


2) MIRANTE

PROJETO FMLF: O banco no mirante no centro está mal 
localizado e impede a realização de manifestações culturais 
como por exemplo a Capoeira.

ADEQUAÇÕES: Propõe-se reposicionar os bancos na perif-
eria do mirante, valorizando a contemplação e ao mesmo 
tempo a realização de atividades diversas.

TRECHO E

3) RETIRADA DE 2 QUIOSQUES

PROJETO FMLF: Existe um número exagerado de 
quiosques na área, que provavelmente se extenderão muito 
além da sua área de domínio (como aconteceu no Imbuí) e 
“privatizarão” o espaço público.

ADEQUAÇÕES:Considera-se sensata a retirada de pelo 
menos 2 quiosques conformando um generoso espaço 
público com uma relação de continuidade com a praça em 
frente a delegacia. Nesse espaço valorizaria-se a criança e 
o jovem, muito pouco contemplados em todo o projeto.

Na praça em frente a delegacia propõe-se um espaço sob 
cobertura simples para um “Memorial de Itapuã“, lem-
brando a população a história e valor do bairro.

4) PRAÇA DORYVAL CAYMMI

PROJETO FMLF: Na praça Doryval Caymmi propõe-se 
basicamente a mudança da pavimentação sem valorizar o 
busto de Doryval Caymmi.

ADEQUAÇÕES: É essencial valorizar essa figura importante, 
principalmente para o bairro de Itapuã, que o inspirou a 
fazer grandes obras. Um exemplo bem sucedido da valori-
zação de um personagem é a praça de Vinícius ainda no 
bairro. Para que ocorra essa valorização, além de ressaltar 
o busto (mesmo tratamento proposto na Sereia de Itapuã – 
ponto 1) e expor as letras das músicas de Doryval em 
placas, é essencial repensar o posicionamento e talvez 
desenho dos abrigos de ônibus, para que não haja obstáculo 
visual e para que as pessoas não dêem as costas para a 
escultura, pois mesmo que ordene-se a praça dando fim ao 
caos hoje característico, esta continuará invisível ao olhos 
da rua se essas duas questões não forem asseguradas.

TRECHO D

1) SEREIA DE ITAPUÃ

PROJETO FMLF: Na proposta atual a Sereia de Itapuã, importante obra de 
Mário Cravo que retrata uma personagem central do bairro, se encontra 
perdida em meio aos diversos elementos, como mais um “coqueiro“.

ADEQUAÇÕES: O desenho urbano deve valorizar e ressaltar a escultura, 
através, por exemplo, da pavimentação e/ou disposição de bancos a seu 
redor.

TRECHO F

5) QUADRA POLIESPORTIVA E GINÁSTICA

PROJETO FMLF: A quadra onde está hoje no projeto cria 
uma grande barreira, não só visual, como de fluxo, criando 
área “mortas“ e inseguras (como a dos equipamentos de 
ginástica) ao seu redor. 

ADEQUAÇÕES:Com o deslocamento da quadra para o esta-
cionamento privado próximo a volume do edifício do Posto 
12, relocação de parte das vagas conformando um esta-
cionamento público a 45 graus da via e reposicionamento 
dos equipamentos de ginástica para mais próximo da rua 
consegue-se um espaço mais harmônico e seguro.

6) ANFITEATRO

PROJETO FMLF: Sente-se muita falta no projeto de uma 
área onde os diversos grupos culturais de Itapuã possam se 
manifestar diariamente. A área destinada a ”montagem de 
palco” e a ”praça da capoeira” não são capazes de atender 
essa demanda.

ADEQUAÇÕES: Assim, com as mudanças propostas no 
ponto 5 abre-se espaço para um Anfiteatro para apresen-
tações dos grupos de Itapuã, e , com um desenho apro-
priado, possibilitando uso para pista de skate em outros 
momentos.

7) PRAÇA DA BALEIA

PROJETO FMLF: Na área próxima ao estacionamento 
privado se encontra uma das capatazias de pescadores e 
esculturas de baleia, pois no passado alí se dava a caça das 
baleias. Nessa área do projeto que parece ter sido esque-
cida  não existe nenhuma menção aos pescadores e nem a 
história das baleias.

ADEQUAÇÕES: Propõe- se a “praça da baleia“ em todo esse 
trecho até o pergolado, integrando a capatazia dos pesca-
dores. Hoje essa área é ponto de Crack e precisa de uma 
atenção ainda mais especial.

8) TRATAMENTO PISO CALÇADAS

PROJETO FMLF: Percebe-se uma aleatoriedade no trata-
mento da pavimentação em todo o projeto.

