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[...] a rua é um fator da vida das cidades [...] Em Benarês ou em 
Amsterdão, em Londres ou em Buenos Aires, sob os céus mais diversos, 
nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da miséria. Os 
desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos deuses enquanto 
diante dos seus olhos uma rua abre para outra rua.

(João do Rio, 2012, p. 20)

O nosso teto é o céu estrelado. As cortinas das nossas paredes são os 
ventos, a fumaça poluente e a nossa cama é o papelão umedecido pelo 
orvalho.

(A.G., mais de 25 anos de rua, in: MPMG, 2010, p. 41)



O presente trabalho, pré-requisito para a graduação do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, tem como mote o desabrigo em Fortaleza. Conjuntura complexa, que 

implica diversos fatores. Sendo analisado à luz do Direito e de conceitos como 

gradiente composto pelo espaço primário e pelo espaço marginal, margem social e 

rede social. A interação destas variáveis com os elementos macroestruturais (i.e. 

economia e política) produzem vetores que facilitam o descenso às ruas, de um 

modo geral. Em Fortaleza, a rede sociassistencial vem passando por mudanças ao 

longo das últimas décadas, consolidando serviços caracterizados pela linearidade, 

tendo como esteio a adequação às normas institucionais e o tratamento, em caso 

de drogadição. Variável esta que vem englobando a pessoa em situação de rua na 

cidade, agravando ainda mais sua já precária condição. Todavia, tal rede 

apresenta-se, ainda, incipiente ante a demanda, centralizando-a em poucos 

equipamentos concentrados em um pequeno território. Neste sentido, o Centro 

Integrado de Apoio ao Nômade Urbano (CIANO) é concebido como reforço para 

a rede, ofertando um tipo de serviço, cuja �loso�a e modo de atuação divergem do 

que é atualmente empregado, podendo estabelecer contraponto ao atendimento 

daqueles sujeitos/famílias em situação de maior agravo, que hoje encontram 

di�culdades em serem assistidos. Os objetivos do projeto, hora proposto, são 

mitigar os danos que o desabrigo provoca no tecido social, contribuir com o 

resgate à dignidade e a promoção da cidadania, além de gerar urbanidade no 

município.

�e present work, prerequisite for the graduation of the Architecture and 

Urbanism course, has as its motto the homelessness in Fortaleza. Complex 

conjuncture, involving several factors. Analyzed through the Law and concepts 

such as the gradient composed of primary space and marginal space, social margin 

and social network. �e interaction of these variables with macrostructural 

elements (i.e. economics and politics) produces vectors that facilitate the descent 

to the streets, in general. In Fortaleza, the social assistance network has undergone 

changes over the last decades, consolidating services characterized by its linearity, 

revolving around the adequacy to institutional norms and treatment, in case of 

drug addiction. �is variable has been encompassing the homeless in the city, 

further aggravating his already precarious condition. However, the 

aforementioned network is only beginning to address the homeless demand, 

albeit centralizing it in a few equipment concentrated in a small territory. In this 

sense, the Centro Integrado de Apoio ao Nômade Urbano (CIANO) is conceived 

as a reinforcement for the network, o�ering a type of service, whose philosophy 

and mode of action di�ers from what is currently employed, being able to 

establish a counterpoint to the care of those subjects/families in a situation of 

greater aggravation, that today �nd di�culties in being assisted. �e objectives of 

the proposed project are to mitigate the damages that homelessness causes in the 

social fabric, to contribute to the rescue of the dignity and the promotion of 

citizenship, besides generating urbanity in the municipality.

ABSTRACTRESUMO

Palavras-Chave: desabrigo; pessoa/população em situação de rua; rede social; 
socioassitencial;

Keywords: homelessness; homeless; social network; social assistance;
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FONTE: https://www.trineross.com/wp-content/uploads/2014/06/Wolfgang-Tillmans-anti-homeless-device-2000.jpg

O presente estudo tem como mote o desabrigo urbano, conjuntura complexa, 

engendrada por diversos fatores, que tem como lugar de cena por excelência os 

logradouros públicos das cidades. A escolha da temática se dá a partir da 

inquietação, que se desenvolve gradualmente em meio aos encontros habituais 

com pessoas imersas neste contexto, cada vez mais presentes nas paisagens urbanas 

e, ao mesmo tempo, submetidas ao anonimato atroz e às condições aviltantes mais 

diversas.

O fenômeno principal – o desabrigo em Fortaleza – será analisado a partir da 

decomposição dos principais vetores que corroboram para sua reprodução, dentro 

de uma perspectiva socioespacial. Nesta abordagem, serão identi�cados os objetos 

que compõe o universo de estudo, tanto em seus aspectos recorrentes quanto nos 

singulares, de modo a se produzir um instrumental mais objetivo para embasar o 

produto �nal desse estudo: o projeto arquitetônico.

O desabrigo, atualmente, acomete cada vez mais pessoas e o seu enfrentamento 

passa a se apresentar como um dos imperativos do século XXI, período no qual a 

civilização, cada vez mais numerosa e globalizada, protagoniza um processo de 

urbanização com celeridade sem precedentes. Tal empenho encontra seu respaldo 

em políticas públicas pautadas no modelo contemporâneo dos Direitos Humanos, 

que concebe a moradia digna com um direito humano fundamental. Um dos 

INTRODUÇÃO1.1

JUSTIFICATIVA1.2

APRESENTAÇÃO1

12
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METODOLOGIA1.4

OBJETIVOS1.3

pilares do chamado Direito à Cidade. Condição necessária para a construção do 

projeto de vida público e privado da pessoa.

GERAL. Possibilitar, a partir da proposição de soluções arquitetônicas, meios de 

atuar sobre o desabrigo em Fortaleza, tanto pela via da minoração de alguns de 

seus efeitos mais danosos nos desabrigados quanto pela via do soerguimento de 

parte deste contingente para além da situação de rua.

ESPECÍFICOS. Traçar meios de resgate do projeto de vida da pessoa, a partir 

de objeto arquitetônico sensível aos instrumentos legais e ao arranjo institucional 

vigentes em Fortaleza, coadunando áreas como assistência social, lazer, saúde e 

trabalho e renda de modo;

Conceber equipamento que propicie diferentes tipos de serviços para um público 

heterogêneo, adotando um ideal de desrualização, mas que oferte amenidades de 

alguma relevância para a sobrevivência na/da rua, útil a demanda maior. Ou seja, 

que comtemple necessidades de curto prazo enquanto prioriza as de longo;

Conferir ao município interfaces urbanas quali�cadas, a partir do equipamento 

institucional público proposto, que dialogue com seu entorno e que contribua 

para minorar os efeitos deletérios da perda de vitalidade que, atualmente, incide 

sobre grande parte de Fortaleza, primando pelo cumprimento da função social da 

propriedade urbana.

Em um primeiro momento, tentou-se garantir a realização de visitas aos 

equipamentos que compõem a rede pública socioassistencial do município de 

Fortaleza, o que possibilitaria a aproximação com as instituições (prestadores de 

serviço) e os desabrigados (público-alvo). O que permitiria sondar demandas e 

potencialidades associadas às instituições pelos diversos atores. Para tal, a 

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Setra), órgão 

que coordena a assistência social no município, exige o preenchimento de 

formulário, na qual são colocados os motivos da visita e quais entidades se 

pretende acessar, para só então autorizar o encaminhamento. Todavia, dos diversos 

equipamentos solicitados, apenas foi admitida a visita ao Centro de Referência 

para População em Situação de Rua (Centro POP) do Ben�ca, lotado, à época, em 

imóvel de dois pavimentos alugado na Avenida da Universidade, nº 3215. De 

modo que a participação de usuários e de servidores no devir do estudo �cou 

restrita a um público ín�mo. Parte deste vácuo foi preenchida com dados do 

trabalho de graduação do estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) Artur Lima, apresentado no primeiro semestre de 2017 e 

intitulado “CAPSR - Centro de Apoio à População em Situação de Rua”. A 

escolha da obra, de mesma temática, motivou-se pela abrangência e imersão do 

autor em seu trabalho “de campo”.

Etapa seguinte foi marcada pela consolidação do arcabouço teórico, a partir de 

consulta a bibliogra�a e a bancos de dados de modo a elucidar conceitos, vetores 

e demais variáveis considerados relevantes ao fenômeno analisado. Perpassando 
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das experiências de destaque em seu enfrentamento. Avanços nas políticas e ações 

públicas de referência. Sintetizando, assim, uma base para a compreensão do 

desabrigo e das dinâmicas socioespaciais que permeiam o território na qual esse 

estudo se insere, dando suporte às decisões projetuais (como a escolha do sítio, a 

composição e organização do programa de necessidades, entre outras).



Praça do Ferreira, Centro, Fortaleza-CE
FONTE: Acervo próprio do Autor.

COMPREENDENDO O FENÔMENO2

NOTA SOBRE AS TERMINOLOGIAS ADOTADAS2.1

Neste capítulo, será feita a introdução à temática deste trabalho: desabrigo ou 

fenômeno “sem-teto”. Inicialmente, perpassando as terminologias ligadas a este 

campo, com breve comentário de seu conteúdo e como elas serão adotadas no 

decorrer deste texto. Em seguida, o enfoque do desabrigo ocorrerá a partir da 

perspectiva do sociólogo Matthew D. Marr, que em algumas de suas obras 

acadêmicas, o concebe como um misto de fatores macrossociais, microssociais e 

individuais. Ao longo da análise destes fatores, serão apresentados conceitos e 

dados, pertinentes ao desabrigo nas mais diversas escalas, dos genéricos/globais até 

o especí�cos/municipais, culminando com a abordagem do fenômeno em 

Fortaleza.

Antes de desenvolver o tema, faz-se necessário abrir um parêntesis quanto à 

terminologia adotada nesse estudo. A justi�cativa se dá a partir da constatação do 

emprego de uma vasta gama de expressões que revestem o fenômeno, seja para 

classi�car os indivíduos, os grupos e as subculturas que nele se inserem ou tão 

somente para endereçá-lo. Tal distinção, em geral, agrupa indivíduos conforme 

padrões comportamentais apresentados após sua imersão na nova realidade, 

aproximados conforme os mais diversos critérios: a relação com o tempo de rua e 

as instituições de amparo (e.g. “de�nitivo”, “institucionalmente dependentes”, 

“recém-deslocados”, “temporário”); as estratégias de sobrevivência empregadas 

(e.g. “carroceiro”, “esmoleiro”, “trecheiro”, “virador”) ou a identi�cação com certa 

autoimagem “arquetípica”, construída em torno de atributos especí�cos ou da 

reorientação cognitiva em conformidade com a situação de vida atual do sujeito 
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(e.g. “andarilho”, “de�ciente”, “escondidinho”, “hippie”). A correta identi�cação 

de um fenômeno é de suma importância, em especial quando se trata de um que 

impõe condições tão debilitantes, uma vez que a sua distinção além de lhe 

diferenciar, contém, em sua essência, o embrião do seu oposto, nesse caso, os 

elementos de sua superação.

Neste sentido, a instituição europeia Fédération Européenne d'Associations 

Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA), em meados dos anos 2000, 

abordou o tema do desabrigo a partir da noção de “casa”. O emprego do conceito 

partiu da concepção da habitação como lócus de intimidade e de sociabilidade, 

com base no estatuto legal de sua ocupação e posse exclusiva. O que resultou na 

de�nição de quatro categorias: sem-teto, sem casa, em habitação precária e 

habitação inadequada (BRASIL, 2013). A transposição deste modelo à realidade 

brasileira conduziria à identi�cação de um fenômeno mais profundo, que tem 

raízes históricas no país: o dé�cit habitacional. Com uma ressalva, pois similar aos 

critérios adotados pela FEANTSA, a instituição mineira Fundação João Pinheiro 

(FJP), uma das entidades que se dedica ao estudo/produção de indicadores sociais 

no Brasil, passou a tratar tal dé�cit pela ótica domiciliar, adotando os conceitos de 

ônus excessivo com aluguel (maior componente do dé�cit nacional avaliado), de 

coabitação, de habitação precária e de adensamento excessivo em domicílio 

alugado. Apesar de, em seu cerne, ambas fazerem alusão a uma das variáveis do 

problema - falta de acesso à moradia digna, quando analisados dentro de uma 

perspectiva baseada em dados e sensível às nuanças do desabrigo, naquilo que tem 

de mais atroz, a compreensão do fenômeno “sem-teto” a partir desses conceitos 

implicaria em milhões de famílias a mais, uma vez que pelos dados da FJP, tal 

dé�cit associado à unidade habitacional, no Brasil, já ultrapassa a cifra dos seis 

milhões de lares em 2015 (FJP, 2017). In�ar os números deste modo apenas 

tornaria mais difícil o enfoque naquele segmento que está em condições de maior 

agravo: vivendo na/da rua.

Todavia, a política e a economia são apenas alguns dos vetores do desabrigo. Seu 

equacionamento também contém variáveis socioafetivas. A distinção feita na 

expressão homeless (“sem lar”), presente na literatura internacional, traz nuances 

que, de relance, parecem estar ausente na vida construída nas ruas ou nos abrigos 

institucionais. Símbolos que remetem a um imaginário coletivo de lar tradicional 

ou funcional, que no Brasil pode ter um peso singular, dado que “a casa própria” 

– e os signos que dela emanam – é um objeto de desejo socialmente consagrado na 

cultura hegemônica.

Outra distinção existe entre as expressões morador de rua e pessoa em situação. A 

primeira implica uma condição permanente resultante da “aclimatação” às ruas. 

Implicitando uma “decisão” favorável por este estilo de vida. Concebendo o 

indivíduo entrincheirado na situação de desabrigo, em episódios contínuos ou 

intermitentes, mais orientado ao modo de vida na/da rua, após se submeter a um 

gradual processo de aculturação dos saberes e dos valores da vida e dos meios de 

produção socialmente reproduzidos (SNOW & ANDERSON, 1998; PRATES et 

al, 2011). Todavia, por mais que tal situação ocorra, e de fato há pessoas que 

optam por viver assim1 (QUINTÃO, 2012), a literatura consultada aponta para o 

fato que até este grupo de indivíduos tem possibilidade de perfazer o caminho 

para fora das ruas (MARR, 2012). E mais, merecem atenção do poder público 
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andarilho após se graduar, em 1990. Estória publicada na obra biográfica “Into the Wild” (1996), 

posteriormente adaptada para o cinema, em 2007, sob mesmo título e com direção de Sean Penn.



para atenuar os danos que lhe são in�ingidos pela vida engolfada neste contexto. 

O outro termo, pessoa/população em situação de rua (PSR), comum na literatura 

brasileira, talvez mais aprazível à sensibilidade do coletivo domiciliado 

(QUINTÃO 2012), aborda o desabrigo como um estado temporário, transitório. 

Vale ressaltar a própria de�nição que norteia as políticas atuais no país acerca 

desse(s) sujeito(s), conforme o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que 

institui a Política Nacional para População em Situação de Rua (PNPSR):

Parágrafo único.  Para �ns deste Decreto, considera-se população em situação 

de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 

extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de 

moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 

degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 

permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário 

ou como moradia provisória.

Dito isto, fechando parêntesis, serão utilizadas as expressões citadas, destituídas de 

parte de sua carga semântica, além dos termos nômade urbano/desabrigado e 

desabrigo, para referir-se ao(s) sujeito(s) e ao fenômeno no decorrer do texto.

Em conformidade com Marr (2012), a análise do desabrigo será realizada a partir 

de aspectos globais ou estruturais (macroescala) e individuais (microescala). Em 

qualquer estância do espectro observável do fenômeno, há pressões de ordem 

econômica, demográ�ca e ideológica, que atuam sobre os fatores convergentes do 

desabrigo e interagem de diferentes modos, no sentido de facilitar ou de di�cultar 

as tentativas individuais de saída das ruas (processo de “desrualização”). De forma 

sucinta, os fatores elencados por Marr (2012) podem ser arrolados a partir de uma 

ordem decrescente de escala: limitantes globais/locais (contexto econômico e 

político), conjuntura institucional, capitais (material, simbólico, social) do 

indivíduo e suas vulnerabilidades singulares (toxicomania, transtorno mental, 

entre outros). A análise subsequente pretende identi�car como os vetores 

existentes interagem na (re)produção do desabrigo em Fortaleza, com ênfase na 

atuação do Estado, que no âmbito brasileiro, pela opção por um modelo de 

welfare state, apresenta-se como provedor de mínimos existenciais. Cujo suporte e 

a facilitação no acesso à postos de trabalho que provenha rendimentos mínimos e 

à habitação de baixo custo, segundo Marr (2012), constituem-se, geralmente, em 

elementos imprescindíveis para o processo de (des)rualização.

