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Em fevereiro de 2012, um grupo de moradores de Salvador cria o 
movimento Canteiros Coletivos com o objetivo de recuperar espaços 
públicos da cidade através de ações de limpeza, plantio e arte urbana. 

Das ações, nasce a parceria com o Instituto de Permacultura da 
Bahia (IPB), que compartilha suas metodologias de jardinagem e 
ecologia, tornando a proposta dos Canteiros ainda mais sólida junto 
às comunidades. 

Dessa valiosa união, surge o projeto Formação Cidadã e Portal 
dos Canteiros Coletivos, no qual as intervenções urbanas são 
transformadas em oficinas formativas para comunidades dos bairros 
do Engenho Velho de Brotas e da Federação.

E finalmente, a partir desse belo projeto, apoiado pelo Oi Futuro, 
instituto de responsabilidade social da Oi, nascem esta Cartilha e o 
Portal dos Canteiros Coletivos, ferramentas com as quais mais gente, 
como você, pode ajudar a transformar a cidade.

Aproveite, compartilhe, realize!

UM sonho Coletivo

3



É PreCiso CoMeçar

Muita gente diz que ideia dos Canteiros Coletivos é original, mas não. 
A cada intervenção que fazemos, evidenciamos que a vontade de 
cuidar do espaço público da cidade é latente em cada um de nós.

Não é somente um desejo de diversão ou uma consciência cidadã, e 
sim uma necessidade humana. A gente precisa da estética para viver 
bem. E precisa de canteiros e praças aconchegantes para poder se 
encontrar com amigos e familiares.

Por isso é melhor definir os Canteiros Coletivos como uma ousadia. 
Aqui ninguém fica na vontade, todo mundo realiza. E é dessa “mão 
na massa”, essa vontade de sair da teoria e partir para a prática, que 
a gente precisa.

Nesta Cartilha, sem a pretensão de ser um guia técnico ou definitivo, 
você encontra as etapas de um processo inicial de intervenção 
urbana, que pode ser adaptado à realidade de qualquer bairro.

Inspire-se e faça como nós: Ouse!
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Sabe aquele cantinho feio, abandonado e cheio de lixo de seu bairro? 
Assim, sujo, pode não parecer, mas esse é o espaço ideal para iniciar 
uma bela intervenção.

Comece com um exercício de imaginação: Como seria esse lugar se 
eu cuidasse dele?

Imagine se ele tivesse uma grama verde, ervas e flores perfumadas, 
árvores frutíferas, vasos de planta, muros coloridos e um banco para 
uma boa prosa com os vizinhos. E parta para a transformação!

Lembre-se de que um pequeno local com vizinhança ao redor, 
de moradores a comerciantes, tem mais potencial para angariar 
cuidadores permanentes.

esColha do esPaço

MOBILIZE: Crie um espaço nas redes sociais, lance a 
ideia, e convide amigos para participar
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Se o canteiro escolhido tem muito lixo, marque um dia para fazer 
a limpeza e convide os vizinhos. No mutirão, vale se prevenir de 
acidentes usando luvas, calças e sapatos fechados. 

Caso haja muito entulho, separe os resíduos por tipo no local e chame 
o serviço de limpeza municipal para coletar. Reaproveite garrafas pet, 
latas, placas e pneus, separando-os para ser usados como vaso de 
planta, sinalização e cerca de proteção do próprio canteiro. 

Essa etapa é importante para que os frequentadores do bairro se 
sensibilizem com a ideia e mantenham o espaço limpo.

liMPeZa Geral

MOBILIZE: Distribua cartazes em lojas, igrejas, salões 
e associações de bairro com a chamada para o mutirão
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O plantio é o momento mais atrativo na 
transformação do espaço. Mesmo sem ter 
especialistas em botânica por perto, sempre há 
quem entenda sobre espécies que pedem sol 
ou sombra, maior ou menor área, e que saiba 
minimamente plantar. 

Se a muda for de grande porte, por exemplo, é 
preciso imaginá-la crescida no lugar em que for 
colocada e garantir que permita a presença de 
outras plantas, além de circulação no espaço.

Procure cercar as pequenas mudas para que não 
sejam pisoteadas por cães e pedestres ou retiradas 
pelo serviço de limpeza da cidade. Lembre-se dos 
objetos que você pode reaproveitar para isso.

dia de Plantar
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Quanto mais diversidade, mais beleza. Por que não criar um espaço 
com árvores e arbustos floridos e até mesmo uma pequena horta de 
chás, temperos e plantas medicinais? A babosa, conhecida como 
cicatrizante, e a língua de vaca, que alivia de insônia a tosses, 
podem ser as primeiras apostas.

