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Na paisagem do rio
difícil é saber

onde começa o rio;
onde a lama

começa do rio;
onde a terra

começa da mala;
onde o homem,

onde a pele
começa da lama;

onde começa o homem
naquele homem.

João Cabarl de Melo Neto
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QUEM SOMOS?

O Massapê é uma organização social que acredita que as 
nossas cidades podem ser mais justas, democráticas, 
saudáveis e vivas. Para isso, usamos o espaço público 
como ferramenta de fortalecimento da cultura coletiva, 
integração e educação. Assim, entendendo as cidades 
como bem comum, procuramos impulsionar o diálogo 
entre os diferentes atores urbanos, a partir da conexão 
entre pessoas, sonhos e cidade. Desenvolvemos 
projetos de inovação social por meio de metodologias de 
experimentação e prática.

O projeto da Horta Comunitária na Vila de Santa Luzia 
nasce em 2018, em uma parceria do Massapê com 
o CEPAS, uma ONG da vila, a partir do financiamento 
do edital do Fundo Socioambiental Casa. Inseridos 
na cidade do Recife, que apresenta um  cenário de 
intensa urbanização, alto fluxo de automóveis e 
ausência de áreas livres, as hortas urbanas oferecem 
um lugarzinho de bem-estar social e contato com a 
natureza, o qual estimula as práticas de agricultura 
orgânica, além de promover o exercício da cidadania e 
das práticas pedagógicas. Assim, as hortas funcionam 
como espaços-modelo em ecoeficiência de recursos 
e sustentabilidade urbana, possibilitando uma cidade 
com múltiplos usos.
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  O sítio antes da intervenção
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O sítio depois da intervenção
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Localizada no Recife, às margens do Rio Capibaribe, 
a comunidade de Santa Luzia é predominantemente 
composta por habitantes de baixa renda, ocupando uma 
área extremamente visada por investidores imobiliários e 
circundada por ocupações de classe média do bairro da Torre. 
Nesse contexto, Santa Luzia possui sua própria variação de 
camadas sociais e de dinâmicas de usos. Por um lado, a 
vila é permeada por moradias em alvenaria tradicionais, 
abastecidas por serviços públicos e infraestrutura básica; 
no entanto, contraste a isso a margem do rio se encontra 
ocupada por barracos e palafitas insalubres. Essa 
diversidade de interações socioespaciais fomenta conflitos 
relacionados, principalmente, a questões de classe na 
comunidade e, no intuito de cessar o aumento da ocupação 
habitacional insalubre na beira do Capibaribe, os próprios 
moradores das casas elaboraram iniciativas espontâneas, 
construindo uma biblioteca e um espaço de convivência e 
lazer, chamado por eles de Rioteca. Enquanto arquitetos e 
urbanistas, o nosso papel foi observar e reconhecer essas 
iniciativas que já existiam, incentivá-las e fortalecê-las, 
despertando os olhares de outros moradores para que 
também se interessem e se apropriem do espaço público, 
que pertence a todos. 

Sendo a comunidade a maior impactada pelos resultados 
de uma intervenção, acreditamos que a participação dos 
moradores nas diversas instâncias de elaboração de um 
projeto, aumenta a chance de sucesso na solução da 
demanda solicitada e também da apropriação e cuidado 
com aquele espaço, tornando-os potenciais referências 
para o resto da cidade e podendo vir a influenciar políticas 
públicas de incentivo à construção e manutenção de 
espaços de lazer adequados à realidade local. Nesse 
sentido, ao projetar um espaço público a partir de um 
processo que integra a perspectiva da visão de mundo 
dos moradores locais e que condiz com as necessidades 
da população, o resultado transcende a questão física do 
espaço: há melhoria na segurança e na qualidade do bairro 
e fortalecimento do senso de comunidade.

CONTEXTO

As Hortas Comunitárias surgem como uma oportunidade 
de ressignificação e definição das trocas sociais e do 
modo de criação das dinâmicas de vida na cidade. A 
ideia, a construção, o cuidado e a colheita da horta é 
realizada conjuntamente com os moradores, conferindo 
lugares que o alicerçam e o fazem perceber-se nele, 
identificando-se e reconhecendo-se. Considerando 
isso, o senso de cidadania é constantemente 
reafirmado, entendendo o espaço público como cerne 
de nossas relações sociais. 
Baseada no estímulo da alimentação saudável e da 
produção de alimentos livres de agrotóxicos através de 
um sistema agroecológico, a saúde é pautada através 
de uma lógica sustentável, com ênfase na alimentação 
saudável, nas práticas de agricultura orgânica e no uso 
de plantas medicinais. Apartir disso, o caráter educativo 
das Hortas Comunitárias ultrapassa os muros da escola 
tradicional, promovendo uma formação educacional em 
contato com as práticas produtivas e as peculiaridades 
das espécies vegetais. Entendendo que esse contato 
se dará em um espaço público do seu bairro, a ação 
não somente fortalece os significados do bairro, como 
também amplia as formas de apropriação e suas 
atividades coletivas, tornando essa experiência ainda 
mais rica. 
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OBJETIVO

Formação das equipes para o desenvolvimento do projeto conjunto

A partir da realização de um processo colaborativo, o projeto 
objetivou impulsionar a participação cidadã no  uso, cuidado  
e gestão dos espaços públicos, buscando solucionar 
algumas deficiências relativas ao aproveitamento 
sustentável do espaço, bem como trazer novas perspectivas 
da sustentabilidade ambiental na construção urbana, a 
partir da implantação de um espaço agroecológico.