A literatura consultada não concebe o desabrigo como um produto exclusivo da 

precariedade econômica do indivíduo, ao invés favorece uma abordagem que o 

compreende como efeito determinado pela con�uência de diversas causas. A 

primeira abordagem, de vertente mais neoliberal, assenta-se sob o sujeito isolado 

do tecido social, no vácuo. Nesta perspectiva, sucesso e fracasso estão ao alcance de 

qualquer um. Tal pensamento tem contribuído para uma concepção patológica do 

desabrigado, uma vez que estar em situação de rua seria condição análoga ao 

fracasso pessoal (BURSZTYN, 2000; BEDENDO, 2016). Por outro lado, 

abordar o fenômeno como uma interação complexa entre vetores diferentes – 

externos e internos, que mina os recursos que uma pessoa, de outro modo, teria 
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LIMITANTES GLOBAIS/LOCAIS2.3tem disponível em sua rede, parece elucidá-lo de modo mais contundente. Pois 

parte de um equacionamento da questão sensível ao contexto sociopolítico e 

econômico, em que as pessoas se inserem, e aos diferentes tipos de capitais que elas 

podem dispor em um dado momento. Explicando, ainda, por que algumas 

pessoas estão, aparentemente, em situação de maior marginalidade que outras 

e/ou mais suscetíveis as eventuais mudanças de sorte (SNOW & ANDERSON, 

1998; MARR, 2012).

Cabe ressaltar que não se trata de um fenômeno recente. É possível imaginar que 

o desabrigo pode ter sido algo recorrente na história do homo sapiens, dado que 

durante muito tempo �cou completamente a mercê das forças naturais. E, mesmo 

com os avanços técnicos e tecnológicos auferidos, ainda é possível o deslocamento 

de populações inteiras ante um desastre natural, como ciclones, maremotos, etc. É 

o caso do rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana, Minas 

Gerais, ocorrido em 2015. Dito isto, é importante considerar que o desabrigo 

pode ocorrer gradualmente, por meio de um processo de dissolução das estruturas 

da rede de amparo do indivíduo ou de um coletivo, ou subitamente. Pode dar-se 

isoladamente ou afetar contingentes inteiros. A exemplo do Sismo do Haiti, em 

2010, que abalou a capital haitiana, deixando milhares de feridos e desabrigados. 

Há ainda o registro literário de moradores de rua desde a antiguidade clássica, 

como o do �lósofo grego Diógenes de Sinope (ver Figura 1), que viveu cerca de 

2400 anos atrás. Ligado à escola cínica, imortalizou-se por seu pensamento e, 

particularmente, seu estilo de vida inusitado (adotado um barril como moradia) e 

sua interação com Alexandre, O Grande - motivo de diversas pinturas.

O exame dos determinantes interescalares da política e da economia do desabrigo 

considerará os avanços e os retrocessos do direito à cidade e como tem-se dado a 

inserção produtiva dos mais pobres, conjunto demográ�co mais suscetível às 

Figura 1. Alexandre e Diógenes (1792) - Pintura de Gaetano Gandolfi 

Fonte: https://arazaoinadequada.files.wordpress.com/2015/05/diogenes-and-alexander.jpg
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alterações dos fatores estruturantes. Será tratada a conjuntura macro (país, região 

e município), aprofundando menos a micro (bairro), que será complementada na 

abordagem da escolha do sítio de interveção, visto o peso que esses fatores, 

conjuntamente com os elementos institucionais, tem na seleção.

CONJUNTURA HISTÓRICA. Para Bursztyn (2000), até certo ponto, 

entre pobres e ricos havia alguma relação de codependência. Um elo orgânico. A 

literatura aponta que a preocupação do Poder com a miséria extrema, latente fator 

de instabilidade do tecido socioeconômico, remonta a períodos longínquos da 

história. A Inglaterra, por exemplo, desde o século XIV, tinha em vigor leis contra 

a vadiagem (Vagrancy Laws), criminalizando a prática de dormir e de esmolar em 

locais públicos. Em 1601, lá, adota-se a primeira “Lei dos Pobres”, que delegava 

aos condados a função de restringir a mobilidade dos “desvalidos”, por meio de 

medidas compensatórias (e.g. abrigo e, no caso dos “aptos”, emprego). E em 1975, 

institui as Corn Laws, análoga ao vale refeição atual (BURSZTYN, 2000).

A Revolução Industrial, por sua vez, representa uma pedra angular na história dos 

meios de produção econômicos e espaciais. Com a oferta de postos de trabalho nas 

indústrias, ocorre o incremento gradual da especialização do trabalho e, ao mesmo 

tempo, do �uxo migratório do meio rural para o urbano. O processo de inchaço 

das cidades, vinculados à transição para uma economia de produção industrial, foi 

observado em diversos contextos, desencadeando intervenções a nível de malha 

urbana, sob pressupostos “higienistas”, visando adequá-las às novas demandas de 

usos e de deslocamentos, enquanto “esterilizava” de seus espaços (em particular, os 

públicos) as “chagas da miséria”, geradas pelo intenso processo de adensamento, 

que facilitava o aparecimento de condições insalubres. A distribuição desigual das 

riquezas socialmente produzidas e das oportunidades e a instablidade econômica, 

por um lado, e a celere urbanização, associada à falta de planejamento e de gestões 

públicas e�cazes, por outro, trazem riscos de fragilização para urbes em todo o 

globo, especialmente àquelas situadas nos países “periféricos” (ver Figura 2).

Após a Crise do Petróleo, o abismo entre pobres e ricos passa a se acentuar cada 

vez mais, pois a subsequente crise �scal dos estados na década de 1980 vai facilitar 

a introdução de agendas neoliberais nas pautas políticas de alguns países “centrais” 

e “periféricos”. 

NO BRASIL, isso se traduziu em um direcionamento para uma práxis estatal 

de “parceria”, focalizada e descentralizada (SILVA, 2010; CONSELHO 

EDITORIAL, 2017). Até então, a atuação do estado brasileiro junto à pobreza 

assumia, quando muito, um caráter de �lantropia, sendo a assistência social 

relegada a um plano assistencialista, quando não era utilizada como moeda de 

troca de favores políticos – prática que ainda persiste. A pobreza, por vezes, 

passava a incidir como problema de saúde pública e (até a presente data) como 

“caso de polícia”. Neste vácuo, atuavam (e atuam) entidades não governamentais, 

como instituições religiosas e leigas. Em suma, a assistência social era uma questão 

de benemerência de alguns poucos agentes sociais e não uma política pública de 

fato. Mesmo nos primeiros anos pós-redemocratização, o Estado brasileiro tardou 

a instituir/regulamentar uma série de dispositivos necessários ou previstos em sua 

nova Constituição Federativa (CF), restringindo-se a mitigar a pobreza pela via 

compensatória, ainda sob a égide de um modelo desenvolvimentista, que agora 
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adotava uma cartilha neoliberal, com verniz de estado de bem-estar social.

Ainda nos anos 1990, entretanto, é possível perceber alguns avanços, como o 

alinhamento do Brasil ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais2, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 

19 de dezembro de 1966. Marco internacional que reforça a responsabilidade do 

Estado no provimento de condições mínimas e na expansão dos direitos sociais, 

como destacado em seu Artigo 11:

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a 

um nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 

continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 

sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 

consentimento (BRASIL, 1992).

Outro passo importante foi dado, já no ano seguinte, com a instituição da Lei 

Figura 2. Indicadores socioeconômicos no Brasil e em Fortaleza e mapa com índice de vulnerabilidade em cidades ao redor do globo

* Indicador que mede a desigualdade de renda, varia de 0 a 1 (valor de máxima desigualdade).

Fonte: (a) O POVO, 01 Jul 2017; (b) O GLOBO, 06 Nov 2016; (c) INSTITUTO IGARAPÉ; (d) IBGE; (c) O POVO, 05 Jun 2017; (f) O POVO, 21 Dez 2016. Elaboração: Autor.
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População estimada (2017)d

Taxa de crescimento populacionalc

Índice GINI* (2015)c 0.60

78.1Taxa de homicídio por 100 mil habitantese

Taxa de desemprego da Região Metropolitanaf 13.2%

DADOS RELATIVOS AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA:

13.3

R$ 2.109,00

0.51

Taxa de desemprego (2017)a

Renda média do trabalhador brasileiro (2017)a

Índice GINI* (2015)b

DADOS RELATIVOS AO BRASIL:

2   Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992.
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7   Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007.
8   Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004.

Orgânica de Assistência Social (LOAS)3, que alçou a Assistência Social ao plano de 

política pública e criou o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sistema 

responsável por geri-la:

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, 1993).

Nos anos 2000, período denominado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) de década “inclusiva”, o país registrou importantes avanços no 

campo social, em particular nos grupos tradicionalmente excluídos – negros, 

analfabetos, crianças, entre outros (IPEA, 2012). A começar pelo aperfeiçoamento 

gradual dos marcos legais, inserindo a moradia como função pública de interesse 

comum – com a promulgação da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de 

fevereiro de 2000, que altera o Artigo 6, da CF – e produzindo um duplo efeito: 

“o direito à moradia torna-se um direito fundamental, passando, portanto, a ter 

que ser efetivado para todos, e passa a compor o rol dos direitos norteadores de 

todas as legislações e políticas públicas do Estado brasileiro.” (GALINDO & 

MONTEIRO, 2016, p. 26). No começo dos anos 2000, a noção de Direito à 

Cidade ganharia, em tese, nova força com a promulgação do Estatuto da Cidade4, 

do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)5 e com a criação do 

Ministério das Cidades. Todavia, passado mais de uma década de sua introdução, 

ainda há enorme distância entre intenção e gesto, o que torna difícil a�rmar se 

constituíram real fortalecimento na efetivação do direito à cidade.

Ainda no âmbito do Direito, houve progressos notáveis também no campo 

socioassistencial com a instituição do Cadastro Único (CadÚnico)6, instrumento 

do SUAS que busca e identi�ca famílias brasileiras de baixa renda, elegíveis para 

programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC)7 e o 

Programa Bolsa Família (PBF)8:

A evolução do SUAS, do Bolsa Família, do Cadastro Único e da gestão 

integrada têm contribuído para consolidar no país um modelo de proteção 

social capaz de identi�car e levar, às famílias em situação de pobreza, 

vulnerabilidade e riscos pessoal e/ou social, atenção que articula segurança de 

renda monetária com trabalho social, considerando a integralidade de suas 

demandas. Este modelo tem se voltado não apenas à sobrevivência e à garantia 

de mínimos sociais, como também à redução de riscos e à ampliação das 

capacidades de proteção e ao enfrentamento de vulnerabilidades e riscos pelas 

famílias e indivíduos, com acesso aos recursos disponíveis nas demais políticas 

(MDS, 2013, p. 129).

Vale ressaltar que para a redução das disparidades ao longo dos anos 2000, o acesso 

ao emprego e a programas de transferência de renda, em particular o PBF, tiveram 

uma função primordial:

A inédita redução da desigualdade observada na década passada pode ser 

decomposta pelas diversas fontes de renda captadas pela PNAD e retrabalhadas 

3   Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
4  Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
5   Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005.
6   Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
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da seguinte forma: Trabalho (58%), Previdência (19%), Bolsa Família (13%), 

Benefício de Prestação Continuada (BPC 4%) e Outras Rendas (6%) como 

aluguéis e juros. Ou seja, a maior parte da queda da desigualdade se deveu ao 

efeito da expansão trabalhista observada, o que confere sustentabilidade ao 

processo redistributivo assumido. (IPEA, 2012, p. 8-9)

Em 2009,  a PSR ganha protagonismo no arranjo legal e institucional do país com 

a aprovação da Tipi�cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais9 (Tipi�cação) 

e da Política Nacional para População em Situação de Rua (PNPSR)10.

Se por um lado a redução da taxa de analfabetismo e a distribuição dos dividendos 

do crescimento econômico – por meio de programas de transferência de renda, do 

acesso às linhas de crédito e da criação de novos postos de trabalho – facultaram a 

ascensão de quase 40 milhões de brasileiros à classe C na última década (ver 

Grá�co 1). Fato que ocorre concomitantemente ao aumento do consumo real (ver 

Grá�co 2) e do estoque habitacional, decorrente da vigência do Programa Minha 

Casa Minha Vida (MCMV)11. Por outro lado, não foi possível engendrar uma 

conjuntura articulada e sustentável entre essas ações, de modo que pouco se 

conseguiu em termos de reversão do status quo histórico.

E conforme os efeitos da Crise de 2008 tornaram-se mais pronunciados no país, 

os problemas tradicionais tendiam a persistir ou a se exacerbar. A di�culdade de 

acesso dos brasileiros à moradia digna, registrada na tendência ascendente do 

dé�cit habitacional do país (ver Figura 3), é asseverada pela valoração nos preços 

de venda e de locação de imóveis, em razão da con�uência de três fatores: os 

9   Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009.
10 Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009.
11 No caso do MCMV, a produção maciça de unidades habitacionais em um curto intervalo deu-se

por um viés de mercado, o que favoreceu as Faixa 2 e 3, de maiores rendimentos, em detrimento da 

Faixa 1, que  tem menor poder aquisitivo e que compõe a maior parte do déficit brasileiro (ASSAD, 

2012). 
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Fonte: Data Popular. Elaboração: Autor.

Gráfico 1. Mudança da pirâmide econômica brasileira na década - em porcentagem

Gráfico 2. Potencial de compra de bens e serviços por classe social - em porcentagem

20112003

A/B (56,4% / 39,9%) C (27,9% / 44,3%) D/E (15,7% / 15,8%)

Fonte: Data Popular. Elaboração: Autor.
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Figura 3. Proporção do Déficit Habitacional (quantitativo + qualitativo) no total de domicílios 
para os países da América Latina e Caribe - 2009

Fonte: BID apud MIOTO, 2015.

investimentos estatais em infraestrutura urbana, a atuação profícua do mercado 

imobiliário da construção civil (até então aquecido) e a especulação imobiliária. 

Nas cidades com economia em ascensão, a ação do capital especulativo cooptou 

parte do estoque de terras e edi�cações, por razões �nanceiras – particularmente, 

nas áreas com índices urbanos mais permissíveis e bem servidas de estrutura, em 

geral, usinas de geração de empregos.

23

Apesar dos normativos brasileiros apresentarem o direito à propriedade como 

condicionado a função social, i.e. o interesse coletivo,  o instrumental presente no 

Estatudo da Cidade, incidente nos Planos Diretores municipais, tem-se mostrado 

inócuo, ante desinteresse do Poder Público, para garantia de acesso à moradia por 

parte de um seguimento considerável, que se bene�ciara deste ativo, pois estaria 

possibilitado de transferir seu poder de investimento para a posteridade (NERI, 

2014). Essa disjunção socioespacial, impressa à reprodução do território, tem 

propiciado a lógica urbana de “deseconomia regressiva”, na qual os seguimentos 

com menos recursos terminam por arcar com os maiores ônus – e.g. movimentos 

pendulares cotidianos –, marginalizando-os ainda mais.

No Brasil, a questão não se limita à produção do território, cujo aprofundamento 

do impasse da questão urbana já é um desa�o para a “Nova Agenda Urbana” do 

século XXI. Mas, em paralelo, parece haver uma má distribuição dos recursos 

públicos. Ponto que foi levantado, em episódio recente, pelo defensor público 

federal Geórgio Endrigo Carneiro da Rosa, que, por inação do Executivo ante ao 

cumprimento do Pacto Social, interpelou pela via do Judiciário, colocando como  

réus a União, o estado e o município. A ação questionava o custo �nanceiro do 

crédito extraordinário, no motante de cerca de R$ 420 milhões, liberados para o 

pagamento de auxíli-moradia dos membros dos poderes da República no ano de 

2016, segundo Medida Provisória 711, de 18 de janeiro de 2016. O defensor 

alegava que seria possível, com recursos similares, garantir moradia por um ano à 

48.620 pessoas em situação de rua, por meio de auxílio-moradia estimado em R$ 

750,00/pessoa – valor superior aquele praticado atualmente pela Prefeitura de 

Fortaleza (CONSULTOR JURÍDICO, 2016).



