqueza, complexidade e energia que a juventude e população 
das favelas possuem” (ROSENBLATT, 2011).

Inicialmente, o projeto instalou-se em um antigo posto de 
saúde da comunidade, sendo muito bem recebido pelos 
moradores. Posteriormente, ele foi deslocado para outro local 
do morro. O funcionamento se dava através da realização de 
ateliês e workshops coletivos, onde o foco não era a trans-
missão de uma técnica que pudesse limitar a criatividade e 
expressão dos jovens, “o objetivo [...] era o desenvolvimento 
de um olhar individual, muito longe de impor uma ideia pre-
concebida do que deve ser “uma boa fotografia”. A técnica era 
adquirida no dia a dia, através os ensaios e tentativas de cada 
um, sem generalização normativa.” (ROSENBLATT, 2011). 
Após os workshops, realizavam-se acompanhamentos indi-
viduais com cada adolescente, trabalhando-se a intenção e o 
conceito de cada um.

O equipamento utilizado no começo eram câmeras anti-
gas, com filmes preto e branco e alguns em cores. Todavia, 
à medida que as fotos eram vendidas, gerava-se uma renda 
para ser investida na compra de novos equipamentos para o 
projeto, tais como câmeras digitais, dessa forma os fotógrafos 
iam, aos poucos, adquirindo seu material.
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Paralelamente, tecemos parcerias com uma grande 
escola privada de fotografia do Rio de Janeiro: o Ateliê 
da Imagem, situado no bairro nobre da Urca. À medi-
da que os mais motivados dos jovens investiam seu 
tempo na fotografia, encaminhamos eles para cursos 
técnicos, cursos de Photoshop, de tratamento digital. 
Ingressar no ateliê da imagem, se misturar com alu-
nos mais ricos, encontrar fotógrafos profissionais e 
artistas que lá ensinam, foi um processo muito inte-
ressante tão para o Ateliê da imagem, quanto para os 
alunos dos bairros “nobres” que descobriam esses co-
legas dos “morros” e favelas. Dezenas de cursos foram 
cedidos pelo Ateliê da Imagem, ao longo dos anos.
(ROSENBLATT, 2011)

Outra parceria realizada foi com a Facha, faculdade de comu-
nicação, que também se situava no mesmo bairro que o 
morro Santa Marta.

Ao passar do tempo, com a profissionalização e o interesse de 
jovens vindos de outras comunidades, como rocinha, Vidigal 
e Pereira, viu-se a necessidade de uma localização mais neu-
tra e mais próxima do mercado. Então, em 2006, o projeto 
mudou-se para o bairro da Lapa, no centro antigo da cidade, 
com a intenção de “encorajar a conquista e a circulação dos 
jovens em bairros diferentes, apresentarem-se para pessoas 
oriundas de outros horizontes.” (ROSENBLATT, 2011). Surgia 
assim a agência Olhares.

Figura 48: Vista da fa-
vela Santa Marta par 
o bairro de Botafogo 
e o Pão de Açucar, na 
zona sul do Rio de 
Janeiro 2004. [fonte: 
olharesdomorro.org]
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Desde 2008, a associação Olhares do Morro encontra-se 
parada, devido a dificuldades de financiamento para o pro-
jeto, seja de origem pública ou privada. Entretanto, a agência 
Olhares continua com sua atuação, trabalhando com os talen-
tos revelados através do trabalho da associação. A volta da 
associação está nos planos, visando “detectar jovens talen-
tos, e poder ajudar jovens que querem se expressar com a 
fotografia e profissionalizar-se, mas faltam oportunidades” 
(ROSENBLATT, 2011).

Através do trabalho desses jovens, montou-se um acervo de 
imagens do morro de Santa Marta, e, a partir daí, buscou-se 
inserir essas imagens na mídia, tanto nacional quanto inter-
nacional, oferecendo ao público visões diferentes das quais 
se estava acostumado, da violência e da criminalidade que 
ocupavam as reportagens que tratavam da comunidade. 
Buscando a criação de um espaço para apresentar a visão da 
própria comunidade sobre o cotidiano e a cultura. Além, tam-
bém, de gerar uma fonte de renda para os jovens fotógrafos. 
(ilustrar com as fotos do projeto)

O trabalho dos jovens atingiu reconhecimento internacional, 
tendo o projeto participado de diversas exposições no Brasil 
e no mundo, entre as principais podemos citar:

Figura 49: Projeção 
das fotos da Olhares 
do Morro nos muros 
da favela Santa Marta, 
zona sul do Rio de 
Janeiro. [fonte: olha-
resdomorro.org]

Figura 50: Morro 
Santa Marta [fonte: 
olharesdomorro.org]
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No Brasil:
• 2003: Exposição: “Olhares do Morro”, Centro Cultural Light, 
Rio de Janeiro, durante o Fotorio;
• 2004: Exposição: “Olhares do Morro - Um Manifesto Visual”, 
Espaço FURNAS Cultural, Rio de Janeiro;
• 2006: Instalação Multimídia Interativa: “Olhares do Morro”, 
instituto Oi Futuro, Rio de janeiro, em parceria com a Escola 
Nacional Superior de Criação Industrial de Paris (ENSCI);
• 2007: Olhares do Morro - Galeria Athos Bulcão, Teatro 
Nacional, festival FotoArte - Brasília.
No Exterior:
• 2004: Exposição: “Olhares do Morro - Um Manifesto Visual”, 
na Maison de L´UNESCO, Salle des pas Perdus, Paris, França;
• 2005: Instalação Multimídia Interativa: “Olhares do Morro”, 
na Chapelle Saint-Jean de Moustiers, durante as “Recontres 
de La Photographie – d´Arles, França (Figura 51), seleção 
oficial do Comissariado Francês e Brasileiro (Ano do Brasil 
em França). Curadoria e concepção, criação em parceria com 
a Escola Nacional Superior de Criação Industrial de Paris 
(ENSCI);
• 2006: Exposição: “Olhares do Morro”, na Galeria KONTRAST, 
em Estocolmo, Suécia, no âmbito do festival documentário 
TEMPO.