Outras simpáticas nativas de Mata Atlântica são a pitangueira e 
o cajueiro, que além de levar sabor às ruas, atraem passarinhos 
e insetos polinizadores. As grandiosas, como quaresmeira e pau-
brasil, oferecem um futuro de muita sombra. Já o maracujá, escala 
rapidamente cercas e outros suportes, gerando lindas flores e frutas. 

diCas de esPÉCies
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Cidade CoM arte

MOBILIZE: Aproveite painéis velhos e crie placas 
coloridas que convidem os passantes para as atividades

A limpeza e o plantio ganham ainda mais força e significado se os 
moradores do bairro se identificarem com a estética do espaço.

Ou seja, nada melhor do que envolver artistas locais para fazer 
pinturas, mosaicos e outras intervenções que destaquem elementos 
culturais da comunidade.

De uma coisa não há dúvidas, todo artista gosta de deixar a marca 
em lugares públicos. E em uma intervenção, o convívio com outras 
pessoas faz também com que partilhe seus conhecimentos.

Com técnicas básicas de uso de spray e tinta acrílica, por exemplo, já 
é possível aplicar belas texturas em bancos, muros, postes e paredes. 
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Faça UM estênCil

Faça um desenho simples no centro 
de uma superfície rígida como folha 
de E.V.A. ou acetato (raio-x). 

Recorte a imagem cuidadosamente 
com um estilete.

Apoie o molde contra a superfície 
do local onde vai aplicar o estêncil. 
Prenda-o com fita adesiva para evitar 
que se mova.

Aplique o spray suavemente e repetidas 
vezes sobre a parte recortada, retire o 
molde e veja o resultado.
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MUtirão

Para que uma intervenção seja coletiva, é preciso apresentar as 
diversas formas de contribuir com a atividade. 

A dica é organizar mutirões, em que cada interessado se responsabilize 
por uma tarefa: levar mudas, ferramentas, lanche ou água, oferecer 
transporte solidário, chamar amigos ou divulgar e registrar o encontro. 

Além disso, o fazer coletivo aumenta o vínculo das pessoas entre si 
e com o espaço público. Por isso, conjugar o mutirão com oficinas de 
pintura e jardinagem também serve para atrair participantes.

MOBILIZE: Distribua mudas floridas a seus vizinhos 
para que cuidem e levem ao canteiro no dia do plantio
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Descubra entre os participantes 
das intervenções quem goste de 
reproduzir mudas em casa e conte 
com um quintal privilegiado para isso. 
Esse lugar pode ser um potencial 
berçário para a criação de espécies 
destinadas ao canteiro e a outros 
espaços do bairro.

É importante a vizinhança contribuir 
com terra e adubo para reabastecer o berçário 
permanentemente. O local também pode virar 
um ponto de coleta de mudas doadas por 

pessoas de outras regiões da cidade.

berçário

MOBILIZE: Investigue em hortos e floriculturas do bairro 
se há excedentes de plantas que possam ser doados
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Com a intervenção, o acúmulo de lixo no local 
diminui, mas ainda assim é importante programar 
limpezas semanais.

liMPeZa

PintUra

ManUtenção

reGas

As plantas precisam ser regadas constantemente 
e tratadas e protegidas caso sofram ataques de 
pragas e formigas. 

Chame artistas para novas intervenções à 
medida que as pinturas se desgastarem. 
Imagine que o canteiro pode ser uma galeria a 
céu aberto.

Se não houver ponto de água no local, faça 
parcerias para usar a mangueira de um prédio 
ou comércio, e programe um rodízio de rega 
entre os vizinhos.

CoMo Manter

14



Ocupar o canteiro com atividades de fruição é a melhor forma de 
mantê-lo vivo e preservado. Afinal, reconhecer o prazer que um lugar 
oferece faz com que naturalmente cuidemos dele. 

Feira de artesanato, piquenique, meditação, show de hip hop, 
troca de roupas e livros usados, barraca de lanche, são múltiplas 
as formas de ocupar o espaço público e até de gerar renda 
através dele.

A constância de atividades serve ainda para apresentar 
a outras pessoas os benefícios oferecidos pelo lugar, 
criando novos laços de afeto e legitimando-o como 
espaço de convívio. 

a Praça É do Povo
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