Por outro lado, o Brasil começa a esboçar, de modo incipiente, experimentos de 

inserção produtiva alternativa (cooperativas, negócios sociais, empreendimentos 

de economia solidária). No caso de Fortaleza, a maior parte destes concentram-se 

no meio urbano (ver Figura 4), todavia seu alcance ainda é limitado e dentro da 

conjuntura atual, ainda não se apresentam como alternativa viável de inserção, 

dado a baixa taxa de sucesso, em decorrência da baixa capacitação, carência na 

oferta de incentivos �scais e de linhas de �nanciamento �exíveis, entre outros.

Desde 2013, o Ministério do Trabalho, por meio do Programa Nacional de Apoio 

ao Associativismo e Cooperativismo Social (Pronacoop Social), vem impactando 

milhares de pessoas, fomentando a formalização de empreendimentos solidários. 

A iniciativa aporta ao Ceará por intermédio de convênio com o Centro de Defesa 

e Promoção dos Direitos Humanos (CDPH) da Arquidiocese de Fortaleza, que 

captou R$ 866 mil, para bene�ciar pessoas em situação de rua, impacto ajudou 

cerca de 400 pessoas diretamente e 600 indiretamente a atingirem algum grau de 

inserção econômica, por meio da capacitação em atividades de baixa quali�cação 

(zeladoria, manicure, corte e costura, vendas, entre outras), acompanhada de 

formação política, voltada à tomada de consciência da situação e dos direitos das 

pessoas em situação de rua (SEGS, 2017). O grupo que se especializou em corte e 

costura, por exemplo, dividiu os lucros das vendas de artigos confecionados entre 

os participantes.

Fortaleza conta, ainda, com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), voltado à capacitação de pessoas inscritas no CADÚnico, e 

No plano econômico, a recente retração, em menos de dois anos, empurrou mais 

de 4 milhões de brasileiros para as camadas mais baixas. Ocasionando o descenso 

de muitos à condição de desabrigado. Dentro do novo arranjo, e em contexto de 

redução de direitos trabalhistas, tem-se uma diminuição do emprego protegido 

(ou celetista), em favor de uma maior precarização dos postos remanescentes, 

agora mais concorridos. 

12 FGV PROJETOS, 2014.
13 ASSAD, 2012, p. 103.

Figura 4. Mapa de Empreendimentos de Economia Solidária urbana no Brasil e em Fortaleza

Fonte: PROJETO SIES. Elaboração: Autor.
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abaixo do mercado.

FORTALEZA apresenta paralelos com  o que  ocorre nas escalas superiores do 

território. A lógica de produção do seu espaço intraurbano vai gerar um tecido 

urbano, cuja morfologia e sintaxe apresentam redundâncias com outras cidades 

que, ao longo do processo de urbanização regional, tornaram-se “nó” de destaque 

em relação às suas respectivas redes. Palco de uma ocupação assimétrica e 

polarizante, na qual certas áreas (“centrais”) passaram a exercer especial força de 

atração nos �uxos de capitais, bens e serviços e de pessoas. Enquanto que a 

dinâmica intríseca da ocupação desses setores, mais prestigiados, produzem forças 

centrífugas, que empurram a “miséria” para os bolsões marginais da cidade, áreas, 

em geral, carentes de infraestrutura e de serviços essenciais (ver Figuras 5 a 8). 

Instaura-se, assim, um ciclo vicioso de vulnerabilidade social, que ocorre à revelia 

dos elos, diretos e indiretos, de codependência existentes entre “núcleo” e 

“periferia”. O primeiro, concentra os mais ricos e os dividendos da urbanização, 

galvanizando oportunidades, equipamentos, serviços públicos. O último, refugo 

territorial habitado pelos mais pobres, apesar de garantir reserva de mão de obra 

barata e “acessível”, é passível de assimilação. O que realimenta o processo.

Atualmente, cerca de um milhão de pessoas, em sua maior parte de baixa renda, 

habitam os cerca de 843 assentamentos precários que existentem em Fortaleza. 

75% dos quais são favelas14, que, ao todo, somam 620. Nenhuma das quais foi 

regularizada15. O atual dé�cit habitacional da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) situa-se em cerca de 100 mil moradias com alguma carência (ver Grá�co 

3). Valor que abrange metade do montante relativo ao do estado do Ceará16. 
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Gráfico 3. Déficit absoluto na Região Metropolitana de Fortaleza segundo PNAD - em domicílios

Fonte: Ipea apud Tribuna do Ceará, 25 Nov. 2013

com o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho 

(Acessuas Trabalho), que segundo a Prefeitura de Fortaleza, atua junto às pessoas 

em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social para garantia do direito de 

cidadania e a inclusão no mundo do trabalho.

O auxílio ao ingresso no circuito produtivo pode dar-se, também, por intermédio 

de patrocinadores privados, como foi o caso da Lavanderia 8 de Março, em Santos 

(SP). Empresa recebeu apoio da Rotary Clube de Santos e é mantida pela 

Secretaria de Assistência Social, empregando mulheres em situação de exclusão 

social, que tiram o sustento de suas famílias por meio da oferta de serviços à preços 

14 DIÁRIO DO NORDESTE, 02 Jul. 2016.
15 OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 12 Mai 2016.
16 TRIBUNA DO CEARÁ, 25 Nov. 2013.
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Figura 8. Renda média mensal de pessoas de 10 ou mais anos por bairro - Em reais (R$)

Fonte: Censo 2010, IBGE. Elaboração: Autor a partir de SDE/COPROJ, 2015.
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Figura 7. Valor do solo de referência para IPTU residencial por bairro - Em reais (R$)
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Fonte: SEFIN/PMF - IPTU, 2015. Elaboração: Autor a partir de FORTALEZA EM MAPAS.

Figura 5. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por bairro
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Fonte: Censo 2010, IBGE. Elaboração: Autor a partir de SDE/COPROJ, 2015.

Figura 6. Total de estabelecimentos | estoque de empregos por bairro

Fonte: RAIS/MTE. ELABORAÇÃO: Autor a partir de SDE/COPROJ, 2015.
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A desigualdade espacial em Fortaleza

FONTE: http://static.panoramio.com/photos/original/8135656.jpg.
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Combate à Fome (SETRA) que passa a capitanear a Assistência Social em Fortaleza.
20 Lei nº 10.131, de 28 de novembro de 2013.

N
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Figura 9. Adequação habitacional x renda na RMF

Fonte: IZÍDIO,2014.

Conforme o Censo 2010, do IBGE, tal segmento compreende boa parte da 

população fortalezense, que se situa, em sua maioria, nos bairros mais afastados 

dos núcleos urbanos “centrais”. Setores, em geral, onde a terra possui menor valor 

venal e a infraestrutura urbana não está consolidada. Adotando como padrão uma 

unidade familiar composta de três membros, a cidade de Fortaleza apresentaria, 

conforme dados do Censo 2010 (IBGE), um terço de seus bairros caracterizados 

por renda per capita média inferior a um salário mínimo, enquanto outros 75,6% 

teria média de rendimento abaixo de 2 SM17 (ver Figura 9).

Se o acesso à moradia fosse predicado apenas à economia, o fortalezense médio, 

que vive com baixos rendimentos, teria di�culdade em adquirir sua casa própria. 

Ainda no campo da Habitação de Interesse Social (HIS), tal acesso poderia se dar 

por intermédio da efetivação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), já 

previstas no Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), de 2009; da 

regularização fundiária e quali�cação arquitetônica via assistência técnica gratuita 

ou à preço popular; do MCMV; da requali�cação de imóveis abandonados, entre 

outros. Métodos, contudo, que pressupõem um arranjo material prévio favorável 

e cuja implementação pode tardar a chegar naquele público mais necessitado18. 

Em se tratando de PSR, há, contudo, outra via possível para a efetivação deste 

direito: a locação social. A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) vem 

modi�cando tal instrumento desde que promulgou seu Programa de Locação 

Social, através da Lei nº 9.682, de 26 de agosto de 2010. Em um primeiro 

momento, a execução deste programa �cou a cargo da Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SEMAS)19 e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Habitacional de Fortaleza (Habitafor). Gestão que passa, posteriormente, a 

incorporar outros órgãos, como a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã 

(Sesec), a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e a Secretaria Municipal da 

Cidadania e Direitos Humanos (SCDH)20.

17 DIÁRIO DO NORDESTE, 02 Jul. 2016.
18 Caso do MCMV, que sorteia aleatoriamente seus beneficiários, e da regularização fundiária, que, 

na capital cearense, ainda ocorre de modo desarticulado, conforme demanda espontânea.
19 A SEMAS é extinta em 2012, dando lugar à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e 
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24 Idem

A Locação Social encontra-se amparada pelo Inciso IV, do Art. 23, da Lei Federal 

nº 11.124/05, que prevê o benefício pelo SNHIS sob a hipótese de:

concepção do subsídio como benefício pessoal e intransferível, concedido com 

a �nalidade de complementar a capacidade de pagamento do bene�ciário para 

o acesso à moradia, ajustando-a ao valor de venda do imóvel ou ao custo do 

serviço de moradia, compreendido como retribuição de uso, aluguel, 

arrendamento ou outra forma de pagamento pelo direito de acesso à habitação;

Em sua última alteração – promovida pela Lei nº 10.328, de 12 de março de 2015 

–, garante-se concessão do benefício21 por até dois anos, para famílias e indivíduos, 

mediante ingresso com cadastro próprio na Habitafor ou na Sesec, comprovada a 

condição de baixa renda, vulnerabilidade social e situação de desastre do 

candidato ao benefício. Direito que se extende aos desabrigados – inciso IV, Artigo 

7º. Outra alteração – decorrente do Artigo 6º, da Lei nº 10.131, de 28 de 

novembro de 2013 –, foi a de�nição de um teto inicial para a disponibilização de 

tal benefício: sendo contemplado até mil vagas, para famílias munícipes de 

Fortaleza, a serem concedidas pelos órgãos que gerenciam o programa. Com 

possibilidade de ampliação em até 25% o total de bene�ciários por cada órgão. 

Nesta lei, a Setra, inicialmente, teria condições de incluir apenas 150 bene�ciários. 

Cifra diminuta se considerado o abrangente universo de individuos em situação 

de marginalidade ou de vulnerabilidade social existente na cidade, dentre os quais 

famílias e indivíduos em situação de rua.

Já no aspecto socioeconômico, além dos habituais migrantes que aportam na urbe 

21 Em 2014, efetiva-se a diretriz preconizada no Art 3º da Lei 10.131/13, com o reajuste do valor do 

aluguel social pago pela Prefeitura, passando de R$ 350,00 para R$ 420,00.
22 PROGRAMA BRASILIANAS, 05 Out 2015.
23 Draúzio Varella, in: https://www.youtube.com/watch?v=6PdEpC9BBBc.

em busca de oportunidades ou tangidos pela seca, cresce o número de pessoas que 

deslizam para condições marginais, em razão dos graduais aumentos das taxas de 

desemprego, o qual abrange especialmente as pessoas com baixa escolaridade e 

com pouca quali�cação pro�ssional. Em meio à retração do mercado de trabalho 

formal e a escassez de recursos ante as demandas mais imediatas à sobrevivência, 

pode atenuar os laços de solidariedade e, ao mesmo tempo, tornar pouco atraente 

submeter-se as incertezas de um processo de capacitação. Período taxativo, em que 

cresce o “trabalho a sombra” – i.e., a busca de rendimentos por meios informais ou 

ilegais – e a vulnerabilidade ante a oferta de meios de escape da realidade.

Neste tocante, vale ressaltar um agravante que agora faz parte da “questão urbana” 

em Fortaleza e nas grandes cidades brasileiras, como um todo: o espaço que o 

Estado deixou vacante nos setores marginalizados da cidade, gradualmente, 

passou a ser ocupado pelo crime organizado, como os que atuam no trá�co de 

drogas. Este Poder paralelo, aqui reorganizado com a chegada recente de facções 

do sudeste do país, impõe ao território sua lei. Regimento que incide sobre as ruas, 

visto que muitos que compõe a PSR são egressos do sistema prisonal – parte 

destes, réu primário, presos portando pequenas quantidade de drogas, sozinhos e 

em operações de rotina22 – e sua passagem por essas instituições penais, dado o 

atual estado do sistema carcerário brasileiro, é caracterizada como “um momento 

agudo na transmissão de informações”23, garantindo maior probabilidade de 

reprodução deste código paralelo nas ruas. Provável razão pela qual o consumo de 

drogas injetáveis não é difundido no panorama nacional, em favor da via 

intranasal24, com destaque para o crack, que tomou “as ruas” e tem contribuído 

para o descenso de milhares de indivíduos e famílias.
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inspiradas na psicologia comportamental, que partem do princípio que o alvo da 

ação é inapto à habitação (Not Ready for Housing). Sujeito eivado de patologias, 

que comprometem sua capacidade de evitar danos a si próprio, como manter-se 

abrigado e/ou inserido em um contexto social funcional. Devendo ser submetido 

a um processo gradual de condicionamento – baseado em reforços positivos, a 

cada etapa avançada com sucesso, e castigos, nos casos de falhas em cumprir com 

as expectativas impostas –, cuja �nalidade é assegurar um “desempenho” social 

adequado, sádio.

A �loso�a do CoC abrange um amplo espectro de práticas, de modo que não foi 

possível identi�car um experimento originário desta vertente. Todavia, a literatura 

aponta um método mais ou menos comum aos casos em que foi aplicada. Nele, as 

interfaces de atendimento são estruturadas de modo que os usuários perfaçam um 

caminho linear, superando diferentes etapas até atingir a situação de alojamento 

de�nitiva (ver Figura 10), marco que comprovaria saída exitosa das ruas. Ao longo 

deste trajeto, podem ser ofertados serviços pro�ssionais de acompanhamento e/ou 

orientação, com objetivo de garantir uma maior taxa de retenção da situação de 

abrigo e construir elo entre o cliente e a comunidade, reinserindo-o no convívio 

social. O tratamento é o esteio principal da atuação. Recaídas (álcool ou outras 

drogas) podem signi�car a desvinculação do usuário do programa, de modo que o 

tema pode adquirir conotações de tabu.

HOUSING FIRST (HF) inverte a lógica de “tratamento primeiro” do CoC. 

Iniciando a intervenção com o sujeito já considerado apto a adentrar em situação 

de alojamento por tempo inde�nido (Housing Ready). Dentre as experiências 

CONJUNTURA INSTITUCIONAL2.4

Antes de imergir no âmbito da atuação institucional da rede socioassistencial de 

Fortaleza, faz-se necessário uma análise de dois modelos emblemáticos, que se 

�rmaram nas experiências de enfrentamento do desabrigo no Brasil e no mundo

CONTINUUM OF CARE (CoC) é a denominação dada para abordagens 

Habitação
Acessível

Habitação
de Apoio

Permanente

Moradia de
Transição

DivulgaçãoPrevenção

Abrigo de
Emergência

Serviços de Suporte

Suprimento Adequado de Habitações Acessíveis*

Figura 10. Modelo operacional esquemático de um programa Continuum of Care

* Modelo concebe o processo de “desrualização” exitoso vinculado a um estoque de habitação acessível.

Fonte: LEVINSON,2004.
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próprio esforço. A abstinência continua a ser o ideal a ser alcançado. Todavia, há 

múltiplos caminhos para a sobriedade, desde que sirvam a conter ou a reduzir os 

males ligados ao uso abusivo de substância, como: overdose, encarceramento, 

empobrecimento, desnutrição, desabrigo prolongado e má saúde (LEVINSON, 

2004).

Apesar do HF representar uma ruptura com o paradigma tradicional e de produzir 

resultados positivos em alguns experimentos, não se trata de uma “panacéia”. A 

literatura consultada apresentou um panorama difuso das descobertas auferidas 

pelos modelos implementados. De modo que não se tem um consenso quanto a 

qual seria o mais e�caz na solução do desabrigo. Ao contrário, há um incentivo a 

experimentação, considerando particularidades locais, e a intersetorialidade, pela 

oferta da maior diversidade de serviços possíveis, garantindo ampla cobertura no 

atendimento de diferentes demandas (KERTESZ et al, 2009). 