Figura 51: Instalação 
Interativa Multimidia 
– Olhares do Morro 
em Rencontres de 
la Photographie de 
Arles. [fonte: olhares-
domorro.org]
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A associação Olhares do Morro juntamente com a agên-
cia Olhares merecem destaque, não só pelo trabalho social 
desenvolvido, mas também por ir um passo mais além, 
visando a inserção dos jovens no mercado de trabalho, garan-
tindo a eles uma fonte de renda e o desenvolvimento de uma 
carreira. Outro aspecto notável é dar a oportunidade para 
que a comunidade possa expressar o seu ponto de vista e a 
sua visão do mundo, fugindo do clichê visto na imprensa coti-
diana. 

 

Figura 52: Favela do 
Vidigal vista da beira 
da pedra do morro 
Dois Irmões, zona 
sul do Rio de Janeiro. 
[fonte: olharesdomor-
ro.org]
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O Sítio e o entorno

O interesse original sempre foi de trabalharmos na SER I, 
assim, partimos da ideia de implantar o equipamento junto 
à comunidade do Pirambu. Contudo, devido à alta densidade 
do bairro, à falta de terrenos disponíveis e ao difícil acesso, 
buscamos outra alternativa que nos desse mais liberdade de 
criação, sem entretanto deixar de atuar na mesma região. 

Após algumas visitas realizadas à região, surgiu o interesse 
de trabalharmos na Avenida Vila do Mar, em um terreno que 
atualmente é utilizado como horta comunitária. Esse ter-
reno se apresentou bastante propício para a nossa proposta, 
pois não só possuía as dimensões necessárias para abrigar o 
programa de necessidades, como também nos dava a opor-
tunidade de trabalhar com grandes áreas verdes que se inte-
grassem à belíssima vista que a localidade propicia. Outro 
fator que contribuiu nessa escolha foi a facilidade de acessos, 
sobretudo com a construção da Avenida Vila do Mar (Figura 
53), que conecta a Barra do Ceará à Avenida Presidente 
Castelo Branco na altura do IML. 

O entorno do terreno é, predominantemente, de uso residen-
cial, com a presença de pequenos comércios locais, sem men-
cionar a própria horta. Nosso intuito não era o de acabar com 
o cultivo local, dessa forma utilizamos somente uma parte 

5. o sítio
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do terreno, que em parte já não era utilizado para o plantio, 
devido à sua topografia, de modo que a horta continuasse a 
ser cultivada no terreno restante, aliando assim os benefícios 
trazidos pelo novo equipamento cultural aos benefícios eco-
nômicos propiciados pela horta. 

Na mesma quadra do nosso terreno, temos que destacar a 
presença do Projeto Quatro Varas (Figuras 54 e 55), fundado 
em 1987, pelo psiquiatra e antropólogo Adalberto Barreto, 
criado não somente com a finalidade de curar os moradores 
locais dos males psicossociais que os afligiam, mas também 
aprender com o conhecimento local e com a sabedoria popu-
lar. De acordo com Garcia, tal projeto  

conta com serviços de massoterapeutas treinadas 
com recursos do projeto e de rezadeiras, que num 
misto de técnica, fé e cultura popular, cuidam do cor-
po e da alma dos frequentadores; no local funciona 
ainda ateliê de arte e teatro e terapia ocupacional. Os 
prestadores de serviços são pessoas da comunidade, 
semi-alfabetizadas, mas com grande experiência em 
suas respetivas áreas de atuação. 
(GARCIA, 2008).

Assim, o terreno escolhido localiza-se na Barra do Ceará, 
abrangendo as comunidades das Goiabeiras, Cristo Redentor 
e Pirambu, encaixando-se na nossa proposta inicial de aten-

Figura 53: Trecho 
concluído da Avenida 
Vila do Mar. [fonte: 
arquivo pessoal]
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Figura 54: Implan-
tação do Projeto 
Quatro Varas. [fonte: 
consciencia.net]

Figura 55: Apresenta-
ção realizada dentro 
do Projeto. [fonte: 
fortalezaemfotos.
blogspot.com.br]

der a essa população. Ele encontra-se também numa locali-
zação centralizada em relação a importantes pontos (Mapa 
3), como a foz do rio Ceará e o CUCA Barra; a Casa Amarela, o 
Campus do Pici e do Benfica, abrindo a possibilidade de tra-
balhos conjuntos com a Universidade Federal do Ceará; além 
também de um fácil acesso ao Centro de Fortaleza.

No Mapa 4, apresentamos os parâmetros urbanísticos, de 
acordo com o PDP 2009, para a Zona de Orla – Trecho I, na 
qual o terreno se encontra.