Como objetivo específico, propusemos que o processo 
participativo, desde sua concepção até o pós-projeto, 
pudesse mobilizar as pessoas em torno da manutenção e 
gestão futura da Horta. Ao incluir os moradores na dinâmica 
de construção da Horta Comunitária, incorporamos e 
estimulamos  uma maior proximidade da população local 
com práticas ecológicas e agrícolas e o uso racional dos 
recursos hídricos e energéticos, enfatizando seu caráter 
educacional em articulação com as escolas, creches 
e instituições sociais do bairro. Outro ponto específico 
era ampliar esta forma de vivência, trazendo a tona a 
Horta Comunitária de Santa Luzia como inspiração para 
o empoderamento social, novas práticas de convívio e 
fortalecimento de perspectivas sustentáveis.
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Oficina com as crianças da comunidadeFormação das equipes para o desenvolvimento do projeto conjunto
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  Oficina com as crianças da comunidade
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Oficina com as crianças da comunidade
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CONHECENDO A ÁREA

compreensão do contexto local

ENGAJANDO AS PESSOAS

rodas de conversas, consulta de 
interesses e introdução do 

pensamento urbano

DESENHENDO LUGARES

fase elaboração coletiva do projeto 
de intervenção

CUIDANDO JUNTOS

processo de pós-ocupação e de 
gestão compartilhada 

CELEBRANDO

comemoração, divulgação e 
reconhecimento coletivo do 

processo de intervenção
 urbana

CONSTRUINDO JUNTOS

mutirões com moradores e 
visitantes para a construção da 

intervenção 

  Momento de preparação para o mutirão
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O processo realizado no projeto na Horta Comunitária 
de Santa Luzia buscou a colaboração entre os diversos 
atores no bairro, em todas as suas etapas. Conhecer a 
área da intervenção e seus moradores, pela sua dinâmica 
de uso e ocupação é o primeiro passo do processo. Como 
ferramentas de observação, foram utilizados mapeamentos 
técnicos, rodas de conversas, oficinas com as crianças e 
cinema ao ar livre. Ao final dessas análises, ficou evidente 
que, apesar de seu potencial enquanto ambiente natural 
para fomento de práticas ecológicas e agrícolas, o terreno, 
onde se desenvolveu a construção da Horta, para muitos 
moradores ainda era lugar de depósito de resíduos sólidos 
e materiais de construção, metralhas e viveiros de animais. 
Pouco ou quase nenhum uso era destinado para atividades 
de permanência, como encontros ou lazer. Dessa forma, 
foi possível a realização de um diagnóstico coletivo sobre a 
área e sobre a relação dos moradores com o espaço público. 

A segunda fase, de mobilização dos moradores do bairro, 
realizamos rodas de conversa para nos aproximarmos 
mais da comunidade, conhecer as pessoas e o que 
elas desejam, e nos apresentarmos como Coletivo. A 
partir da sistematização das nossas observações e dos 

testemunhos dos moradores, pudemos concluir que a falta 
de infraestrutura e de um elemento urbano que trouxesse 
mais interação das pessoas com a área, eram as principais 
razões para a subutilização do espaço.
Assim, visando atender às demandas solicitadas pela 
população, foi realizado um estudo preliminar de projeto 
para área, o qual foi apresentado para os moradores a partir 
de uma maquete. Com o projeto validado, a intervenção 
aconteceu em modelo de mutirão, com soluções de baixo 
custo e construção de mobiliários urbanos e da sementeira, 
nas seguintes etapas: 

01. Limpeza do terreno, fertilização do solo e construção e 
elaboração dos canteiros e das cercas; 

02.Inserção da estrutura da sementeira e construção do 
deck/mirante do rio;  

03. Elaboração dos acabamentos + plantio.

Com a intervenção construída, a celebração de inauguração 
aconteceu em um evento festivo na Horta Comunitária 
em Santa Luzia, com apresentações culturais, feirinhas e 

oficinas. Por fim, a última etapa foi analisar o processo junto 
com os moradores e realizar as medições para avaliação 
de impacto de transformação. Tal avaliação foi realizada a 
partir de visitas após término do processo de construção, 
constatando a apropriação dos moradores em um espaço 
por eles construído, antes e depois da construção coletiva.