Outros pontos observados merecem ressalva. O primeiro, intrainstitucional, diz 

respeito à humanização intríseca ao atendimento nos serviços. Foi relatado que o 

elo institucional, ou seja a conexão entre clientes e servidores, por meio de uma 

relação respeitosa, é um atenuante dos efeitos danosos da vida na rua. Vínculo 

ativado quando se tem um ambiente �exível, holístico e rico em serviços. Por sua 

vez, tal ambiente potencializa os benefícios auferidos pelo indivíduo durante seu 

intervalo de abrigamento (temporário ou permanente). Há casos relatados em que 

a desrualização exitosa se dá apenas por intermédio desses vínculos, ou seja, a 

expansão de capital social/rede social (MARR, 2012).

encontradas, uma paradigmática foi a que ocorreu em New York, em 1992, 

protagonizado pela instituição Pathways to Housing, que estendeu a oferta de 

habitação para pessoas com duplo diagnóstico (transtorno mental e toxicomania), 

de maior complexidade (the hardest-to-serve). O experimento facilitou o acesso a 

moradia para pessoas em situação de rua, sem exigir-lhes abstinência ao longo do 

programa, conforme princípios de redução de danos (harm reduction):

Pathways to Housing, um programa concebido para acabar com o desabrigo e 

melhorar o bem-estar como um todo daqueles moradores de rua novaiorquinos 

mais difíceis de se atender, descobriu que a redução de danos é especialmente 

e�caz no combate ao desabrigo para pessoas com duplo diagnóstico [...] De 

fato, como atestado por seus clientes, o desabrigo geralmente serve para reduzir 

a motivação para tratamento, na medida em que consomem drogas e álcool 

para escapar da exaustão e humilhação diárias, associadas à condição de 

desabrigo. (LEVINSON, 2004, p. 191, tradução nossa)

A abordagem de redução de danos reconhece seu alvo como sujeitos racionais, 

capazes de autodeterminação e respeita suas escolhas, colocando-os na posição de 

corresponsáveis pelo seu tratamento (CNM, 2014). Concebe as recaídas como 

percalços esperados no longo trajeto de recuperação. Incentivando as discussões 

acerca de psicoses e da drogadição de modo aberto. O que diminui os efeitos 

prejudiciais da “ressaca moral”, que, em geral, sucede o fracasso em controlar as 

pulsões. Fato que pode servir de gatilho para o realinhamento da autoimagem do 

indivíduo em conformidade com a falha recentemente experimentada, minando 

sua autoestima e sua autocon�ança ante a capacidade que possui de mudar-se pelo 
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representantes em diferentes níveis. Ou seja, se por um lado, a abordagem [sic] 

Housing First ganha adeptos do ponto de vista teórico e técnico, torna-se de 

muito difícil implementação política por falta de apoio e compreensão da 

opinião pública, que tende a agir de acordo com o velho ditado “casa onde não 

há pão, todos ralham e ninguém tem razão” (BRASIL, 2013, p. 129-130).

Um exemplo no Brasil, foi o Programa “De Braços Abertos” (DBA). Lançado pela 

Prefeitura de São Paulo, em 2014, que propôs intervenção pactuada entre usuários 

e o Poder Público25 – inspirada no HF e na redução de danos26 – na “cracolândia” 

paulista, à época, o maior cenário público de consumo de crack do país:

O início do programa De Braços Abertos estava previsto para acontecer na 

quarta-feira, 15 de janeiro de 2014. Marcava a data um acordo estabelecido ao 

longo de seis meses entre a prefeitura e os moradores, em sua maioria usuários 

de crack, de 147 barracos que se aglomeravam pelas calçadas da Alameda Dino 

Bueno: os moradores concordaram com a demolição dos barracos, enquanto a 

prefeitura os acomodava em quartos de hotéis da região, fornecendo também 

três refeições diárias e remuneração de 15 reais por quatro horas trabalhadas em 

serviços de zeladoria de praças do centro de São Paulo, além de 

acompanhamento das equipes de saúde, sem que lhes fosse exigido interromper 

o consumo da droga. (CEE, 2016)

Três anos após seu lançamento, é possível estimar parte dos efeitos do DBA (ver 

Tabela 1 e Grá�cos 4-6). O programa ocorre sob o guarda-chuva do programa  

federal de combate às drogas, “Crack, é possível vencer”. Inova pela abordagem 

O segundo, extrainstitucional, concerne condições socioeconômicas estruturais, 

pois o repertório adotado pelo equipamento pouco in�uirá se o contexto externo 

não oferece ao indivíduo condições favoráveis ao acesso à moradia, como a 

inserção produtiva. Aumenta-se, assim, as chances do desabrigo tornar-se crônico. 

Para alcançar este equilíbrio é necessário, dentre outras coisas, um Estado atuante 

e e�caz. Mesmo que, em certos pontos, restrinja-se ao papel de facilitador. Mas, 

que sua ação seja embasada no direito à cidade e no desenvolvimento endôgeno, 

ou seja, que garanta o rebatimento dos ganhos provenientes de seus investimentos 

na escala local e comunitária.

Dito isto, vale ressaltar que a implementação de qualquer programa de cunho 

socioassistencial, “a fundo perdido”, estará envolto em controvérsia. Em particular 

quando envolve comprometimento considerável de recursos por parte do Estado:

Quando a emergência social atinge largas camadas da população, surge com 

facilidade uma representação social que conduz à divisão entre os “bons pobres” 

(aqueles que trabalhavam e se esforçavam e que por terem perdido o emprego 

se encontram em grandes di�culdades) e os “maus pobres” (aqueles que se 

encontram na situação de carência por sua inteira responsabilidade não 

merecendo o mesmo tipo de atenção por parte do Estado do que os que se 

esforçam). Como não é difícil adivinhar, e apesar do fenômeno sem-abrigo 

atingir hoje um número consideravelmente maior de pessoas e famílias, estes 

encontram-se frequentemente incluídos no segundo grupo. Tal tipo de 

representação tende a dividir e pôr em confronto bene�ciários de políticas 

públicas, atores de intervenção social e as próprias políticas públicas e seus 
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FONTE: http://adesaf.org.br/novo/wp-content/uploads/2016/10/IMG_0703.jpg.

Tabela 1. Perfil do beneficiário do Programa De Braços Abertos (n = 80 beneficiários)

*   A soma das porcentagens apresentadas pode não resultar em 100%

%*

Gênero

Feminino

Masculino

Transsexual

Faixa etária

18-29

30-39

40-49

50+

Cor de pele

Branca

Indígena

Parda

Preta

Outras/NR**

Escolaridade

Fundamental Completo 49

23

22

58

37

5

39

27

11

%*

Situação marital

Casado

Separado

Solteiro

Vive junto

Viúvo

NR**

Número de filhos

4

22

7

16

47

4

Nenhum

1-2

3+

27

43

30

Perceção de saúde

Boa / Ótima

Péssima / Ruim / Regular

49

51

Diagnóstico autorreferido de doenças

Diabetes

Hepatite

7

14

18

Hipertensão

HIV / Aids

Sífilis

12

Rede de apoio social

Amigos (não tem)

Amigos (tem)

47

36

53

Familiar (não tem)

Familiar (tem) 64

Atendimento em outros programas sociais

Bolsa Família

Família em Foco

30

1

1

LOAS

Renda Cidadã 7

3

Tuberculose

Outras

19

15

3

39

29

6

30

19

2

59

40

30

8

57

43

Fundamental Incompleto

Possível transtorno mental

Não

Sim

Médio Completo

Trabalhou durante o DBA

Não

Sim

Renda

Bolsa Família

Renda Cidadã

Superior Completo

** NR = Não Respondeu

Fonte: RUI et al, 2016. Elaboração: Autor.
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66

Passagem pela prisão

Não

Sim

Programa De Braços Abertos
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Gráfico 4. Redução do consumo de drogas após ingresso no DBA - Em Percentual

Fonte: RUI et al, 2016. Elaboração: Autor.

Gráfico 6. Impacto do DBA na vida dos beneficiários - Em Percentual

Fonte: RUI et al, 2016. Elaboração: Autor.
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Gráfico 5. Tipos de tratamento já realizados pelos beneficiários do DBA - Em Percentual
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O reconhecimento do baixo poder de barganha deste coletivo, particularmente 

vulnerável, ante a qualquer tipo de pacto social, o que suscita baixas exigências;

O estabelecimento de uma relação contratual direta entre entes interessados e o 

Poder Público, compreendendo-os como sujeitos capazes de autodeterminação;

A garantia de um “Pacote de Direitos” básicos;

A suspensão do foco na “guerra às drogas”, exigindo ação intersetorial, com especial 

atenção para a ação mais humanizada dos responsáveis pela segurança pública;

A necessidade de diversi�car as opções de moradia, dado o impacto que a exposição 

rotineira às “cenas de uso” tem em uma pessoa em processo de redução de uso;

Oferta de trabalho, alimentação e moradia produziu melhoras objetivas e subjetivas 

na vida das pessoas, cujas trajetórias se deu no interior de instituições estatais de 

correção e de assistência. Dentre os resultados divulgados, tem-se: diminuição no 

consumo de crack, adesão a tratamentos de saúde, recuperação do contato familiar, 

inserção econômica – com possibilidade de poupança, retirada de documentação;

Algumas lições e parte do legado do DBA



os quais: atendimento psicossocial, assessoria jurídica e ambulatorial, retirada de 

documentos, acompanhamentos a postos de saúde, encaminhamentos para um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e para o “Albergue Shalom”, fornecimento 

de alimentação, banho e lavagem de roupa (NOGUEIRA, 2014, p. 50). Segundo 

relato, do então, Coordenador do Centro POP:

“Ninguém sabia como é que seria, foi tudo do zero. Não existia política 

nacional pra população em situação de rua, não existia política municipal, nem 

estadual, não tinha nada nesse sentido. Simplesmente, a gente abriu uma casa, 

começou a ir pra ruas e convidar as pessoas a frequentar esse espaço... Uma casa 

alugada na Rodrigues Júnior, 1170... a gente nunca esquece esse endereço. E lá 

a gente começou o atendimento à população em situação de rua de uma forma 

muito empírica mesmo, né? Foi aprendendo... não existia regras, não existia 

normativas, nenhum documento que a gente pudesse se amparar pra realizar 

um trabalho e�caz. Mesmo assim, a gente conseguiu colher muitos frutos 

porque esse trabalho persistiu e a gente foi, ao longo do tempo, ressigni�cando 

uma série de questões em relação à população em situação de rua... realizando 

encaminhamentos e trazendo o pessoal pra participar das atividades, das 

o�cinas e formando um elo entre as pessoas que estavam nas ruas e o poder 

público municipal que até então teve coragem de iniciar uma ação desa�adora, 

mas de atendimento, necessário para a cidade. E aí a gente iniciou em 2007, 

dessa maneira, e somente em 2009, ou seja, dois anos depois, que a gente veio 

aí, [sic] na labuta, apanhando, aprendendo e tentando... Foi aí que, a partir do 

decreto presidencial, o então presidente Lula institui a Política Nacional de 

Atendimento à População em Situação de Rua, que aí começa a vigorar em 

contratual, assentada no diálogo direto entre a Prefeitura e os bene�ciários, e 

interistitucional, centrada na saúde, na assistência social e no trabalho e renda. 

Dentre as principais críticas estão a atuação, em certos momentos, violenta dos 

órgãos de segurança pública junto aos bene�ciados – queixa recorrente também na 

realidade de Fortaleza – e para a desarticulação entre as equipes municipais e as do 

Governo do Estado, que em paralelo executavam suas próprias ações centradas no 

enfrentamento às drogas.

ARRANJOS INSTITUCIONAIS EM FORTALEZA. Ao longo de 

sua históra, Fortaleza reproduziu o mesmo modus operandi assistencialista, tanto 

no âmbito público quanto privado, que permeou o país:

[A] diversidade de demandas da população em situação de rua re�ete uma 

diversidade de agentes que atuam com este segmento, desde a iniciativa 

privada, passando pela caridade religiosa, pelo voluntariado, até chegar 

recentemente na esfera pública, e encontrar lugar dentro da Política de 

Assistência Social (NOGUEIRA, 2014, p. 27).

Nogueira (2014) identi�ca como marco inaugural da fase de “experimentação 

institucional” do município o início das operações do Centro de Atendimento à 

População de Rua (CAPR), a partir de julho de 2008. Inspirado na atuação dos 

pro�ssionais do Centro da População de Rua de Belo Horizonte, que na época, 

realizavam a capacitação anual da equipe atuante do CAPR. Após sua inauguração 

o�cial, em agosto do mesmo ano, o equipamento passou a contar com melhores 

instalações, ampliando a oferta de serviços e o número de atendimentos27, dentre 

27 “O cotidiano no CAPR era estabelecido por um horário de funcionamento que ia do período da 

manhã, das 8:00h às 12:00h, retornando à tarde, das 13:00h às 17:00[h]. Pela manhã [sic] 

população previamente cadastrada já podia ter acesso ao banho, lavagem de roupa e se preparar 

para as oficinas sócio-educativas deste turno que dariam o direito ao almoço. Para os não 

cadastrados o atendimento, fica disponível no mesmo horário, a partir de uma conversa, onde se 

levanta o perfil do morador de rua, um pouco do seu cotidiano e as suas principais 

demandas.”(NOGUEIRA, 2014, p. 50)

34
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 todo país e a gente ainda levou um [sic] tempinho, aqui em Fortaleza, como os 

outros municípios também pra assimilar a ideia e estruturar, de fato, esse 

atendimento. E aí, o CAPR, ele deixa de ser CAPR e começa a se enquadrar 

dentro da política nacional e das normativas que vem junto. E é quando a gente 

se transforma em Centro POP. A partir de então a gente começa a de fato 

estruturar um serviço dentro de um modelo, que é nacional, né? 

(NOGUEIRA, 2014, p. 118)”

O equipamento mencionado, Centro POP – abreviação de Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua –, passa a substituir o CAPR, 

em 2011. Preservando parte de seu antigo padrão de funcionamento, agora 

acrescido de novas diretrizes advinda da Tipi�cação, ainda limitado em virtude das 

imposições materiais (recursos �nanceiros e humanos e espaços adequados). A 

restruturação dos serviço sociassistencial no município, pós-2010, já incorpora 

algumas diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), da 

Tipi�cação (Resolução nº 109/09) e cartilhas especí�cas para cada equipamento.

Aprovada no mesmo ano que a Política Nacional para População em Situação de 

Rua (PNPSR)28, a Tipi�cação orienta o atendimento institucional da demanda, 

conforme a classi�cação de seu grau de proteção social: Proteção Social Básica 

(PSB) e Proteção Social Especial (PSE) - que se subdivide em públicos de média e 

de alta complexidade. Os grupos inclusos na PSB são alvos de ações de prevenção 

de risco de vulnerabilidade, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. A PSE de baixa complexidade confere atendimento às famílias e aos 

indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e 

comunitários ainda não foram rompidos. Já os serviços destinados à PSE de alta 

complexidade “garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, 

ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, 

comunitário”29 (BRASIL, 2005a, p. 38). Importante salientar que todos os 

equipamentos sociassistenciais tem especi�cidades de ordem programática: per�l 

da equipe pro�ssional, estrutura, modalidade, alvo, horário de funcionamento e 

escopo (número de vagas, capacidade de atendimentos diários e a�ns).

Hoje, Fortaleza dispõe de duas unidades do Centro POP, que, em certa medida, 

tem padrão de funcionamento e de serviços similares ao antigo CAPR. Ambas as 

sedes, em tese, deveriam ofertar 20 atendimentos diários. Todavia, a sede Ben�ca30 

concentra demandas das Regionais IV, V e VI;  ao passo que a sede Centro31 

atende a Regional II e adjacências. Esta última foi reaberta este ano, em endereço 

próximo ao do antigo prédio (também) alugado à Prefeitura. A grosso modo, a 

destinação de um imóvel para esta função há de produzir certo desconforto, tanto 

nos proprietários quanto na vizinhança, em razão dos estigmas associados ao 

público-alvo a que se destinam. É um comportamento de resistência que uma 

dada comunidade pode apresentar à intervenções que implicam seu cotidiano de 

modo indesejado, semelhante ao fenômeno Not In My Back Yard (NIMBY).