No entorno do terreno, encontramos diversos equipamen-
tos culturais e esportivos (Mapa 5), com maior destaque 
para o CUCA Che Guevara. Além dele, temos também centros 
comunitários, organizações esportivas, associações de pes-
cadores, grupos culturais de música e dança, entre outros. 
Demonstrando, assim, a capacidade de organização dos 
moradores em prol do desenvolvimento cultural e esportivo 
da região, como forma de garantir mais opções de lazer sem 
ficar dependente das ações do poder público.
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Mapa 4: Macrozoneamento urbano do terreno.

Fonte: MAIA; XIMENES, 2013  (adaptado pelo autor).

ZO - TRECHO I
Art. 113 - São parâmetros da ZO, Trecho I - Barra 
do Ceará/Pirambu: 
I - índice de aproveitamento básico: 1,0; 
II - índice de aproveitamento máximo: 1,0; 
III - índice de aproveitamento mínimo: 0,25; 
IV - taxa de permeabilidade: 30%; 
V - taxa de ocupação: 50%; 
VI - taxa de ocupação de subsolo: 50%; 
VII - altura máxima da edi�icação: 15m; 
VIII - área mínima de lote: 125m²; 
IX - testada mínima de lote: 5m; 
X - profundidade mínima do lote: 25m.

Parágrafo Único - O índice de aproveitamento 
máximo será acrescido de 1.0 (hum) para o subg-
rupo de uso Hospedagem, devendo o excedente 
ser compensado através do instrumento da 
“outorga onerosa do direito de construir”.

Art. 121 - Serão aplicados na Zona da Orla 
(ZO), especialmente, os seguintes instrumen-
tos: 
I - parcelamento, edi�icação e utilização 
compulsórios;
II - IPTU progressivo no tempo; 
III - desapropriação mediante pagamento por 
títulos da dívida pública; 
IV - direito de preempção; 
V - direito de super�ície; 
VI - operação urbana consorciada; 
VII - consórcio imobiliário; 
VIII - estudo de impacto de vizinhança (EIV); 
IX - estudo ambiental (EA); 
X - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 
XI - instrumentos de regularização fundiária; 
XII - outorga onerosa de alteração de uso; 
XIII - outorga onerosa do direito de construir.

N

ZOP 1

ZO 1

ZOP 2
ZOC
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Mapa 5: Equipamentos culturais no entorno do terreno.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (imagem google earth).



Filmoteca Vila do Mar | 71

2

3
4

5

6
7

8
9

10

11

13

14

15

16

18

19

23

20 21 22

17

12

1

1

2

3

4

CUCA Che Guevara

Morro de Santiago da 
Barra do Ceará

Campo do Grêmio

Escola comunitária de 
música

5 Associação da Liga Esportiva 
das Goiabeiras

6 Centro Comunitário 
Planalto das Goiabeiras

7

8

9

10Conselho das entidades de 
moradores da Barra do 
Ceará CABC – Goiabeiras

Associação de Esporte e 
Cultura da Barra do Ceará 
(AECBC)

Liga Esportiva de Futebol 
Society da Barra do Ceará

Associação Maria Mãe da 
Vida- Centro de convivência

12 Grupos de Idosos – Os 
vencedores

13 Grupo Vida e Arte

14 Associação Educacional, Cultural 
e Social do Bairro Goiabeiras 
(Barra do Ceará)

15 Centro de Convivência Renascer 
da Esperança

16

17

18

19

Organização de promoção e 
defesa dos direitos da criança e 
do adolescente – Aquitãbaquara

Associação dos moradores da 
zona da praia do arpoador

Campus do Benfica

N

Associação Circense de Arte e 
Cultura do Ceará

20 Museu Cultural Marvin

21 Quadrilha Junina Terra da Luz

22 Grupo Cultural Boi Juventude

23 Movimento EMAÚS amor e 
justiça



72 | Capítulo 5 - O sítio

Em se tratando dos aspectos ambientais, o sítio localiza-se 
próximo à bacia do rio Ceará e à Zona de preservação ambien-
tal da faixa de praia (Mapa 6). O rio Ceará abrange parte dos 
municípios de Fortaleza, Maranguape e Caucaia, e tem como 
principal afluente o rio Maranguapinho. Possui um mangue-
zal de mais de 500 hectares com uma rica diversidade de 
recursos naturais, além de seu uso para navegação, ativida-
des pesqueiras, de lazer e ecoturísticas. Os mangues repre-
sentam um ecossistema de sobrevivência para um grande 
número de animais, sendo identificadas na área diversas 
espécies de moluscos, crustáceos, peixes, aves e mamíferos.

Mapa 6: Zoneamento ambiental.

Fonte: MAIA; XIMENES, 2013  (adaptado pelo autor).

bacia do 
Rio Ceará

zia - zona de interesse 
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Nesta parte, apresentamos de forma mais detalhada como se 
dará o funcionamento e a organização do equipamento cultu-
ral, tomando como referência as análises realizadas nos estu-
dos de caso e tendo em vista o local escolhido.

O terreno/Implantação

O terreno escolhido possui uma área de aproximadamente 
12.500m², limitado ao norte pela Avenida Vila do Mar, ao sul 
pela Rua Profeta Isaías, a oeste pela Rua Seis Companheiros 
e a leste pela Rua Imperatriz, numa quadra de cerca de 500m 
de comprimento.  A topografia também foi um fator determi-
nante no projeto, variando da cota de 4m na parte mais baixa, 
junto à Avenida, até a cota de 18m, junto à Rua Professor 
Isaías. Possui cerca de 115m de comprimento por 115m de 
profundidade (Figura 56).