PROCESSO
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Dia de mutirão : Limpeza e Fertilização do Terreno
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Dia de mutirão : Construção de Cercas
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Dia de mutirão:Construção de Cercas e Verniz nas Madeiras
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Dia de Mutirão: Plantio e Construção do Deck Mirante
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Evento de inauguração da Horta : Bingo
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Evento de inauguração da horta : Apresentação de artistas locais
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RESULTADOS

Inserido em uma iniciativa de inclusão dos moradores no 
planejamento e uso dos espaços públicos da nossa cidade, 
a intervenção teve sucesso no aumento considerável da 
quantidade de moradores frequentando o espaço destinado 
a Horta Comunitária. 

Os moradores e as crianças foram motores do processo, 
nas etapas de idealização e execução, o que refletiu 
diretamente no uso, cuidado com o espaço e no sentimento 
de apropriação e pertencimento. O processo de intervenção 
da Horta sensibilizou a comunidade para o descarte 
responsável do lixo orgânico, para a valorização da saúde 
ambiental e social. Assim, foram estimuladas práticas 
ecológicas e agrícolas e a alimentação natural dentro da 
comunidade.

Adulto
Idoso
Idoso
Adulto
Criança
Criança
Adulto
Idoso
Criança
Criança
Criança
Jovem
Jovem
Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

35,7%

14,3% 15%

42,9%

O projeto era uma 
necessidade do local? 

100%

Você reforçou/construiu 
relações interpessoais?

SIM NÃO
85,7% 14,3%

Você cuida da horta no 
seu dia-a-dia?

SIM NÃO
74% 26%

Se sim, como?

Limpando28,6%

28,6%

42,9%

Plantando

Regando

SIM

Idade dos entrevistados
(17 pessoas) 

NÃO
0%
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Resultado da intervenção : Moradores gerindo  a Horta
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Antes da intervenção
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Depois da intervenção
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Antes da intervenção
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Depois da intervenção
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Antes da intervenção
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Depois da intervenção
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CONCLUSÃO
Após todo o processo, podemos destacar uma série de observações que tiveram grande impacto durante e depois da intervenção.

MOBILIZAÇÃO E GESTÃO:

O local da Horta Comunitária, apesar de já apropriada pelos moradores, não explorava 
todo  seu potencial enquanto ambiente natural e coletivo. Nosso papel enquanto 
Coletivo foi mobilizar, incentivar e fortalecer a ação da população, acreditando 
que, com o pouco que possuíamos individualmente, podemos juntos transformar a 
realidade daquele espaço. Os próprios moradores já se uniram em prol de uma troca 
coletiva, a qual os consensos de pós-ocupação e gestão da horta urbana foram 
estabelecidos, fomentando a apropriação e transformação do espaço por aqueles 
que, de fato, utilizam-o.

MAIS VIDA:

As hortas oferecem um recinto urbano incomum de bem-estar social e ecológico, no 
qual a população e a natureza recriam um exemplar de convivência. Ao considerarmos 
os contextos sociais existentes e fomentar um processo colaborativo, fortalecemos 
a apropriação dos espaços e a identidade cultural dos atores urbanos, trazendo mais 
vida a um local antes subutilizado. Os resultados positivos da implementação da Horta 
de Santa Luzia vão além dos aspectos da intervenção física, repercutindo na maior 
segurança nos arredores, na melhora da relação entre os vizinhos e no comportamento 
das crianças.
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INCENTIVO PARA OUTROS ESPAÇOS:

As hortas funcionam como espaços-modelos em ecoeficiência de recursos e 
sustentabilidade urbana, possibilitando uma cidade com usos múltiplos, como: 
espaço verde, espaço alternativo, espaço educativo e lúdico e espaço de alimentação. 
O nosso objetivo é servir de estímulo, impulsionando outras ações colaborativas de 
ativação dos espaços públicos. Obtendo mais espaços como a Horta Comunitária 
de Santa Luzia em outras áreas com a mesma demanda, a qualidade de vida da 
população e do bairro como um todo é efetivamente ampliada, além de fortalecer 
a prática pedagógica no espaço público para o melhor desenvolvimento social dos 
moradores. Ações como estas podem ser replicadas para que tenhamos cidades 
mais inclusivas, participativas e construídas pelos próprios moradores!

“Esse lugar é  importante em várias questões, 
mas a principal, na minha opinião, é a do lazer e do 
passatempo, passo horas lendo livros, sentindo o 
cheiro das plantas e da terra molhada.” (Geovane, 
12 anos).

‘‘A horta é muito importante, pois ela te ensina que 
se voce plantar coisas boas, vai colher coisas boas, 
além de deixar o ambiente bonito e nos dar vários 
nutrientes na colheita’’   (Dona Célia).
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