O modelo atualmente hegemônico em Fortaleza tem aspectos similares ao CoC. 

O percurso de desrualização, nele concebido, pressupõe um caminhamento linear 

por diferentes modalidades de abrigo, conforme o grau de conformidade do 

“cliente” às normas dos equipamentos e o seu engajamento mediante às atividades 

28 Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009.
29 Acolhimento pode dar-se por meio de albergues, casas de passagem, repúblicas, entre outros.
30 Lotado na Avenida da Universidade, nº 3215 - Benfica.
31 Lotado na Rua Jaime Benévolo, nº 1059 - José Bonifácio.

32 Ação pela qual o Estado, proativamente, promove a identificação e o cadastramento de pessoas, 

com intuito de ampliar a cobertura de direitos básicos às camadas mais vulneráveis.
33 Em 2015, 77% dos estimados 100 mil desabrigados estavam concentrado nos municípios com 

mais de 100 mil habitantes. Porém, aproximadamente 47,1% deste contingente estava cadastrado 



em situação de rua do município e suas novas demandas, como para avaliar o 

rendimento institucional e intersetorial, dado que os equipamentos trabalham em 

parceria com outros da rede socioassistencial – Centro de Convivência, Pousada 

Social, Centros de Acolhimento, Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS), CREAS, Restaurante Popular, CAPS e CAPS AD - Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas, entre outros; e, eventualmente, com outros da área 

de saúde (consultório de rua34, SUS, postos de saúde) e da área de capacitação e de 

emprego e renda (Senai, Sesi, Sistema Nacional de Empregos - Sine), entre outros. 

No terceiro setor, pode ocorrer sinergia (ou pontos de tangência) com a atuação de 

organizações não governamentais e instituições, como as religiosas, e.g. Casa São 

Francisco (“Dormitório ou Albergue Shalom”), Pastoral do Povo da Rua, Grupo 

Espírita Casa da Sopa, Refeitório Vicentino, Alcóolicos Anônimos (AA) e 

Narcóticos Anônimos (NA).

No âmbito trabalho e renda, há, em Fortaleza, atualmente, projeto de (re)inserção 

social chamado “Novos Caminhos”35. Iniciado em janeiro deste ano, selecionou 

desabrigados – incluindo pessoas que fazem uso abusivo de substâncias – para 

participar de atividades de convívio social, quali�cação pro�ssional e inclusão no 

mercado de trabalho. O treinamento centra-se em atividades-meio, como: 

pintura, servente de pedreiro, manutenção de praças e prédios, portaria, 

jardinagem, entre outros. Com previsão de estágio remunerado, em período de 

quatro meses (60 horas/mês), com bolsas estimadas em R$ 500,00, destinadas aos 

concludentes do curso que forem selecionados. Todavia, já há casos de egressos 

deste projeto, que, ao �nal, mesmo recebendo bolsa e certi�cação, retornaram à 

situação que se encontravam previamente: desabrigado e sem fonte de renda36.

36

e aos encaminhamentos propostos.

O percurso, idealizado pelas normas, inicia-se por meio de um primeiro contato 

com o sem-teto em seu “habitat”, efetuado pela equipe do Serviço Especializado 

em Abordagem Social (SEAS), grupo itinerante responsável pela aproximação 

humanizada, sob o princípio da Busca Ativa32. Sua tarefa é informar a PSR de seus 

direitos e, quando oportuno, direcioná-la para o usufruto de serviços que lhe 

sejam relevantes. Após esta aproximação, o indivíduo pode ser encaminhado a um 

dos dois Centro POP ou a um dos seis Centros de Referência Especializado em 

Assitência Social (CREAS) existentes em Fortaleza, onde será incluído no SUAS, 

por meio do CadÚnico33, o que o habilita a gozar de uma série de prerrogativas: 

adotar o endereço do equipamento como referência institucional; ser orientado 

quanto á retirada de documentação social (e.g. RG, CPF); ter acesso ao Pronatec 

e/ou à programas de transferência de renda, como o BPC, o PBF, a aposentadoria 

social para pessoa de baixa renda; ter redução na prestação da casa própria (Faixa1 

do MCMV); ter isenção em concursos públicos, entre outros. Em seguida, pode 

estar sendo direcionado a um dos abrigos institucionais, conforme o per�l.

Cada pessoa que passa pelo Centro POP �ca registrada em um prontuário, que 

servirá para o controle institucional de seu trajeto no equipamento, em especí�co, 

dos serviços desenvolvidos (o�cinas, capacitação, reuniões, escuta quali�cada de 

solicitantes por pro�ssionais), e na rede socioassistencial, como um todo, por meio 

dos encaminhamentos feitos. A avaliação do percurso individual é avalisada por 

peritos estaturários (assistente social, psicólogo ou advogado). Assim, tem-se um 

banco de dados de grande valia, tanto para traçar um per�l atualizado das pessoas 

no CadÚnico. O que alerta para a importância da Busca Ativa na ampliação desta cobertura, tanto 

para garantir direitos quanto para traçar perfil mais contundente da PSR (NATALINO, 2016).
34 Experiência ocorrida em Fortaleza, em 2010 e 2011, previsto na Portaria nº 1.190/2009, do MS.
35 Iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(SDHDS) e da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas (CPDrogas), em parceria com a 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) (PREFEITURA DE FORTALEZA, 31 Mai 2017).
36 Relato em primeira mão de moradora de rua, em evento realizado na Procuradoria Geral do Estado, 

ocorrido na manhã 31/10/2017, discutindo HIS e pessoas em situação de rua.
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Resumindo, a pessoa que hoje é desabrigada em Fortaleza conta com algum tipo 

de suporte sociassistencial (ver Tabela 2). A rede vigente esboça arranjo articulado 

entre a assistência social a dimensão trabalho e renda. Por vezes, fazendo parceria 

com órgãos públicos e entidades atuantes no município. Contudo, o principal 

esteio de ação é compensatório, seja pela carência de estrutura física e material, seja 

por falta de recurso humano ou mesmo pela complexa situação dos desabrigados, 

que di�culta o comprometimento total desses indivíduos com as atividades e os 

direcionamentos que as entidades oferecem. Muitas vezes, utilizando-se desses 

equipamentos sem o engajamento necessário para efetivar o longo processo de 

desrualização, mas para escapar, momentaneamente, dos suplícios que é a vida na 

rua. Em busca de um pouco de repouso (incluindo os momentos das o�cinas e 

demais eventos), alimetação e oportunidade de fazer sua higiene.

Aqui cabe abrir um parêntesis, em seu trabalho, Lima (2017) identi�ca uma série 

de problemas relacionados ao âmbito arquitetônico das edi�cações alugadas para 

sediar os equipamentos - má ambiência, falta de acessibilidade e de conforto 

higrotérmico, com ênfase na má aeração dos cômodos, o que facilita a 

impregnação de forte odor (o que chama de “cheiro das ruas”) nos espaços. Além 

de problemas operacionais, pois, em geral, os equipamentos operam 

sobrecarregados e há uma alta rotatividade entre os pro�ssionais, em razão dos 

desgastes do ofício. Soma-se a isto, a violência, com destaque para as dispustas 

entre os desabrigados, por causas pessoais ou territoriais, onde o bairrismo e o 

trá�co incidem. Razões que justi�cariam, segundo Lima (2017), a oferta 

socioassistencial pulverizada por regional. Com uma maior oferta de vagas e uma 

agenda política melhor estruturada, poderia-se ampliar o acesso aos equipamentos 

Tabela 2. Algumas instituições que compõe a rede de atendimento à PSR em Fortaleza

Público Ideal

40

30

30

50

S/I

Abriga*

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Estadia

Diária

S/I

S/I

Indefinida

Indefinida

Capacidade Operante

~50

50

50

50

80

Bairro Atuante

Centro

Jacarecanga

Paramgaba

Benfica

Benfica

Setor

Privado

Público

Público

Público

Público

Ano de Fundação

2000

2014

2014

2009

2015

*    Atualmente, a PMF estima que a capacidade de acolhimento institucional instalada é de 280 vagas (PREFEITURA DE FORTALEZA, 17 Ago 2017)
S/I: Sem Informações.

Fonte: (a) COMSHALOM, 16 Jan 2014; (b) DIÁRIO DO NORDESTE, 29 Mar 2010; NOGUEIRA, 2014; (c) O POVO, 23 Mai 2014; (d) NOGUEIRA, 2014; LIMA, 2017, p. 36; (e) O POVO, 17 Jun 2015; LIMA, 2017, p. 36; (f) PREFEITURA DE FORTALEZA, 17 Ago 2017; (g) PREFEITURA DE FORTALEZA, 02 Out
2017. Elaboração: Autor.

Casa São Francisco (”Dormitório ou Albergue Shalom”)a

200Não - S/IJosé BonifácioPúblico2015Centro de Convivência para Pessoas Adultas em Situação de Ruae

Abrigo para homensc

Abrigo para mulheres e suas famíliasc

Casa de Passagem Elisabete de Almeida Lopesb

20Não - +20BenficaPúblico2013Centro POP - Benficad

Pousada Sociale

12Sim Indefinida S/IDias MacedoPúblico2017Unidade de Acolhimento Adulto Poeta Mário Gomesg

20Não - S/ICentroPúblico2017Centro POP - Centrof

Patologia
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 e melhorar a qualidade dos atendimentos, enquanto minoria-se a probabilidade 

de con�ito entre indivíduos e grupos rivais.

Nesta seção, o desabrigo será analisado a partir dos recursos que um indivíduo tem 

a sua disposição, e como contribuem no processo de (des)rualização da PSR, além 

das vulnerabilidades que podem nela incidir. Adotando uma dupla perspectiva: de 

crédito ou margem social e de redes sociais. A análise de ambos os conceitos tem 

caráter complementar para o entendimento de como alguns indivíduos, em 

condições de marginalidade ou na sua iminência, tornam-se mais suscetíveis às 

mudanças estruturais, que operam na sociedade, e aos eventuais golpes de sorte.

Para contextualizar a abordagem espacialmente, faz-se necessário um contraponto 

da relação que existe entre espaço primário, transitório e marginal. Uma vez que a 

ativação dos recursos mencionados, no cotidiano do desabrigado, é condicionada 

às pressões sociais impostas aos espaços públicos pelo poder hegemônico local.

ESPAÇO PRIMÁRIO X MARGINAL. O conceito de espaço primário 

e marginal aparece na literatura primeiramente em Duncan (1978). Considerados 

polos opostos de um gradiente, cujo rebatimento no território, de modo difuso ou 

�xo, dar-se segundo os interesses do grupo social dominante. O espaço primário 

seria toda e qualquer área nobre, de elevado capital simbólico, onde se concentram 

as trocas de bens e de serviços de maior valia e os grupos mais a�uentes. Enquanto, 

por contraste, as áreas marginais são os intertícios do meio urbano, cujo interesse 

para exploração imediata é baixo, mas que são passíveis de assimilação pelo grupo 

socialmente hegemônico, que pode os conventer em territórios primários. Como 

trata-se de um contínuo, entre tais extremos existem os espaços intermediários, ou 

transitórios, que reúnem um misto dos dois, em proporções variadas.

De um modo geral, os desabrigados tem nos espaços marginais seu “habitat” de 

sobrevivência por excelência. É neles que podem implementar a maior parte de 

seu arsenal de sobrevivência, com menores chances de causar desconforto para a 

comunidade local e de sofrer represálias pelos agentes de segurança pública. As 

regiões marginais tendem a concetrar a oferta de albergues e demais serviços de 

alojamento temporário de baixo custo, que os moradores de rua podem utilizar 

para escapar temporariamente das ruas (i.e. higiene e pernoite), além dos espaços 

livres para acampar ou acomodar-se (ver Figura 11). A permanência prolongada 

nestes espaços pode, entretanto, limitar seu repertório de sobrevivência e di�cultar 

sua saída das ruas, pois além da menor oferta de oportunidades materiais, podem, 

ainda, contribuir para acomodá-los à condição de “outsiders” da sociedade ou 

mesmo de sujeitos institucionalmente dependentes, criando um quadro danoso 

de conformidade, que pode engolfar indivíduos e famílias à vida na/da rua.

Em contrapartida, os espaços primários são locais onde podem utilizar outras 

estratégias, em virtude das oportunidades (trabalho informal, catação, reciclagem, 

esmolas, entre outros), por tratar-se de áreas que concentram capitais. Todavia, 

tem o agravamento da vigilância, que impõe grandes riscos ao desabrigado, dado 

que sua presença viola a ordem moral vigente, que nas urbes conformadas em 

torno da consagração do direito individual à propriedade privada, são impostas ao 

CAPITAIS E VULNERABILIDADES DO INDIVÍDUO2.5
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determinação de como e onde se dá os padrões de sobrevivência dos sem-tetos. 

Contudo, a proximidade com o espaço primário é também importante, dado 

que ele provê oportunidades para catação, reciclagem e esmolagem. Tais 

oportunidades são, em geral, vinculadas aos prósperos distritos comerciais. 

Crucialmente, então, cada um desses espaços tem características variadas para 

sustentar indivíduos em situação de rua e suas práticas de sobrevivência. Tais 

expectativas na relação entre disponibilidade de recursos em espaços marginais, 

transitórios e primários e as escolhas do indivíduo e as técnincas de 

sobrevivência que emprega interagem multuamente sem necessariamente 

determinar uma a outra. Em outras palavras, desabrigados podem selecionar 

espaços especí�cos onde vão sobreviver, mas tais espaços hão de oferecer certas 

limitações. (MARR et al, 2009, p. 309, tradução nossa)

Vale ressaltar que a população em situação de rua, independente da subcultura em 

questão, tem uma grande mobilidade no meio urbano (SNOW & ANDERSON, 

1998; MARR et al, 2009). Ou seja, em um único dia, um nômade urbano pode 

adentrar diferentes tipos de territórios (marginal, transitório, primário). Como 

cada setor do tecido espacial tem um grupo dominante, logo uma ordem social 

especí�ca, a PSR deve mapear o ambiente urbano, de modo a:

[...] incluir todas as minúncias de como o grupo dominante classi�ca os espaços 

e especi�camente o valor social que este atribue às diferentes paisagens. A 

aquisição deste conhecimento é a ferramenta mais importante [para 

sobrevivência] de um morador de rua36 (DUNCAN, 1978, p. 27, tradução 

nossa).

espaço físico pelo grupo economicamente dominante (DUNCAN, 1978):

[...] A distribuição e disponibilidade de espaço marginal é, assim, crucial na 

Figura 11. Mapa de classificação espacial conforme a oferta de camas por endereço e aglomeração,
sul do estado de Los Angeles - EUA (2000)

Fonte: Shelter Partnership apud MARR et al, 2011.
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Compreendido a forma como o grupo hegemônico in�ui na regulação dos meios 

de subsistência do indivíduo na rua, limitando sua mobilidade e oportunidades, 

cabe compreender como esse acessa seu próprio capital social, ou seja, a rede de 

pessoas a qual está direta ou indiretamente conectado, para sublevar-se além dos 

determinantes macrossociais.

MARGEM SOCIAL. O conceito de “interacionismo simbólico”, formulado 

pela socióloga Jacqueline Wiseman, sob a forma de margem social, resume-se a:

quanta �exibilidade uma pessoa tem de cometer erros no trabalho, comprar a 

crédito ou pisar dos dedos de outros, que lhe sejam importantes, sem sofrer 

duras penalidades, como ser demitido, ter o crédito negado ou perder o contato 

com um amigo ou familiar. Onda a pessoa é conhecida e benquista, há margem 

social para que demonstre características desagradáveis também. (WISEMAN 

apud LEVINSON, 2009, p. 374, tradução nossa)

Transportado para o contexto do desabrigo,

margem social se refere à capacidade de se valer de recursos, relações e atributos 

pessoais para sobreviver ou superar a situação de desabrigo. [...] Sendo um tipo 

de capital cumulativo que opera na direção oposta da marginalidade: quanto 

menor a margem social de um indivíduo mais marginal sua situação (LOVEL 

apud LEVINSON, 2004, p. 375, tradução nossa).