Conforme mencionado anteriormente parte do terreno é 
usada como horta. Nele encontramos também algumas casas, 
principalmente voltadas para a Rua Professor Isaías, onde a 
elevação do terreno dificulta o plantio das hortaliças. Outro 
fator a ser ressaltado é a grande presença de coqueiros ao 
longo do terreno, coqueiros esses que foram mantidos e 
incorporados ao paisagismo proposto.

6. a proposta
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Partido

Nesse projeto, o partido adotado foi o de fragmentação do 
programa ao longo do terreno, de modo a garantir maior inte-
gração com a paisagem e estimular o percurso dos usuários 
(Figura 57). Essa dispersão também fez com que o programa 
fosse dividido em unidades menores, sem causar um grande 
impacto visual no entorno e conseguindo uma maior integra-
ção com a comunidade, sem representar um objeto estranho 
que “pousou” no terreno, sem a menor preocupação com o 
que o cerca. 

Tal escolha também nos permitiu que trabalhássemos todo 
o programa ao nível do pavimento térreo, sempre se adap-
tando ao relevo do terreno, diminuindo assim os problemas 
com acessibilidade. A topografia foi outro determinante na 
proposta, onde os caminhos traçados buscaram sempre uma 
menor inclinação e um trajeto mais agradável. Ademais, ela 
também determinou a distribuição dos blocos e das áreas 
verdes.

Figura 56: Maquete 
física do terreno 
com curvas de nível 
representadas a cada 
metro e com locali-
zação da vegetação 
existente.
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Figura 57: Esquema de implantação 
do projeto no terreno.
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Para a arquitetura dos edifícios, buscamos referência na 
arquitetura tradicional cearense, com cobertas de telha cerâ-
mica e estrutura em madeira, no tradicional sistema de ter-
ças, caibros e ripas. Por se tratarem de edificações térreas 
e de pequenos vãos, não tivemos muitos problemas com 
a estrutura, com pilares de pequenas dimensões. Quando 
houve a necessidade de maiores vãos, recorremos à solução 
de estruturas em concreto. O sistema construtivo escolhido 
foi o de paredes de alvenaria. 

Por se tratar de um terreno à beira mar, tivemos uma preocu-
pação maior com a insolação, a ventilação e a maresia, espe-
cialmente por se tratar de um edifício que lida com audiovi-
sual e possui equipamentos delicados que precisam de um 
ambiente bem protegido para lhes garantir uma maior longe-
vidade. Assim, buscamos aplicar generosos beirais em todos 
os prédios, com coleta das águas pluviais pelas calhas para 
reuso na manutenção do paisagismo proposto. 

Essa distribuição dos edifícios, juntamente com as soluções 
estruturais e construtivas adotadas, conferiu ao complexo o 
aspecto de uma vila de casas. Dessa maneira, fazemos uma 
referência aos primeiros assentamentos da região, que se 
constituíram, primordialmente, de vilas de pescadores, ocu-
pações que até hoje ainda se fazem presente entre os mora-
dores e garantem o sustento de muitas famílias.

O paisagismo foi outro determinante para o projeto, pensado 
de modo a garantir proteção contra a forte incidência solar 
e barrar a grande velocidade dos ventos, criando também 
diversos espaços para convivência e apreciação do espaço, 
funcionando sempre em harmonia com as edificações. 
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Figura 58: Coquei-
ral implantado em 
grande parte com os 
coqueiros já existen-
tes.

Nesse projeto buscamos manter toda a vegetação existente, 
composta, basicamente, de coqueiros. Tirando proveito 
dessa grande quantidade de coqueiros existentes criamos 
um grande coqueiral (Figura 58), para receber eventos e cele-
brações. Na parte do estacionamento implantamos árvores 
de grande porte, de forma a garantir sombreamento para os 
veículos durante as diferentes horas do dia.

No entorno desse coqueiral, a divisão com o espaço externo 
se dá através de um muro verde de sabiá, visando dar maior 
privacidade a esse ambiente. A divisão dos outros espaços 
com a avenida se dá através de um gradil e de herbáceas e 
pequenos arbustos, garantindo uma ligação visual entre o 
externo e o interno, e tornando o acesso mais convidativo.

O acesso dos pedestres é precedido por uma praça de carnaú-
bas, que atua fazendo a transição entre o espaço da avenida 
e o espaço interno do complexo. A demarcação da entrada 
acontece por um pórtico de estrutura em eucalipto autocla-
vado e coberto por palha de buriti (Figura 59).
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O conforto ambiental dos ambientes foi definido de acordo 
com seus usos. Fazendo uso de iluminação zenital indireta e 
ventilação cruzada (Figuras 60 e 61), “para ventilar as áreas 
fazendo as janelas altas, com ventilação permanente ao nível 
do forro” (FRY, 1982, p. 147). Em áreas que precisavam de 
maior controle de temperatura e umidade, foi pensado o uso 
de climatização artificial, “oficinas e laboratórios permane-
cem inalterados pelas alterações climáticas” (FRY, 1982, p. 
155). Com diferentes módulos de janelas de acordo com a 
necessidade, “as áreas de alimentação devem ser arejadas, 
facilmente limpas e não precisam ser fortemente iluminadas” 
(FRY, 1982, p.146). 

Figura 59: Pórtico de 
entrada precedido 
por uma praça.

