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CIRCUITO 
PEDAGÓGICO
UMA ABORDAGEM DE MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS

 “Ensinar não é 
transferir conhecimen-
to, mas criar as possibi-
lidades para a sua pro-
dução ou construção.”  
Paulo Freire

Vencedor do Concurso Nacional de Ideias, promovido pela Prefeitura de 
Fortaleza, o projeto apresenta a requalificação de espaços públicos com o 
objetivo de torná-los convidativos e firmar um parque urbano contempo-
râneo de caráter patrimonial no Centro da cidade, com ênfase especial na 
dimensão social e na memória da Cidade das Crianças e sua conexão com 
a Praça do Sagrado Coração de Jesus. Isso, somado a matéria lúdica 
como atrativo para os usuários, embasado nos estudos do psicólogo e 
neurologista Howard Gardner, da Universidade de Harvard (EUA), sobre a 
Teoria das Inteligências Múltiplas, para englobar os aspectos cognitivos, 
sociais e afetivos no desenvolvimento das pessoas, em especial na infân-
cia, em um processo de planejamento do espaço público de qualidade 
para a contribuição do bem estar da comunidade local. Na busca de 
comunicar os dois espaços em um complexo urbano, capaz de potenciali-
zar o existente e, ao mesmo tempo, preservar a memória do passado, 
estendendo a conexão da praça com o parque, e de ambos com a própria 
cidade, possibilitando um espaço flexível que proporciona as múltiplas 
apropriações e interações, é proposto uma paginação de piso orgânica, 
que permeia a Praça do Sagrado Coração de Jesus e Parque das Crian-
ças, possibilitando um percurso exploratório nesse novo complexo 
urbano, complementada por módulos de placas de concreto drenante em 
tons de cinza e verde (Imagem 08), inspirados na história dos antigos 
bondes da cidade.
Ao longo da paginação proposta estarão dispostos diversos mobiliários 
urbanos como bancos, lixeiras e postes de luz, além de grandes tablados 
de madeiras para descanso e apreciação da paisagem requalificada. Já 
dentro do parque, encontramos o Memorial da Liberdade -em alusão ao 
nome oficial de Parque da Liberdade, criado em homenagem a libertação 
dos escravos no estado do Ceará- com a intenção de criar um espaço não 
apenas de memória, mas de reflexão sobre um período nefasto de nossa 
história que ainda hoje traz consequências terríveis à sociedade contem-
porânea. O percurso exploratório ao longo do parque formula-se com 
base aplicada na teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, 
em sua versão clássica, como norteadora do partido arquitetônico para a 
realização em espaço físico, distribuído ao longo da Cidade das Crianças, 
no qual o usuário criará sua própria educação, fazendo ele próprio, o 
caminho do rumo do seu aprendizado, setorizado em sete ilhas pedagógi-
cas interligadas (Imagem 01), nas quais existirão atividades cognitivas e 
estímulos sensoriais, sendo eles de inteligência musical, lógica, espacial, 
interpessoal, linguística, intrapessoal e motora. Um conceito de espaço 
público sociointerativo que se não é pioneiro é, no mínimo, singular. 
Durante o percurso o usuário encontrará um paisagismo contemplativo, 
que respeita o Manual de Arborização de Fortaleza e traz a técnica de 
utilização de biomassa como parte de sua forração (Imagem 04), reapro-
veitando massas vegetais fruto de podas e remanejos, fitorremeadiação 
do lago (Imagem 03), intervenções patrimoniais que visam o respeito e a 
valorização do ambiente tombado, além de um novo uso para as edifica-

Paginação de piso em fita orgânica tipo “fulget” 
e placas de concreto drenante em tons de cinza 
e verde, em referência as cores dos antigos 
bondes da cidade (cinza os mais populares e 
verde os de classe alta), representando um 
centro plural e ocupado por todos, independente 
de sua classe social.

A estátua do Cupido terá na reconstrução da 
memória de uma de suas mãos e parte do arco 
que a compõem e foram totalmente danificados a 
técnica padrão utilizada no projeto de restauro, a 
de silhuetas metálicas que criam a memória do 
elemento perdido. Ela está abrigada em uma 
edificação tipo Coreto, que passará por reparos 
gerais e pintura

Para viabilizar o novo ponto de paradas de ônibus, deverá haver um 
reordenamento na largura de caixa viária, de aproximadamente 9m 
(para veículos), agora reordenado para 6,60m, tendo a dimensão 
restante agregada à calçada, criando área suficiente de espera de 
transporte e passeio em harmonia, mas independentes entre si. 

Os abrigos, de desenho moderno e contemporâneo, 
deverão estar em plataforma elevada na topografia 
do passeio para acesso em nível de primeiro degrau 
aos veículos de transporte público.

Classificado como parcialmente danificado, o portal 
em questão é o principal acesso ao parque e deverá 
passar por restauro de suas cerâmicas existentes 
danificadas e reconstrução de memória do braço da 
estátua de coroamento através de silhueta metálica 
do elemento faltante.