Consonante com Snow & Anderson (1998):

36 O autor, originalmente, emprega a expressão tramp (“vadio”), para designar o grupo de pessoas 

que viviam em situação de rua naquele tempo. Tomou-se a liberdade de atualizar a expressão, em 

favor do termo homeless.

A largura da margem social de uma pessoa é determinada principalmente pelas 

suas relações sociais e pelo que os outros sabem sobre elas. Quando um 

indivíduo vai para as ruas, ele ou ela geralmente tem pouca, se é que tem 

alguma, margem social sobrando. De fato, Wiseman observa que a expressão 

‘minha sorte acabou’ se refere em grande parte ao “desaparecimento dramático 

da margem social”. As evidências disso eram abundantes entre os moradores de 

rua de Austin, muitos dos quais tinham procurado sem sucesso a assistência 

�nanceira da família e de amigos para se estabelecer numa residência. [...] isso 

não se devia tanto ao fato de os moradores de rua terem afastado outros 

membros de suas famílias [sic] mas ao simples fato de que a maioria deles vinha 

de famílias pobres ou desintegradas que tinham elas próprias pouca margem 

social. (SNOW & ANDERSON, 1998, p. 447-448)

REDES SOCIAIS. Aplicar a hipótese da rede social à PSR pode auxiliar a 

compreender como ela acumula ou perde capital (material ou simbólico) ou como 

in�uências externas, que transitam pela sua rede, podem incidir sobre ela.

As redes sociais são estruturas complexas e dinâmicas, nas quais pessoas interagem 

umas com as outras (ver Figura 12). Reajustando suas con�gurações à medida que 

os indivíduos entram, saem ou reposicionam-se, tornando-se mais “centrais” ou 

“periféricos” dentro do novo arranjo. Nela, circulam informações – hábitos, afetos, 

bens materiais, serviços, patógenos, entre outros – de pessoa em pessoa (ou, dito 

de outra forma, de nó em nó). Elas podem ser transmitidas linearmente, apenas de  

um nó para outro, ou em “ondas”, afetando diversos nós simultaneamente, mais 

ou menos distantes de seu epicentro de incidência.
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Importa reconhecer que uma rede social tem carecterísticas topológicas, ou seja, a 

distância entre os “nós” não é condicionada ao território físico, mas, no caso, à 

proximidade social. Assim, um nó (ou indivíduo) distante de outro em um grau 

(ou passo) representaria uma pessoa próxima – cônjuje, familiar de primeiro grau 

ou amigo íntimo. Já um nó a dois passos de distância seria uma pessoa socialmente 

mais afastada: um amigo de um amigo ou parente de segundo grau. Enquanto que 

um nó a três passos, seria ainda mais distante, e.g. amigo do amigo de um amigo. 

E assim por diante. Fowler & Christakis (2010) argumentam que os nós a até três 

passos de distãncias são os que exercem mais efeito sobre as pessoas.

Enquanto que as linhas que conectam os nós possuem qualidades, conforme o 

tipo de relação, e direções diferentes, podendo ser orientadas unidirecionalmente 

(e.g. relação unilateral) ou bidirecionalmente (e.g. relação mútua). São os vetores 

por onde transitam as informações que circula na rede.

Dito isto, as pessoas (“nós”) conformam redes sociais por meio do contato, direto 

ou indireto. Sendo notável dois processos, que ocorrem dentro desses arranjos: a 

homofília, tendência de se associar com indivíduos percebidos ou em condições 

semelhantes, e a indução, “contágio” que ocorre de um indivíduo para outro 

(alterego), diretamente a ele conectado, transmitindo informações.

Dentro das redes, sujeitos podem assumir posições diferenciadas, o que in�ui sua 

suscetibilidade ao que nela �ui. Podem ser “centrais”, situação que confere maior 

probabilidade de receber e de transmitir informações que nelas circulam. São nós 

de passagem “preferencial”, em virtude de sua localização favorável dentro do 

Figura 12. Modelo de sociograma (representação de rede social) 3D da Framingham Heart Study
social network (variável analisada = felicidade autorreferida)*

Fonte: FOWLER & CHRISTAKIS, 2008.

Exame 6 (1996)

Exame 7 (2000)

*   “Aglomerados de felicidade na rede social de Framinghan. Gráfico apresenta o maior componente 

de amigos, cônjujes e familiares durante o exame 6 (ocorrido em 1996, cuja amostra contou com 

1181 indivíduos) e o exame 7 (realizado em 2000, contando com 1020 participantes). Cada nó 

representa uma pessoa (os círculos representam as mulheres, enquanto os quadrados representam 

os homens). As linhas, que ligam os nós, denotam relações (preto = parentes, vermelho = amigos 

e cônjujes). A cor dos nós denotam a felicidade média do entrevistado (denominada ego) e 

daqueles a eles conectados (alter ego), os tons azuis indicam aqueles menos felizes e os amarelos 

os mais felizes (tons verdes seriam um intermidiário).” (FOWLER & CHRISTAKIS, 2008)
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maior parte dos malefícios e dos benefícios ligados à sua rede.

As redes sociais exercem in�uência sobre a vida de qualquer indivíduo. Esta pode 

dar-se difusamente, sem necessariamente originar-se nas pessoas com as quais nos 

conectamos diretamente. Assim, pessoas distantes – física e socialmente – podem 

ter grande in�uência no estado emocional ou �nanceiro futuros de outra (ver 

Grá�co 7):

O estado emocional da rede social de um indivíduo é mais importante para o 

seu próprio estado emocional do que o número total de vínculos. (FOWLER 

& CHIRSTAKIS, 2008, p. 6, tradução nossa)

Fowler & Chistakis (2008), em artigo, relatam que o atributo felicidade, tem 

como maior determinante futuro uma situação de felicidade prévia. O que reforça 

a importância do resgate da autoestima junto à PSR. Outro fator a se considerar é 

o número de ligações indiretas, ou seja quanto mais interconectadas forem os 

amigos e a família de um indivíduo, mais provável será a chance dele ser feliz no 

futuro. Ter contatos adicionais só é vantajoso se os mesmos já possuírem o atributo 

desejado (no caso, felicidade). Isso se dá, pois o efeito da rede social na felicidade 

é multiplicativo (adição de elos felizes aumentam a probabilidade do indivíduo 

também ser feliz) e assimétrico (a adição de pessoas infelizes tem pouco ou 

nenhum efeito). Pessoas felizes tendem a ocupar um espaço mais central em seus 

respectivos grupos, contudo a sua felicidade não aumenta a sua centralidade na 

rede, mas o contrário, por ser central terá mais chances de ser feliz.

arranjo. Dependendo do que se passa na rede, sujeitos nesta posição podem se 

bene�ciar enormemente (indicação de emprego, hábitos melhores, acesso a bens e 

serviços, entre outros) ou converter-se em focos de disseminação de toda sorte de 

infortúnios (patógenos, estados emocionais negativos, hábitos ruins, entre outras). 

Já a posição  “periférica”, confere ao sujeito um maior isolamento, privando-lhe da 

Gráfico 7. Influência de alteregos (amigos, cônjujes e irmãos) na felicidade de um indivíduo, de
acordo com a distância espacial - Em Percentual
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Outra hipotese derivada dos estudos de Fowler & Chistakis é que as redes sociais 

aparentam ter uma espécie de “memória”, armazenando e irradiando informações 

que nela nasceram ou entraram mesmo depois de os “focos” terem sido extirpados 

da rede ou mesmo falecido. Isso expõe os seus novos ingressantes a uma gama de 

informações e de valores que podem predatar até mesmo o tempo de vida daquelas 

pessoas que atualmente a compõem. No caso do desabrigado, tal hipótese pode se 

mostrar desastrosa, dado que a prevalência de normas ruins e comportamentos de 

riscos, de infecções e de valores sociais negativos podem incidir diretamente sobre 

os recém-deslocados, erodindo seus parcos capitais e di�cultando, mesmo sem sua 

plena consciência, sua saída das ruas.

Consonante a MARR (2012), tais dados, em alguns contextos, podem corroborar 

a importância da produção de elos institucionais: uma relação mais humanizada 

entre bene�ciários dos serviços socioassistenciais e as equipes de pro�ssionais que 

prestam tais serviços. Além do potencial impacto que um bene�ciado – mais ao 

“centro” de sua rede – bem assistido pode ter em seu ciclo social, atuando como 

“fonte de transmissão de boas informações” e um facilitador, aproximando PSR 

dos equipamentos institucionais, quiçá motivando outros em seus respectivos 

processos de reorientação de hábitos nocivos ou mesmo de desrualização. Chama 

atenção, ainda, para eventuais efeitos positivos que podem ser auferidos quando se 

oferta interfaces socioassistenciais que consideram os novos laços constituídos nas 

ruas.

Fazendo um contraponto econômico, Marques (2009) considera que as redes são 

importantes, também, para a circulação de bens e vantagens: como oportunidades 

Figura 13. Comparação entre dois sociogramas (representação de rede social) de pessoas de
classes diferentes, entrevistadas por Marques (2009)

Fonte: MARQUES, 2009. Elaboração: Autor.

Sociograma de uma moradora de um conjunto de periferia

Sociograma de mulher de classe média
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de rendimentos e de trabalho. Segundo o autor, a segregação socioespacial parece 

não impactar diretamente o tamanho, a atividade e a estrutura das redes. Não 

obstante, pode produzir redes menores, caracterizados por maior localismo (ver 

Figura 13). Alguns fatores podem fortalecer a pessoa contra a precarização social, 

dentre as quais o aumento da variedade e da heterogeneidade da rede, a qual está 

inserido. Complementado por uma esfera familiar ativa na sociabilidade:

[...] os mais pobres entre os pobres têm redes com menor variabilidade da 

sociabilidade, localismo mais elevado e maior importância da vizinhança. De 

forma geral, esses resultados apontam para a di�culdade que os indivíduos mais 

pobres têm de fazer frente aos custos de constituir e manter vínculos. A 

escolaridade tem aparentemente um efeito similar, embora independente, 

mesmo que controlada pela renda. Indivíduos com escolaridade mais elevada, 

mesmo entre os mais pobres, tendem a ter redes mais ricas e menos locais em 

termos de vínculos, reforçando a ideia, presente na literatura internacional, que 

atribui um papel importante ao ambiente escolar na construção de vínculos 

sociais diversi�cados. A existência dessas duas dinâmicas combinadas (visto que 

renda e escolaridade se encontram altamente correlacionadas) cria 

provavelmente importantes efeitos de circularidade na perpetuação da situação 

social e relacional dos mais pobres, com consequências importantes não apenas 

para a pobreza mas também para a desigualdade social. Padrões relacionais 

diferentes e atributos distintos tendem a construir o tipo de reforço que 

caracteriza as “desigualdades persistentes” [...] (MARQUES, 2009, p. 480-482)

Conforme notado no trabalho etinográ�co de Snow & Anderson (1998), junto à 

PSR em Austin, Texas, realizado na década de 1980, o per�l dos vínculos que um 

sem-teto forma pode mudar na medida em que adapta-se à nova condição de vida 

nas ruas. Inicialmente, conforme notaram os autores, podem ter maior resistência 

a formação de laços com outras PSR, quando o episódio de desabrigo é insipiente. 

É o caso dos recém-deslocados, que favorecem os laços institucionais no intuito de 

juntar meios que possibilitem sua saída das ruas. Todavia, conforme a situação de 

desabrigado e o processo de reorientação cognitiva concretizam-se, a resistência 

aos laços homofílicos (i.e. outros moradores de rua) diminui.

A con�ança e a proximidade da rede vão determinar se os elos podem ativar a 

produção de recursos materiais, emocionais e normativos. No caso da Skid Row37 

(Los Angeles) dos anos 1970, a deterioração desta margem social foi identi�cada 

como a maior causa de rualização. Para um desabrigado, a conformação de uma 

rede social, num esforço de restituir alguma margem social e acumular recursos, é 

um processo conturbado e envolto em impasses, posto que tais vínculos implicam 

duas questões, que podem não convergir: a aceitação da situação e da reorientação 

cognitiva, tendo em vistas as necessidades pragmáticas de sobrevivência cotidiana 

nas ruas, e o empenho no processo de desrualização. 

Os laços homofílicos, ou seja as relações que uma PSR desenvolve com seus pares, 

são importantes para a subsistência diária. Além de contribuir no processo de 

formação de uma nova identidade e na produção de algum alento. Todavia, vem 

acompanhadas de um direcionamento de energia e de atenção no 

desenvolvimento de rotinas de socialização e de sobrevivência, em conjunto com 

os pares, que pode afastar a perspectiva de saída das ruas, dado que tais sujeitos, 

37 Ainda hoje, o Skid Row é dos maiores “hubs” de sem-teto do mundo, concentrado milhares de 

desabrigados em uma área rica em serviços institucionais e em alojamentos baratos, em particular 

os single room occupancy (SRO), acomodações em estabelecimentos que acolhem, em geral, uma 

ou duas pessoas em unidades individuais.
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por de�nição, têm poucos recursos (SNOW & ANDERSON, 1998). Gerando 

redes locais e homogêneas, cuja margem social e informações a elas vínculadas 

oferecem pouca ou nenhuma probabilidade de auxiliar no processo de saída das 

ruas. Adotando a hipótese da in�uência das redes sociais, tem-se, em 

complemento à condição de invisibilidade social e às precárias condições materiais 

a que estão submetidos, uma explicação para a facilidade com que os recursos 

emocionais da PSR parecem exaurir com o tempo nas ruas. Dada a ocorrência de 

transtornos mentais38 e de episódios depressivos, de variados graus, o que é 

agravado pela di�culdade que encontram em acessar, iniciar e completar os 

tratamentos – o que se estende para outros problemas de saúde. Nos diversos 

relatos de moradores de rua, contidos na bibliogra�a consultada, o sentimento de 

impotência e de isolamento social é recorrente:

“... é o que eu acho, que eu faço parte de outra sociedade. Você faz parte de 

uma, eu faço parte de outra. Porque agora você vai sair daqui, você vai deitar no 

seu colchãozinho. Não vai? Não vai tomar o seu banhinho? Eu não vou poder. 

Se eu quiser, eu vou ter que ir lá no BG: ‘chuuu!’ Água gelada. Certo? [...] Você 

vive, eu vegeto. Eu estou tentando e é o que acontece com todo mundo, você 

tenta se manter vivo. [...] Agora, já, já você vai sair daqui, não vai? Eu vou deitar 

ali. Eu faço parte da cidadania? Não, eu sou um número a mais. Eu sou um zero 

à esquerda. Porque eu acho que nem no IBGE eu estou passando. Então, é 

triste. É a realidade, mas é triste. Entendeu? Nem no IBGE39. (MPMG, 2010, 

p. 26)”

Essas desvantagens reforçam a facilidade com que códigos normativos, hábitos 

de riscos e doenças, que permeiam “a sociabilidade nas ruas”, podem disseminar-se 

nas redes sociais dessa população. Em muitos casos, contribuindo para asseverar 

seu quadro já precário e estigmatizante, afundando-os ainda mais na situação de 

marginalidade. É importante apontar que Snow & Anderson (1998) citam uma 

“ética das ruas”. Uma regra basilar, pautada na reciprocidade: “o que vai, volta”. O 

que produz um dilema constante na socialização nas ruas: dispôr seus parcos 

recursos com outros, de modo a retribuir algum gesto prévio ou como forma de 

crédito social, ou �car com eles para si e arriscar sofrer represálias ou mesmo o 

isolamento. Ainda neste ponto, a própria lógica retributiva ou as mediações se dão 

de forma mais primal, especialmente com o “transplante” das “leis” do trá�co, 

como �ca patente no relato de um trecheiro, entrevistado por Nogueira (2014):

“Eu que sou de outro estado, eu botei na minha cabeça que eu tenho outra 

cultura, eu tenho outra maneira de falar. Outra maneira de me posicionar e de 

pensar. Eu não posso interferir naquelas pessoas ali, eu posso até certo ponto, 

depois eu tenho que calar a boca. Principalmente na parte cultural, eu não me 

envolvo. Se o outro quiser dá uma facada ali no outro o máximo que posso 

dizer: ‘pô, cara te acalma, aí!’. Se ele quiser matar, se atracar com o cara aí eu 

não posso fazer nada se não amanhã ele que vai me matar. É cultura do Estado 

isso aí! Tu tem que ter ‘jogo de cintura’, como dizem. Tem que saber dialogar e 

conversar. E não te meter [sic] aonde tu não é chamado. A maneira de resolver 

as coisas aqui é muito bizarra... assim, é idade média. Não é conversando, é com 

paulada, pedrada, facada e tiro. É ruim... É.” (NOGUEIRA, 2014, p. 136)

O uso abusivo de substância, em particular aquelas com grande poder de vício, é, 

38 A bibliografia consultada aponta que pessoas com deficiência são um contingente recorrente na 

PSR, o que pode se dar em razão da deficiência minar os recursos que a pessoa teria em sua rede.
39 De fato, a PSR não é contabilizada nos Censos do IBGE. Inclusive as contagens específicas para 

este público são operações, em si, de grande complexidade.
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metade do século XX. Em virtude da dinâmica do desabrigo, indivíduos entram e 

saem “das ruas” mais rápido que as informações que são produzidas sobre eles, de 

modo que ainda não há estudos contundentes que façam a distinção de 

toxicomania antes e depois da condição de desabrigo se instaurar.