Figura 60: Universi-
dade do Amazonas, 
Severiano Porto, 
referência no confor-
to ambiental. [fonte: 
arcoweb.com.br]

Figura 61: Amplos 
painéis utilizados 
para ventilação cru-
zada na Universidade 
do Amazonas. [fonte: 
arcoweb.com.br]
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Figura 62: Módulos 
de pergolado para 
criar áreas de convi-
vência.

Assim, visamos sempre criar um espaço agradável e convi-
dativo, “para que pessoas de ideias e inteligência sintam-se 
atraídas a lá passarem seu tempo e dar aos outros o benefí-
cio de sua criatividade sem restrições” (FRY, 1982, p. 155). 
Para tal, além do programa básico, implantamos vários equi-
pamentos espalhados pelo terreno, como pergolados para 
áreas de convivência (Figura 62), que se interligam a todos 
os blocos, além de bancos protegidos contra as intempéries 
numa grande praça central (Figuras 63 e 64). Para esses equi-
pamentos utilizamos estruturas em eucalipto com pérgolas 
em sabiá, cobertas com palha de buriti.

Portanto, o que propomos aqui é outro conceito de arqui-
tetura monumental, respeitando sempre as características 
locais, em harmonia com o meio que os cerca, seja o terreno, 
o entorno ou a própria comunidade, onde o “monumental 
não é a questão de tamanho ou de “espalhafato”, é apenas um 
fato de coletividade, de consciência coletiva. O que vai além 
do “particular”, o que alcança o coletivo, pode (e talvez deve) 
ser monumental.” (BARDI, 2009, p. 126)
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Figura 63: Praça central com os diversos 
caminhos e os bancos instalados com 
proteção contra as intempéries.

Figura 64: Praça central no sentido de 
quem entra no terreno e uma visão geral 
do complexo.
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acessos

O acesso ao equipamento se dá através da Avenida Vila do 
Mar, tanto no nível local, como para toda a cidade. O local tam-
bém é dotado de duas linhas de ônibus: 110 – Vila do Mar/
Centro, e 120 – Vila do Mar/Antônio Bezerra, que, conforme 
a nomenclatura, fazem a ligação com o Centro de Fortaleza 
e o Terminal de Antônio Bezerra; e o Transporte Alternativo 
da linha 06 – Edson Queiroz/Barra do Ceará, que liga, entre 
outros, ao Shopping Iguatemi, North Shopping e Shopping 
Via Sul.

Dessa forma, o acesso de veículos e de pedestres dá-se pela 
Avenida, dotado de um estacionamento com vagas para 42 
veículos, com vagas destinadas a deficientes físicos e idosos, 
além de contar com um bicicletário coberto. Esse estaciona-
mento foi locado no terreno de modo a facilitar o acesso tanto 
para os veículos que utilizarão as vagas, como para embar-
que e desembarque de passageiros. Outro determinante foi o 
relevo do terreno, pois, nessa parte mais próxima à Avenida, 
temos um platô, que facilita a manobra dos veículos, além 
de outras partes do terreno possuírem uma vegetação que 
dificultam a locação de vagas. Dessa forma, o estacionamento 
não interfere no funcionamento e a ligação entre os blocos 
que compõem o projeto, garantindo assim mais espaço para 
áreas livre e de convivência.
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Figura 65: Implanta-
ção do projeto com a 
divisão em blocos e o 
os caminhos que os 
interligam.

memorial descritivo

O funcionamento da Filmoteca está estruturado em quatro 
eixos principais: administrativo, educativo/profissionali-
zante, lazer e serviço. Esses núcleos são divididos em dife-
rentes blocos, seguindo uma hierarquia de funcionamento e 
percurso ao longo do terreno (Figura 65). A ligação desses 
blocos é feita por um caminho principal coberto por um per-
golado de madeira, que dá acesso direto aos edifícios, com 
exceção do bloco de serviço, cujo acesso é independente e se 
dá pela via secundária.

Dessa maneira, criamos um percurso de descobrimentos 
e experiências ao longo do espaço, pois assim como afirma 
Rem Koolhass: 

“As duas profissões, de roteirista e arquiteto são mui-
to parecidas, pois em ambas deve-se considerar uma 
trama, considerar situações, criar uma montagem e 
uma sequência que torne os caminhos e as experiên-
cias interessantes, de formar a criar um certo suspen-
se” (KOOLHAAS, 2008). 
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Além dessa passagem coberta, temos também outros cami-
nhos secundários, que não somente conectam os blocos, mas 
também servem como ligação para o mobiliário instalado e 
os diversos módulos de áreas de convivência cobertos por 
um pergolado. 

O primeiro desses blocos a ser acessado é o núcleo adminis-
trativo (Figura 66), que possui uma coordenação geral para 
todos os cursos ofertados na escola, uma sala de reunião, 
secretaria, serviços de manutenção técnica, além de copa 
e estar para os funcionários. O conforto ambiental desse 
espaço dá-se através de ventilação natural, com largos pai-
néis de janelas basculantes, podendo-se regular a incidência 
do vento nos ambientes. Para facilitar a ventilação cruzada e 
garantir uma boa iluminação zenital indireta, fazemos uso de 
um lanternim. Para garantir boa proteção contra as intempé-
ries, amplos beirais foram utilizados.

Sua localização como o bloco de entrada se deu devido à faci-
lidade de acesso dos novos visitantes, dos interessados em 
participar em algum dos cursos, que buscam mais informa-
ções sobre o equipamento, e à proximidade ao estaciona-
mento para os funcionários e para representantes de diver-
sas instituições que venham a participar de reuniões. 