ADEQUAÇÕES: Desta forma pede-se a reformulação da 
paginação do piso considerando alguns dos diversos símbo-
los do bairro, como o rabo de baleia por exemplo, que pode-
ria trazer um valor estético e de memória para o projeto.

Tendo em vista a discussão levantada e demandas lista-
das no 3 encontro da Juventude Itapuãzeira no dia ??? 
onde foi apresentado o projeto da orla de Itapuã do trecho 
que compreende a Praia da Sereia a Cira pela Fundação 
Mário Leal Ferreira, representada por Tânia Scof??? e 
???, a Juventude Itapuãzeira tomou a iniciativa de reunir 
no presente material as Adequações de Projeto urgentes 
para que o novo espaço público proposto atenda melhor 
as necessidades dos moradores do bairro de Itapuã.

O projeto traz alguns conceitos e propostas bem interessantes, 
como a valorização da Igreja de Itapuã, a ciclovia, uma pequena 
área de ginástica e de parque infantil, mas que se tornam tímidos 
quando comparados a área destinada aos quiosques comerciais, 
super valorizando assim os espaços privados em detrimento do 
espaço público democrático.

Questões como a valorização da história e memória do bairro não 
terminam de serem espacializadas no novo espaço público 
proposto. Sente-se falta também de um espaço adequado para que 
os diversos grupos culturais de Itapuã possam se manifestar. O 
esporte e uso infantil são espremidos pelos quiosques e estaciona-
mentos.

Propõe-se que sejam feitas algumas alterações projetuais para 
que à MEMÓRIA, que traz o sentimento de valorização e pertenci-
mento desse bairro culturalmente rico e à CONTEMPORANEI-
DADE, representada pelo povo de Itapuã indistintamente, sejam 
dados o devido valor e rigor na proposta.



SEREIA DE ITAPUÃ

O desenho urbano deve valorizar e ressaltar a escultura 
da SEREIA DE ITAPUÃ, através, por exemplo, da pavi-
mentação e/ou disposição de bancos a seu redor.

1

TRECHO D

Propõ-se reposicionar os bancos para a periferia do 
mirante, valorizando a contemplação e ao mesmo tempo 
a realização de atividades diversas.
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ESPAÇO INFANTIL ESPAÇO JOVEM

MEMORIAL DE ITAPUÃ

*

TRECHO E
Considera-se sensata a retirada de pelo menos 2 
quiosques conformando um generoso espaço público 
com uma relação de continuidade com a praça em frente 
a delegacia. Nesse espaço valorizaria-se a criança e o 
jovem, muito pouco contemplados em todo o projeto.

Na praça em frente a delegacia propõe-se um espaço 
sob cobertura simples para um “Memorial de Itapuã“, 
lembrando a população a história e valor do bairro, com 
a bandeira de Itapuã de Calasans Neto*, entre outros 
símbolos.
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ABRIGO ÔNIBUS

ABRIGO ÔNIBUS

BUSTO DORYVAL CAYMMI

TRECHO E

É essencial valorizar a figura de Doryval Caymmi, per-
sonagem importante para o bairro de Itapuã, que o 
inspirou a fazer grandes obras. Um exemplo bem suce-
dido da valorização de um personagem é a praça de 
Vinícius de Moraes, ainda no bairro. Para que ocorra essa 
valorização, além de ressaltar o busto (mesmo trata-
mento proposto na Sereia de Itapuã – ponto 1) e expor as 
letras das músicas de Doryval em placas, é essencial 
repensar o posicionamento e talvez desenho dos abrigos 
de ônibus, para que não haja obstáculo visual e para que 
as pessoas não dêem as costas para a escultura, pois 
mesmo que ordene-se a praça dando fim ao caos hoje 
característico, esta continuará invisível ao olhos da rua 
caso essas duas questões não sejam asseguradas.
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ÁREA GINÁSTICA

QUADRA
POLIESPORTIVA

TRECHO F

Com o deslocamento da quadra para o estacionamento 
privado próximo a volume do edifício do Posto 12, relo-
cação de parte das vagas conformando um estaciona-
mento público a 45 graus da via e reposicionamento dos 
equipamentos de ginástica para mais próximo da rua 
consegue-se um espaço mais harmônico e seguro.

5

Com as mudanças propostas no ponto 5 abre-se espaço 
para um Anfiteatro para apresentações dos grupos de 
Itapuã, e , com um desenho apropriado, possibilitando 
uso para pista de skate em outros momentos.

6

Propõe- se a “praça da baleia“ em todo o trecho até o 
pergolado, integrando a capatazia dos pescadores que alí 
se encontra. Hoje essa área é ponto de Crack e precisa 
de uma atenção ainda mais especial.
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