Por último, tem-se a questão da depreciação física que a vivência nas ruas provoca. 

Em todo o globo, aproximadamente 100 milhões de pessoas estão em situação de 

desalojamento, sujeitas à condições de vida dramáticas, tanto do ponto de vista 

sanitário quanto �siológico. O desabrigado, geralmente, passa por um processo de 

envelhecimento precoce, tendo expectativa de vida menor41 e taxa de mortalidade 

até quatro vezes maior que a população em geral. Há extensa literatura que 

constata a predominância de doenças infecciosas como Tuberculose, Hepatite C e 

HIV42. A prevalência destas condições apresentam variações conforme o contexto  

(ver Tabela 4). A ocorrência de comorbidades é comum, associando situações de 

drogadição combinadas com outros fatores (como transtornos mentais, doenças 

respiratórias e cardiovasculares), resultantes do despojamento material e sanitário 

e de um envelhecimento precoce e precário.

Apresentado um panorama abrangente do desabrigado e do fenômeno sem-teto, 

faz-se mister caracterizar melhor o per�l das pessoas em situação de rua, objetos 

desse estudo.

A complementação do que já foi exposto será feita a partir da Tabela 5, que traz 

A PSR NO BRASIL E EM FORTALEZA2.6

atualmente, o principal agravante do desabrigo. Englobando todos os elementos já 

mencionados. Além dos riscos físicos e cognitivos associados ao próprio consumo 

(ver Grá�co 8), tem-se comportamentos danosos, como: o compartilhamento de 

apetrechos entre usuários, a prostituição em troca de drogas e a violência. Com 

destaque para o crack40:

O uso contínuo do crack leva a problemas psiquiátricos que, aliados à ânsia de 

manutenção do vício, acabam com a resistência ao ímpeto criminoso, 

resultando em ações de violência por parte do usuário, bem como 

proporcionando maior vulnerabilidade destes à violência. Em ambas situações 

é comum a ocorrência de óbitos (CNM, 2015, p. 15)

Aqui vale uma ressalva, recorrente na bibliogra�a consultada: historicamente, os 

estudos e os censos realizados com à população de rua associam-lhe ao alcoolismo 

e/ou à drogadição. Apesar de comporem boa parte dos usuários de crack e outras 

drogas no país (ver Tabela 3), há aí nuanças que podem reforçar o estereótipo do  

vagabundo alcóolatra/drogado, que ressoa na cultura ocidental desde a segunda 

40 Nutt et al (2010), classificaram, em linhas gerais, o álcool, a heroína e o crack como as drogas 

potencialmente mais danosas tanto aos usuários quanto aos outros.
41 BRASIL, 2013.
42 BEIJER, 2012.

Tabela 3. Prevalência de patologias na PSR no mundo, nos EUA e no Brasil

Hepatite C (HCV)

HIV

Tuberculse (TB)

I3

8x

56x

2x

I2

4x

46x

-

I1 (%)

0,3 a 21,1

0,2 a 7,7

3,9 a 36,2

I1: Intervalo estimado de incidência da patologia em PSR no globo
I2: Taxa de incidência nos EUA em relação à população geral
I3: Taxa de incidência no Brasil em relação à população geral

Fonte: BEIJER et al, 2012; FIOCRUZ & ICIT, 2014; ONU, 2017; PORTAL DA SAÚDE. Elaboração: Autor.

Patologia
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“Usuários”: quem são eles?

Tabela 4. Pefil do consumidor de crack e/ou similares no país e nas capitais

Gênero

Cor/Etnia

Faixa Etária

79,1

76,6

52,5

Capitais (%)

82,1

83,4

49,3

33,1 35,7

Escolaridade 81,1

Situação conjugal 60,6 59,9

79,7

Grupo

Tempo de uso 80,7

Nº de pedras/porções consumidos/por dia 13,4* 14,6*

Brasil (%)Subgrupo

Não branco

Maculino

18 à 29 anos

30 à 39 anos

Solteiro

< 8ª série do Fundamental

Unidades / Dia

Em meses

Frequência de uso / Quantidade 56,3* 59,3*Todo dia / Variada

Histórico de uso (por mais de um mês) 61,3 67,7Já ficou sem usar

Compartilha apetrechos ao consumir 71,0 73,5Sim

27,8

Usou drogas injetáveis na vida 9,2 10,0Sim

Detenção no último ano 41,6 44,0Sim

Motivos da detenção 30,9 30,1Uso ou posse da droga

20,4

Moradia nos 30 dias anteriores à pesquisa 39,0

36,3

Fonte: FIOCRUZ & ICIT, 2014. Elaboração: Autor.

47,2

30,0

Na rua (sem teto)

Habitação própria/da família

21,4Furto, fraude, invasão de lares

24,8Nunca parou

91,3

*   Os valores de referência para esses campos estão contidos na coluna “Subgrupo”.

FONTE: http://infograficos.estadao.com.br/especiais/crack/imagens/home.png.

Gráfico 8. Drogas pontuadas conforme danos que provocam aos seus usuários e aos outros
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...

um comparativo entre os dados coletados nas contagens realizadas no país e em 

algumas capitais brasileiras, a partir dos anos 2000. Assim, pode-se traçar paralelos 

entre os desabrigados em diferentes cidades brasileiras, que se traduzem em uma:

[...] população predominantemente jovem, negra43, pobre, com baixo nível de 

escolaridade, sem acesso à educação formal e à quali�cação pro�ssional, 

desempregada ou empregada precariamente e que carrega nas costas, como 

mais um motivo de ida para as ruas, o peso de muito cedo ter que enfrentar os 

�lões do desemprego e consequentemente um cotidiano familiar, comunitário 

e social permeado de con�itos e di�culdades. (NOGUEIRA, 2014, p. 161)

As contagens apontam para uma preferência pelas áreas centrais das urbes, que, 

em geral, passam por um processo de abandono ou depreciação de sua vitalidade. 

Apesar de con�gurarem centros econômicos pujantes (concentrando comércio e 

serviços heterogêneos e ofertando diversos postos de trabalho), apresentam, ainda,  

vasto estoque imobiliário subutilizado, muitos ocupados por prédios revestidos de 

especial carga histórica, cultural e/ou afetiva. De dia, marcados pela efervecência 

urbana, oferecendo oportunidade de rendimentos (catação, esmola, etc.), e de 

noite, convertidos em territórios “desolados”, vastos espaços marginais, utilizados 

para o “pernoite” dos nômades urbanos. Da qual Fortaleza não é exceção (ver 

Figura 14).

Outra ressalva é o tempo de permanência da situação de desalojamento, com um 

percentual signi�cativo experimentado desabrigo por mais de 2 anos. Levando em 

consideração os problemas inerentes à sua condição, já constitui tempo su�ciente  

para provocar sérios desgastes físicos e emocionais. Os infográ�cos, da página 49, 

descrevem um cenário bem grave, na qual uma parcela considerável de moradores 

de rua sequer consegue se higienar ou, o que é mais impactante, comer todo dia. 

Soma-se a isto os recorrentes problemas de saúde, dentre os quais: doenças do 

trato genitourinário (infecções urinárias), infecções sexualmente transmitidas (5% 

da PSR no Brasil tem o vírus do HIV), hepatites (A, B e C), infecções do trato 

respiratório (pneumonia, tuberculose), dermatites, problemas na saúde bucal e 

lesões (PACHECO, 2013). Sendo fundamental os encaminhamentos da rede 

socioassistencial para os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Bem como a 

atuação pulverizada, por meio de consultórios de rua, bem estruturados e com 

equipes quali�cadas, para ativamente localizar e informar a PSR nas ruas.

Contrariando esterótipos, mendigos são uma minoria no conjunto de sem-tetos. 

Boa parte sobrevive fazendo alguma atividade, mesmo que informal (�anelinhas, 

recicladores, entre outras). Nos relatos dos desabrigados, contidos na literatura, há 

um desejo expresso pela busca de rendimentos por meio de trabalho produtivo. O 

que garantiria alguma autonomia ao indivíduo e maior sustentabilidade à situação 

de alojamento, caso fosse alcançada. Todavia, para a maioria, os ganhos advindos 

dessas atividades, atualmente, tem-se mostrado inferiores a 1 SM/mês. De modo 

que observa-se mais uma situação de marginalindade “integrada” à economia do 

que uma inserção produtiva de fato.

As similaridades, em muitos casos, podem não terminar no per�l do desabrigado, 

uma vez que o assistencialismo ainda é a “política” de fato na maior parte dos 

municípios brasileiros. O que deixa os sem-tetos à mercê do amparo de entidades  

43 Apesar do rótulo, o grupo é predominantemente caracterizado por pardos, em proporção mais ou 

menos aproximada à sua representatividade na demografia. Todavia, entre os nômades urbanos, há 

uma subrepresentação de pessoas que se autointitulam brancas, apesar de aparecerem em maior 

número, enquanto que as pretas, em geral, estão sobrerepresentadas.
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Tabela 5. Comparativo entre algumas das contagens realizadas junto à população em situação de rua no país e em algumas capitais brasileiras

N

Maior contagem já feita

Gênero

Idade

Cor

Escolaridade

Histórico de trabalho

Rendimentos

SM do ano de referência

Meios de sobrevivência

Tempo de rua

Razões do descenso

Local de concentração

Uso de substâncias

Fortaleza

4.000 - 4.500

Masculino (84,7%)

504

Pardos (58,5%)

Fundamental incompleto (45,0%)

> 19 anos (66,5%)

-

< R$ 100,00/mês (18,0%)

-

> 10 anos (22,8%)

R$ 415,00

-

2008c

-

-

Rio de Janeiro

14.279

Masculino (87,0%)

14.279

-

-

29 a 59 anos (72,0%)

-

-

R$ 880,00

1 a 3 anos (31,0%)

-

-

2016f

-

Centro (45,0%)

-

-

-

4.000 - 4.500

Masculino (62,7%)

1.548

Analfabetos (22,5%)

21 a 60 anos (81,6%)

Nunca tiveram emprego fixo (42,0%)

~ R$ 5,00/dia (46,0%)

Desemprego (47,0%)

R$ 151,00

2000b

Álcool (60,4%)

SER II (26,0%)

Tabaco (71,6%)

4.000 - 4.500

Masculino (79,8%)

1.718

Pardos (62,4%)

Fundamental incompleto (23,1%)

25 a 39 anos (49,2%)

-

-

Trabalham (71,4%)

-

R$ 788,00

Situação familiar (48,1%)

Uso abusivo de substância (26,2%)

2015d

Álcool (45,4%)

Centro e Beira Mar

Crack (36,1%)

Sáo Paulo

15.905

Masculino (82,0%)

7.335 | 8.570**

Não brancos (69,5% | 73,0%**)

Médio incompleto (47,0% | 49,5%**)

39,7 | 42,7** (média)

-

Variado

Exerce alguma atividade (80,0% | 94,5%**)

6 anos (média)

R$ 788,00

-

2015e

Álcool (45,0% | 70,0%**)

Crack (12,0% | 35,0%**)

Sé e Mooca (52,7% e 11,5%)

Brasil

101.854

Masculino (82,0%)

31.922

Parda (39,1%)

Fundamental incompleto (63,5%)

23 a 44 anos (53,0%)

Nunca tiveram carteira assinada (47,7%)

< R$ 80,00/semana (52,6%)

Trabalham (70,9%)

> 2 anos (48,8%)

2008*a

Uso abusivo de substâncias (35,5%)

Desemprego (29,8%)

R$ 415,00

-

-

*   Dados relativos à pessoas com mais de 18 anos em 71 municípios brasileiro - 23 capitais e 48 cidades com mais de 300 mil habitantes. Não foram incluídas as cidades de Belo Horizonte, Recife e São Paulo, que à época estavam fazendo suas próprias contagens.  
** A duplicidade de valores nesses campos faz parte da metodologia utilizada, que opta pela distinção entre pessoas entrevistadas em instituições acolhedoras e nas ruas (Serviços | Ruas).

Fonte: (a) BRASIL, 2008; BRASIL 2009. (b) NOGUEIRA, 2014; (c) NOGUEIRA, 2014; (d); (e) SÃO PAULO, 2015a; SÃO PAULO, 2015b. (f) G1, 2017; O DIA, 2017; ONUBR, 2017. Elaboração: Autor. 

PSR: quem são e como vivem?

100 milhões de pessoas estavam sem-teto no mundo 1

~ 100 mil pessoas desabrigadas no Brasil 3

1,6 bilhões moravam em condições inadequadas 2

Em Fortaleza, 1 em 5 desabrigados não
conseguem se alimentar todos os dias. 
Enquanto que cada 1 em 3 faz sua higiene
pessoal nas ruas.

~ 5% dos usuários de crack
e similares no Brasil vivem
com HIV

Estima-se que há:

Estima-se que há:

Fonte: (1,2) https://homelessworldcup.org/homelessness-statistics. 

Fonte: (3) IPEA, 2016. Fonte: ONUBR, 2016.

FONTE: http://adesaf.org.br/novo/wp-content/uploads/2016/10/IMG_0703.jpg

Fonte: NOGUEIRA, 2014. LIMA, 2017.
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Figura 14. Mapa colaborativo com a identificação de endereços
onde se encontraram pessoas em situação de rua

N

400 m

Fonte: Estudantes do curso de Jornalismo da UFC. Disponível em : < https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pt-BR&mid=1TzM4i4YOnj3vkqbOvjNiqPcb66RU4jEm&ll=-3.7292511636908845%2C-38.52730795531005&z=15 >

Praça do Ferreira

Demais localizações

Limites do Centro

Limites dos outros bairros
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�lantrópicas, em geral religiosas, da abordagem desumanizada dos agentes de 

segurança (público ou privado) ou do domínio do crime organizado. Cenário que 

leva a crer que o escape nas ruas tem como principal motivador o fator sorte.

Esta seção abrange o que já foi abordado ao longo  deste capítulo, �nalizando com 

um quadro cronológico de eventos de destaque do fenômeno “sem-teto” no plano 

internacional, no Brasil e em Fortaleza (ver Figura 15).

Resumidamente, o sujeito em situação de rua vive sob uma macroconjuntura 

pautada no desenvolvimentismo, que tem o trabalho (em especial, o quali�cado) 

e a produtividade como seus maiores valores. Em meio a uma economia, ainda em 

recuperação, resta-lhes os trabalhos “a sombra”, informais ou ilegais, como meios 

concretos de inserção produtiva. Sua baixa capacitação e o clima político atual não 

têm favorecido sua inserção em empregos protegidos, nem vias alternativas como 

o cooperativismo, negócios sociais ou empreendimentos de economia solidária. 

Oferecendo-lhes, quando muito, uma inserção instável ou mesmo marginal, em 

atividades-meios, de baixa quali�cação e remuneração, em geral, sem direitos 

trabalhistas e pouca perspectiva de mobilidade social.

A PSR encontra entraves à consolidação de seu direito à cidade e à moradia digna. 

Deparando-se com barreiras mercadológicas, institucionais e sociais. Ao que segue 

outros direitos, como a saúde, o lazer e a cultura, em virtude de estigmas sociais. 