Figura 66: Acesso ao 
bloco administra-
tivo pela passagem 
coberta.
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Figura 67: Hall de 
entrada do bloco da 
escola.

Na sequência temos o núcleo educativo que, por sua vez, está 
separado em dois blocos, como forma de melhor abrigar suas 
funções: a Escola e a Midiateca. 

A escola é o segundo bloco no percurso principal. Os cursos 
nela ofertados abrangem, principalmente, as áreas de foto-
grafia, cinema e vídeo, e cinema de animação. Esses cursos 
são voltados para públicos diversos, tanto para iniciantes 
como para profissionais que já atuam na área e buscam um 
aperfeiçoamento. Contribuindo assim para a formação de 
novos profissionais dentro da comunidade e o aprimora-
mento de outros.

Com a finalidade de promover a produção independente de 
audiovisual, a Filmoteca cria também um sistema de emprés-
timo de equipamentos, mediante a presença de um profis-
sional da escola para manuseio e preservação dos mesmos. 
A escola também oferece aos profissionais as suas ilhas de 
edição, mesmo para projetos que tenham sido realizados sem 
a participação da Filmoteca.

Nesse bloco, além de um hall de chegada (Figura 67), temos 
quatro salas de aulas teóricas (Figura 68), todas com proje-
tor instalado, com duas delas possuindo paredes retráteis, 
com a possibilidade de criação de um módulo maior de salas, 
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dependendo da necessidade. Há também três ilhas de edição 
digital e três laboratórios, um núcleo de cinema de animação, 
além do depósito de equipamentos e de uma sala de reunião.

Como forma de interligação desses espaços e para cria-
ção de um ambiente mais privativo na escola, foi criado um 
pátio interno (Figura 69) que, além de área de estar e con-
vívio entre os alunos, também serve de acesso a um pergo-
lado que se localiza ao final da escola. Esse acesso ao final do 
pátio poderá ser fechado por um gradil nos horários em que 
a escola não esteja funcionando.

Figura 68: Sala de 
aula teórica.

Figura 69: Pátio 
interno entre as salas 
de aula, à esquerda, 
e os laboratórios, à 
direita.
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A distribuição do programa nesse núcleo se deu em duas par-
tes, uma delas mais aberta e contando com ventilação natu-
ral, compreendendo as salas de aula, e a outra climatizada 
devido aos equipamentos mais delicados e a necessidade de 
protegê-los da maresia. Entretanto, todas as salas possuem 
amplos painéis de janelas basculantes, sendo que, caso haja 
a necessidade de um espaço mais reservado e escuro, todos 
são dotados de persianas internas.

Ainda nesse bloco, existem os banheiros que atendem a todo 
o equipamento, possuindo uma entrada independente da 
escola, para que possam funcionar mesmo em horários em 
que a escola esteja fechada, onde tanto o banheiro masculino 
e o feminino possuem cabines acessíveis.

Complementando a parte do ensino, temos a Midiateca 
(Figura 70), com um amplo acervo especializado em audiovi-
sual, acervo esse disponível para qualquer pessoa que tenha 
interesse em aprender mais sobre o assunto, buscando tor-
nar-se assim uma grande referência não só no âmbito da SER 
I, mas para toda a cidade de Fortaleza, para todos os profis-
sionais, artistas, estudantes e curiosos da área.

Figura 70: Espaço 
interno da Midiateca.
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Ao adentrarmos a Midiateca, encontramos um hall de estar 
e espera com vários escaninhos para guardar os pertences 
daqueles que pretendem consultar o acervo. A partir desse 
hall temos acessos distintos à parte dos funcionários e à 
parte do público.

A parte de acesso restrito aos funcionários conta com admi-
nistração, recebimento/catalogação, restauro, copa e banhei-
ros para os funcionários, além da parte de atendimento direto 
ao público e reprografia.

A parte acessível ao público está dividida em dois níveis, em 
virtude do caimento do terreno, tal rebaixamento se dá atra-
vés de degraus que funcionam como arquibancada (Figura 
71), propiciando assim um espaço mais flexível e agradável 
para os leitores. Nessa parte mais baixa, temos o acervo de 
periódicos, livros, mesas para estudo em grupo e mesas para 
estudo individual ao final do percurso, constituindo uma área 
mais reservada. Como forma de garantir uma maior acessi-
bilidade a todos os espaços do bloco, foi criada também uma 
rampa que conecta os dois níveis de piso.

Figura 71: Arquiban-
cada e degraus que 
conectam os dois 
níveis da Midiateca.



88 | Capítulo 6 - A proposta

No nível mais elevado, contamos com uma sala de obras 
raras com acesso restrito, um laboratório de informática com 
diversos computadores e livre acesso à internet, além de um 
rico acervo multimídia com cabines de reprodução indivi-
dual. Ademais, temos também duas salas para exibição em 
grupo, em caso de sessões especiais para pequenos grupos.

Reforçando a proposta de formar plateias e despertar o inte-
resse das crianças e jovens desde cedo, a Midiateca conta 
com um espaço infanto-juvenil, com rico acervo e mobiliário 
adaptado, especificamente, a esse público, para que possa 
receber, diariamente, turmas de estudantes das escolas locais 
e de outros bairros. Buscamos assim manter um constante 
diálogo com as escolas, complementando a formação cultural 
das crianças e adolescentes.