ções existentes, tais como: administração e sede da Guarda Municipal, 
casa de apoio ao ciclista (proposta de programa piloto na cidade), dois 
Cafés com mesas ao ar livre (Imagem 15) e um grande restaurante âncora 
com uma vista privilegiada de toda a paisagem do entorno (Imagem 14).
Sob o ponto de vista da mobilidade urbana, todo o plano de rotas de linhas 
de ônibus e bonde proposto pelo poder público foi rigorosamente respei-
tado, mas com uma nova proposição de pontos de parada que procura 
além de dinamizar o movimento das pessoas na região e dentro do próprio 
parque, aproveitar desta concentração de passageiros em pontos especí-
ficos para trazer maior segurança e movimento a áreas atualmente 
degradadas na região, como é o caso do trecho pertencente à Av. Visconde 
do Rio Branco, através do conceito dos “olhos da rua” de Jane Jacobs 
(1916-2006). Neste trecho está proposto uma ampliação do passeio e a 
locação de novos pontos de parada de ônibus e futuro bonde, com acesso 
em nível, além da proposição de diretrizes quanto ao futuro uso com fins 
comerciais e de aluguel social no lado oposto da avenida (Imagens 05, 06 
e 10). A distribuição das paradas de ônibus é complementada por um novo 
e moderno terminal de passageiros na Rua Sólon Pinheiro. Com as novas 
paradas de ônibus da Av. Visconde do Rio Branco e o novo Terminal, serão 
eliminadas as existentes em frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e 
esse trecho da R. Jaime Benévolo deverá ser aberto exclusivamente para 
atividades de pedestres e consequentemente aglutinado como espaço 
público da Praça do Sagrado Coração de Jesus, através também da eleva-
ção da via de pedra ao nível do passeio da praça, formando um novo corre-
dor de atividades, em parte abrigadas pelo reaproveitamento da antiga 
estrutura de coberta de aço do terminal da R. Solon Pinheiro, agora realo-
cada para o local, preservando assim parte da identidade visual do entor-
no (Imagem 02). O partido de intervenção para projeto patrimonial da 
Cidade da Criança (Imagens 07, 09 e 11 a 16), um espaço público tombado 
em 1991, o que protege a paisagem urbana e os elementos que a com-
põem, incluindo todos os seus elementos de caráter patrimonial como 
edificações, portais de acesso, estátuas, vasos, balaustradas e luminá-
rias, é calçado nas circunstâncias particulares da Cidade da Criança, em 
um resgate da memória afetiva local na qual emergem as relações entre 
o espaço público, a infância e a nostalgia; sem a incoerência de uma 
divisão entre materialidade e imaterialidade em uma ética conservacio-
nista de monumentos históricos, sabendo-se que não existe patrimônio 
imaterial sem suporte físico, e não existe patrimônio material sem valor 
ou significância simbólica. Dito isso, estabelece-se uma leitura espacial 
fundamentada nos diferentes momentos e contextos históricos que o 
parque passou, sem uma hierarquia ou modelo ideal em relação aos dife-
rentes períodos que fazem parte das pátinas do tempo do local, mas com 
foco no simbolismo do espaço como Cidade das Crianças para os usuários 
e a malha urbana em que está inserido. Segundo a Secretaria de Infraes-
trutura municipal, as obras serão iniciadas no 2º semestre de 2019 e a 
previsão de conclusão é de 12 a 18 meses.
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Imagem 07 - Corte B - R. Solon Pinheiro - Solução de Contenção

Imagem 08 - Paginação de Piso

Imagem 10 - Nova Av. Visconde do Rio Branco Imagem 11 - Coreto e Estátua do Cupido

Imagem 05 - Planta Antes/Depois - Intervenção Av. Visc. do Rio Branco

Imagem 06 - Corte A - Av. Visconde do Rio Branco

Imagem 09 - Corte C - Portal de Acesso Principal (R. Pedro I)

Imagem 16 - Novas Estátuas dos Deuses Apolo e Netuno

Imagem 14 - Restaurante

Imagem 15 - Entrada Cafés

Imagem 01 - Ilhas Pedagógicas inseridas no Parque

Imagem 02 - Corredor Cultural (Nova Rua de Pedestres - R. Jaime Benévolo)

Imagem 13 - Intervenção nos Bancos Existentes
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Imagem 03 - Fitorremediação

Imagem 04 - Técnica de Forração em Biomassa

Em iminência de colapso futuro, o trecho do muro ganha-
rá contenção com talude e alvenaria de pedra que evitará 
o avanço da patologia através de uma resposta às forças 
atuantes vindas da contenção na rua.

Sem regitro fotográfico nítido, mas contido nos relatos de historiadores, 
a antiga existência das estátuas dos deuses da mitologia clássica no 
interior do parque foi homenageada através de um exercício de memória 
com silhuetas metálicas na escadaria de acesso ao lago.
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Imagem 12 - Intervenção nos Vasos Danificados
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