Considerando-se a necessidade de preservar o acervo, todo 
o ambiente da Midiateca é climatizado artificialmente, con-
tando com amplos painéis de madeira e vidro na parte mais 
alta, de modo a garantir uma iluminação natural indireta e 
criar um espaço mais aconchegante. Além desses painéis, 
temos ainda amplos beirais na parte que abriga o acervo, 
diminuindo a incidência solar durante todas as épocas do dia 
e do ano.

O espaço interno reservado ao público foi pensado de modo a 
ser bastante amplo; livre de pilares e paredes nas separações 
dos ambientes, com exceção das salas de exibição em grupo, 
de forma a garantir maior fluidez e integração dos espaços. 
Para tanto, utilizamos uma estrutura em concreto com um 
sistema de vigas maciças em uma malha ortogonal.

Ainda fazendo parte da Midiateca, só que na sua área externa, 
temos uma laje terraço jardim com vegetação rasteira que 
funciona como um mirante para todo o complexo, além de 
garantir uma maravilhosa vista para o calçadão e o mar 
(Figura 72). O guarda-corpo que delimita o ambiente foi 
desenhado para servir de banco em toda sua extensão. 
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Esse terraço também foi pensado de forma a promover ses-
sões em horários quando a incidência solar for menor, como 
em sessões do pôr-do-sol e noturnas, através de uma tela 
inflável para um público de cerca de 250 pessoas (Figura 73). 
Tornando-se assim um grande diferencial em relação às salas 
de cinemas fechadas, e buscando suprir uma carência por 
áreas de exibição ao ar livre, tão pouco exploradas em nossa 
cidade.

Figura 73: Sessão 
pôr-do-sol no terraço 
da Midiateca.

Figura 72: Vista do 
terraço para os blo-
cos, praça interna e 
para o mar.
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De volta ao caminho principal coberto pelo pergolado, foi 
pensada uma parte mais alargada, em frente ao bloco da 
escola, de modo a abrigar uma pequena cantina que ficasse 
num espaço mais central do percurso, garantindo fácil acesso 
para o público dos diversos blocos.

Por último, ao final desse percurso chegamos ao bloco de 
lazer, que apesar de complementar o funcionamento das 
outras partes, foi projetado para ter um funcionamento inde-
pendente, no qual o público vai além dos usuários habituais 
e se estende para qualquer pessoa que tenha o interesse de 
visitar a Filmoteca, ainda que apenas em um evento pontual. 
Mas de maneira que, a partir disso, possa surgir o interesse 
de participar de algum dos cursos, usufruir dos recursos que 
a Midiateca oferece, ou simplesmente aproveitar as áreas 
verdes do espaço.

Na entrada desse bloco, temos um foyer que serve tanto para 
receber o público, como para interligar os espaços, e também 
promover exibições temporárias com os trabalhos realiza-
dos pelos cursos oferecidos ou informar sobre as amostras 
especiais que estejam ocorrendo na Filmoteca. É a partir dele 
que temos acesso ao café/livraria, ao restaurante e à sala de 
exibição.

A sala de exibição possui uma pequena bilheteria voltada 
para a parte externa do bloco, pensada mais para um con-
trole maior do público, do que especificamente para venda 
de ingressos, uma vez que a proposta é que as sessões sejam 
abertas para o público. 

A sala constitui-se de dois momentos (Figura 74), o primeiro 
possui um layout flexível, com cadeiras móveis que podem 
ser organizadas de acordo com a necessidade, não somente 
para exibições de filmes, mas para palestras, rodas de discus-
são, apresentações, entre outros. O segundo, na parte mais ao 
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fundo da sala, consiste de uma arquibancada, adaptando-se à 
topografia do terreno e garantindo melhor visibilidade para 
os que ficam na parte posterior da sala. No nível mais alto, ao 
final da arquibancada, temos a sala do projetor, antecâmara 
e um depósito.

Além do layout flexível, a sala de cinema também é fechada 
por painéis giratórios de madeira, quem podem ser abertos 
ou fechados conforme a ocasião, protegendo da incidência 
direta do sol. Ao mesmo tempo, esses painéis funcionam 
como um convite para as pessoas que transitam pelo com-
plexo, garantindo uma integração com a paisagem que o cir-
cunda, conferindo assim uma forma de tratar o cinema dife-
rente das salas convencionais.

Esse cinema foi pensado para promover diversas mostras 
especiais voltadas para públicos de todas as idades, das 
crianças aos idosos, com temas específicos que visam ensi-
nar sobre os diversos gêneros do cinema, além de entreter 
e educar sobre diversos aspectos da vida. Essa sala também 
serve para fomentar a ação de cineclubes, o trabalho de ONGs 

Figura 74: Sala de 
exibição com cadeiras 
móveis e arquiban-
cada.
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e associações comunitárias, e também para receber festivais 
de cinema não só locais, mas de todo o país, tornando-se um 
grande referencial em matéria de audiovisual.

Assim como todo esse bloco, o café/livraria e o restaurante 
são destinados não somente para os alunos da escola, mas 
como um ponto de referência em lazer para toda a cidade, 
integrando-se a proposta de construção da Avenida Vila do 
Mar, de valorizar a paisagem e oferecer à comunidade local 
um espaço de qualidade. Além do acesso principal pelo 
foyer, esses dois espaços se integram com o paisagismo em 
volta, através da criação de um coqueiral, complementando a 
grande quantidade de coqueiros já existentes, para criar um 
espaço aberto que possa ser utilizado para jantares, coque-
téis ou outras confraternizações ao ar livre.

O último bloco é o de serviço, com um acesso diferente, que 
se dá pela Rua Professor Isaías, paralela à avenida. Nele, 
temos a caixa d’água, que devido ao grande desnível do ter-
reno pôde ser implantada no nível do solo, sem perder força 
de distribuição para todas as áreas molhadas. É nele que tam-
bém temos a parte de manutenção geral do paisagismo do 
complexo, com área para compostagem da matéria orgânica 
proveniente da própria vegetação, depósito e lixo.
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Na sequência apresentamos a tabela geral dos ambientes de 
cada bloco, com suas respectivas áreas e a tabela de índices 
urbanísticos.

Ambiente
ADMINISTRAÇÃO

Circulação
Almoxarifado

Coordenação

11,22
26,35
48,09

DML
Copa

Estar

11,29
8,17

23,40
Manutenção 11,34

Reunião
Recepção

Secretaria
Total

23,75
42,10
12,42

218,13

Área (m²)

Ambiente
ESCOLA

Hall
Depósito

Ilha de edição

17,03
34,17
16,88

Ilha de edição
Ilha de edição

Laboratório

17,03
17,03
23,00

Laboratório 23,00

Núcleo de Animação
Laboratório

Pátio

Total

23,00
70,96

177,71
Reunião 23,65
Sala de aula teórica 34,96

Sala de aula teórica
Sala de aula teórica

Sala de aula teórica

35,11
35,11
35,11

WC Feminino
WC Masculino

21,89
21,89

627,51

Área (m²)

Tabela 6: Tabela 
geral de ambientes 
por bloco.



94 | Capítulo 6 - A proposta

Ambiente
MIDIATECA

Administração
Acervo

Atendimento

80,31
22,16
7,35

Circulação
Circulação

Copa

12,93
4,48

10,45
Hall 38,19

Informática
Infanto-juvenil

Leitura

Total

41,31
48,00
19,07

Multimídia
Obras Raras

49,41
11,29

Rampa
Periódicos

Recebimento

27,48
17,36
10,73

Recepção 19,82

Restauro
Reprogra�a

Videoteca

10,96
10,57
12,42

WC Feminino
Videoteca

WC Masculino

11,25
2,12
2,06

469,70

Área (m²)

Ambiente
LAZER

Bilheteria
Antecâmara

Café

17,03
34,17
16,88

Copa
Copa

Exibição

17,03
17,03
23,00

Foyer 23,00

Antecâmara
Livraria

Depósito

23,00
70,96

177,71
Sala de Projeção 23,65
Total 34,96

Área (m²)
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Ambiente
SERVIÇO

Circulação
Caixa d'água

Compostagem

24,00
17,78
18,85

Lixo
Depósito

Serviços gerais

4,52
4,52

18,00
Total 87,36

Guarita 2,85
WC
Total

2,05
4,90

Área (m²)

Ambiente
GUARITA

Área (m²)

Tabela 7: Índices 
urbanísticos.

Área Construída
Área do Terreno

Área Permeável 

12.572,56 m²
2.703,86 m²
7.619,42 m²

Taxa de Permeabilidade
Taxa de Ocupação 21%

61%
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A cidade de Fortaleza possui uma grande segregação entre as 
zonas leste e oeste, que podem ser comprovadas por diversos 
parâmetros, entre os quais a maior oferta de equipamentos 
culturais no centro ou na zona leste, que continua em cres-
cente expansão, enquanto que a zona oeste fica excluída dos 
grandes projetos. Em vista disso, o objetivo inicial desse tra-
balho foi trabalharmos com uma Filmoteca junto à comu-
nidade das Goiabeiras, na Barra do Ceará, com o intuito de 
promover a democratização dos equipamentos culturais, 
bem como a popularização do cinema junto à população 
mais carente. Reforçando a ideia de que passamos por um 
momento de descentralização dos equipamentos culturais, 
como comprovado pela experiência dos CUCAs, e é nesse 
contexto nosso projeto se insere.

Tal projeto representou um desafio ainda maior do que os 
projetos habituais, pois partiu desde a escolha do tema, pas-
sando por uma análise e apropriação da realidade local, por 
diversos estudos de caso para a definição do programa que 
melhor atendesse nossos anseios, pela escolha de um sítio 
que abrigasse nosso programa, e pela definição do partido 
e sistema construtivo que melhor se encaixassem junto ao 
entorno e à nossa proposta. Ao longo dos capítulos, busca-
mos documentar todas as etapas que levaram as escolhas 
tomadas nesse projeto, que vem para complementar e con-

7. considerações finais
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gregar as outras instituições que atuam no ramo do audiovi-
sual na cidade de Fortaleza. 

Portanto, percebemos a importância do conhecimento adqui-
rido nesse trabalho, que vem a somar-se às experiências vivi-
das na formação acadêmica. Representando, assim, o último 
passo para a conclusão do curso. No entanto, ao mesmo em 
que ele encerra uma etapa da formação profissional, abre as 
portas para a grande diversidade de experiências e atuações 
que a profissão de arquiteto e urbanismo pode nos oferecer, 
sem nunca deixar de lado a ética e as responsabilidades exigi-
das para que possamos sempre desempenhar nosso melhor 
papel e contribuirmos da melhor maneira possível.
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