Quadro asseverado quando se consideram como estão conformados os espaços 

primários na cidade de Fortaleza. Sua estadia em locais economicamente mais 

ativos e institucionalmente mais ricos, onde poderiam aplicar um rol maior de 

táticas de subsistência e bene�ciar-se dos capitais latentes e dos serviços públicos 

disponibilizados, é marcada pelo controle mais rigoroso sobre suas atividades, 

especialmente nos “horários comerciais”.

No que toca o plano socioafetivo, a pouca margem social e a conformação de redes 

sociais pequenas e homogêneas impõem grandes di�culdades na sobrevivência do 

dia a dia, quiçá do soerguimento social do indivíduo para além das ruas. Fato que 

associado às infecções, à toxicomania, aos transtornos mentais, à violência urbana, 

entre outros, podem minar ainda mais seus recursos, atolando-os mais fundo na 

condição de marginalizado ou mesmo abreviar sua vida. Neste aspecto, pode ser 

salutar a formação e o fortalecimento de vínculos “institucionais”, rebatido em um 

programa de necessidades que facilite a socialização e que seja rico em serviços, 

contemplando uma atuação interdiciplinar; de vínculos comunitários, por meio 

de interfaces que favoreçam a urbanidade – compreendida como uma disposição

convidativa, que respeita e acholhe os corpos – e sejam atraentes para as pessoas da 

vizinhança; e de vínculos familiares, tanto das famílias biológicas (quando for 

possível) quanto das novas, formada nas ruas, ao que compete a ação institucional 

socioassistencial, o que foge, em parte, do escopo do presente estudo, dado que a 

proposição de diferentes modalidades de acomodação pode contemplar o último 

grupo.

SÍNTESE2.7

Público-alvo consiste em sua maior parte de adultos, em idade produtiva, com 

tempo das rua variável, que conta com baixa escolaridade/formação, pouco capital 

social e pode exibir comportamento de riscos e/ou toxicomania;

O resgate da dignidade faz-se através da garantia de um “pacote básico” de direitos, 

em particular moradia, alimentação e lazer; e da promoção de um ambiente sadio 

para o �orecimento de elos sociais heterogêneos entre PSR e comunidade;

QUADRO DE DESCOBERTAS



Figura 15. Cronologia interescalar dos principais fatos e avanços ligados à questão do desabrigo nas últimas décadas
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Vagrancy Laws

Em seu Artigo XXV, a habitação é um direito humano fundamental.

Primeiro experimento de redução de danos no país.

Primeiro grande pronunciamento da instituição sobre redução de danos.

Institui a Tipificação| Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua.

ONU 1948

Brasil

Constituição Federal

1988

Santos (SP)

Programa de Prevenção de HIV/AIDS

1989

Criação do primeiro Centro-POP em endereço diferente

Fortaleza (CE)

Extinção do CAPR

2011

Altera o Programa de Locação Social em Fortaleza. Redefine o Programa de Locação Social em Fortaleza.

Fortaleza (CE)

Lei Nº 10.131

2013

+100 vagas na capacidade de abrigamento institucional:
50 vagas para homens - abrigo Jacarecanga
50 vagas para família   - abrigo Joaquim Távora

Fortaleza (CE)

Inauguração de 2 novos abrigos

2014

Fortaleza (CE)

Aumento no valor do aluguél social

2014

Altera a Lei nº 9.682/2010, incluindo  a Guarda Municipal e 
a Defesa Civil como corresponsável pelo Programa de 
Locação Social em Fortaleza

Fortaleza (CE)

Lei nº 9.798

2011

Brasília (DF)

Assassinato do índio  Galdino

1997

Brasil torna-se signatário do PIDESC.

Institui a LOAS.

Brasil

Lei nº 8.742

1993

Belo Horizonte (MG)

Lançado o Movimento Nacional da População de Rua

2005

Dispõe sobre o Cadastro Único.

Brasil

Decreto nº 6.135

2007

Adoção da "Nova Agenda Urbana”.

ONU

Conferência Habitat III

2016

Valor pago pela Prefeitura salta de R$ 350 para R$ 420. 

Brasil

Orientações Técnicas para Centro-POP

2010

Brasil

Fórum Nacional de Estudos sobre a População em Situação de Rua

1993

Brasília (DF)

1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis

2001 Brasil

Resolução Nº 109 | Decreto nº 7.053

2009

Brasília (DF)

1ª Marcha Nacional da População de Rua

2001

Declaração Universal dos Direitos Humanos

Inglaterra 1975

Corn Laws

California (EUA) 1988

Housing First

1992 Brasil

Decreto nº 591
Institui o SNHIS e o FNHIS (locação social).

2005 Brasil

Lei nº 11.124

3 Centro de Atendimento à População de Rua

2007 Fortaleza (CE)

Criação do CAPR3

1 Coordenadoria de Políticas Públicas de Assistência Social
2  Secretaria Municipal de Assistência Social

2005 Fortaleza (CE)

CASSI1 vira SEMAS2

Promulgado o Programa de Locação Social, a ser executado 
pela SEMAS e pela HABITAFOR

2010 Fortaleza (CE)

Lei nº 9.682

Extinção da SEMAS, a atuação da Assistência Social em 
Fortaleza passa a ser capitaneada pela Secretaria do Trabalho, 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA)

2012 Fortaleza (CE)

Extinção da SEMAS

Equipamento proposto pela equipe do CAPR desde 2009.

2010 Fortaleza (CE)
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NY (EUA) 1992

Pathways to Housing

São Paulo (SP) 2014

Programa De Braços Abertos
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de drogas, aumentando a capacidade institucional 
de abrigo em (apenas) 12 novas vagas.

Fortaleza (CE)

Nova unidade de acolhimento.

Posteriormente, no mesmo ano, a sede “Centro” é 
reaberta próximo ao antigo endereço, passando a 
se sediar na Rua Jaime Benévolo, nº 1059.

Fortaleza (CE) 2017

Centro-POP “Centro”é fechado

Inclusão produtiva de adultos que fazem uso de 
substâncias e estão em situação de rua por meio 
de capacitação profissional.

Fortaleza (CE) 2017

Programa Novos Caminhos

ONU 2001

Declaration of Commitment on HIV/AIDS

Lisboa (Portugal) 2001
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Introduz a redução de danos como um princípio de saúde.

Em seu 11º Artigo, os Estados Partes reconhecem o alojamento como um direito necessário.

ONU 1966
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Inglaterra
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Agenda 2030

2015

Fortaleza (CE) 2015

Lei Nº 10.328

ONU

Convenção sobre drogas

1961

Fonte: BRASIL, 1992-2011; BURSZTYN, 2000; CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2010; FORTALEZA, 2009-2015; MDS, 2013; NOGUEIRA, 2014; ONU, 2009, s.d.; PREFEITURA DE FORTALEZA, 2014, 2017;. Elaboração: Autor. 
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ESCOLHENDO O SÍTIO3 Este capítulo é dedicado à análise do bairro de intervenção a partir dos dados já 

apresentados e culmina na escolha do terreno mais adequado, a partir da análise 

dos pré-requisitos desejáveis, ou seja, atributos que ele e seu entorno devem 

apresentar, que podem potencializar a operação ensejada, dentre os quais: 

localização, uso e vitalidade urbana. Uma vez escolhido do bairro ocorrerá a partir 

dos fatores elencados para cada atributo, será feita breve levantamento das 

condições socioeconômicas e do aparato legal incidentes no bairro no intuito de 

averiguar (1) como convergem na geração de oportunidades para a intervenção e 

(2) qual imóvel se destaca, considerando a espacialização destes fatores.

Em conformidade com os objetivos especí�cos e o referencial teórico apresentados 

nesse estudo, a escolha do sítio de intervenção deve contemplar certas qualidades, 

que fomentem os efeitos positivos da operação ensejada. Dentre as quais:

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA. Os sítios eletivos devem situar-se 

em regiões economicamente ativas e ricas em serviços institucionais – saúde, 

trabalho, capacitação, lazer e, especialmente, socioassistenciais. Outra qualidade 

desejável é a próximidade a locais de aglomeração da PSR. A legislação incidente 

deve ser favorável ao escopo da intervenção. Outro elemento que pode in�uir na 

escolha é a macroacessibilidade do terreno – i.e., a facilidade de conexão com 

diferentes pontos da cidade, por meio dos serviços de transporte público –, dado 

que uma maior mobilidade pode ir ao encontro das oportunidades favoráveis aos 

encaminhamentos e ao processo de ressocialização.

Cruzamento entre as ruas Clarindo de Queiroz e Solon Pinheiro, Centro, Fortaleza-CE
FONTE: Acervo próprio do Autor.

PRÉ-REQUISITOS3.1

53



conter os principais locais de concentração de nômades urbanos na cidade (e.g. 

praças do Ferreira e do BNB, “Parque das Crianças” e adjacências). 

HISTORICAMENTE, o Centro tem-se apresentado como um território de 

con�itos. Desde seus primórdios já se registra casos de exclusão, a exemplo dos 

retirantes da seca, que, impedidos de adentrar no perímetro urbano, armaram suas 

redes nos cajueiros do entorno (INSTITUTO PÓLIS, 2012, p. 42). Fluxo de 

miséria recorrente na história da urbe, que alcança proporções dramátricas nos 

campos de concentração, nos idos de 1915, retratados no “O Quinze”, de Raquel 

de Queiroz.

Todavia, a segregação ganha novas conotações estruturais quando da libertação 

dos escravos, que na capital cearense ocorre cinco anos antes da Lei Áurea (1988). 

Período em que as elites socioeconômicas, na ânsia de sagrar o Centro como um 

grande território primário, preservando seus símbolos e status resultantes de uma 

assimilação dos valores europeus da época, promovem operações de cunho urbano 

e de controle social, no intuito de afastar de seu convívio “a miséria”.

[A] grande camada escrava, principal fonte produtora, agora livre, ascenderia à 

condição de cidadã e, portanto,  com direitos civis. Aquela elite não desejaria 

dividir os espaços, até então históricos, tradicionais e cada vez mais elegantes 

com a casta de negros, antes escravos, de mestiços e/ou brancos pobres, 

oriundos dos quadros subalternos da sociedade e muitos vindos do interior do 

estado. Assim, se pode começar a entender os objetivos intrínsecos nas 

constantes reformas urbanas no centro da cidade: preservar os espaços de  

O BAIRRO3.2

LOCAL SUBUTILIZADO OU VAZIO. Os sítios eletivos devem 

situar-se em terrenos com área adequada à intervenção proposta, seja subutilizado 

(construído abaixo dos indicadores mínimos) ou abandonado/vazio. Habilitando, 

assim, instrumentos regulamentados pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), 

como o Parcelamento, Edi�cação e Utilização Compulsório (PEUC), o Imposto 

Predial Territorial Urbano majorado no tempo e a Desapropriação-sanção. Meios 

que podem, em contexto de redução de investimentos estatais, conferir alguma 

viabilidade econômica ao empreendimento proposto, enquanto faz cumprir a 

função social da propriedade urbana.

CONTEXTO COM BAIXA VITALIDADE URBANA. Os sítios 

eletivos devem situar-se em vizinhança que apresente pouca ou tendência a perda 

de urbanidade. Locais caracterizados como preferencialmente de passagem. Cuja 

morfologia e a dinâmica urbanas con�guram neles aspectos prevalentes de espaço 

transitório ou marginal. Mote que favorece a proposição de interfaces que, ao 

ensejar reverter esta tendência, torne-o mais receptivo à comunidade do entorno, 

visando reduzir possiveis vetores de resistência (“nimbyism”) à sua implantação e 

favorecer a conformação de elos comunitários.

Diante dos pré-requisitos elencados, adotando como referência as Figuras 4-7 e 14 

e os dados levantados no último censo da PSR realizado em Fortaleza (contidos na 

Tabela 5), em 2015, o Centro passa a despontar como o bairro mais favorável para 

receber a intervenção. Tanto pelos bons indicadores socioeconômicos, como por 
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interesses das elites e, ao mesmo tempo afastar, as camadas sociais ainda 

marginalizadas, não só em termos de leis, mas em termos culturais, 

preconceituosos e raciais. (SOUZA, 2012, p. 59)

Com o passar do tempo, novas áreas vão consolidando-se como centralidades, 

atraíndo capitais e descentralizando usos tradicionalmente enraizados no Centro: 

comércio, serviço e parte do setor administrativo do Poder Público. Muito deste 

processo, dar-se em decorrência da abertura de novas vias e a �xação de usos de 

relevo ao longo destes corredores (ver Figura 16). Como foi o caso da Av. Santos 

Dummont, Av. Antônio Sales e outras, que, ao facilitar a ligação entre o Centro e 

a Praia do Futuro, favoreceram a atração de investimentos e de capitais. Assim, o 

setor leste de Fortaleza vai se �rmando como espaço das elites, concentrando os 

bairros mais nobres. Ao passo que a porção a oeste do Centro passa a aglomerar as 

camadas mais pobres.

FATORES SOCIOECONÔMICOS. Ainda hoje, o Centro detêm a 

maior oferta de estabelecimentos e de empregos formais (inclusive celetista) da 

capital (ver Figura 6 e Grá�co 9). Este perfaz cerca de 12% do estoque total de 

trabalhos da urbe, com destaque para o setor estatal, varejeiro e de prestação de 

serviços (ver Tabela 6).

Mesmo com o processo de esvaziamento sofridos nas últimas décadas, com a perda 

de moradores44 e à descentralização de atividades comerciais e de serviços, ainda 

apresenta um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (ver Figura 5), 

decorrente da boa infraestrutura e da rede de serviços existentes. Ostentando a 

Figura 16. Evolução do tecido urbano do município de Fortaleza

Fonte: PREFEITURA DE FORTALEZA, 2015. Modificada pelo Autor.

N

1813 1880 1932

1945 1955 1965

1970 2010

44 Entre os anos 1991 e 2000, o Centro apresentou uma taxa geométrica de crescimento negativa, 

reduzindo sua população em cerca de 2,35% por ano. Inicialmente, isto representou uma perda de 

5,9 mil moradores, dos 30.679 que detinha, i.e. 19,2% do total (INSTITUTO PÓLIS, 2009). Todavia, 

já vem apresentando sinais de reocupação, contando agora com 28.154 habitantes.
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nona maior concentração de capitais de Fortaleza. Em sua maioria, distribuídos 

em lares, cujo rendimento per capita é inferior a 3 SM (ver Grá�co 10). Assim, o 

bairro pode ser caracterizado, grosso modo, como de baixa classe média. 

Conforme dados apresentados pelo Sebrae (2004), os maiores frequentadores do 

centro são seus próprios moradores. Muitos dos quais não o frequentam para fazer 

compras, mas para usufruir de seus diversos atrativos. Tendo como diferencial o 

fácil acesso e o custo de consumo mais baixo – quando comparado à outras áreas 

economicamente pujantes, em função da ampla variedade de estabelecimentos. 

Dentre seus consumidores, destacam-se os seguimentos ligados às classe C e D, 

Gráfico 9. Estoque total de empregos no Centro ao longo dos anos

20.000

60.000

100.000

140.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Autor, a partir de SDE/COPROJ, 2015.

Tabela 6. Estabelecimentos e empregos por classe no Centro de Fortaleza (2015)

Fortaleza

Centro

Regulação das atividades de saúde, educação, serviços
culturais e outros serviços

Administração pública em geral

Limpeza em prédios e em domicílios

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Construção de edifícios

Atividades de atendimento hospitalar

Restaurante e outros estabelecimentos

Atividades de cobranças e informações

Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso
humano e veterinário

Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

%

12,18

1,55

100,00

0,45

0,72

0,37

0,31

0,31

0,36

0,29

0,29

0,26

5.932

Vínculos Ativos

100.365

12.803

2.444

3.716

3.110

2.998

2.608

2.405

823.674

2.586

2.215

17

Estabelecimentos

7.350

4

52.710

92

12

723

194

22

119

386

176

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Autor, a partir de SDE/COPROJ, 2015.

Local, Atividade

Gráfico 10. Total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares estratificados
por faixas de renda per capita - em Percentual

Fonte: Censo 2010, IBGE. Elaboração: Autor.
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MONTANTE TOTAL
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A rede de infraestrutura, a capilaridade do transporte urbano público, o espectro 

amplo varejeiro e de serviços, agora com a verticalização que incide em certas áreas 

do Centro vão contribuir para encarecer o valor venal do solo urbano (ver Figura 

19), inclusive o residencial (variando entre R$ 5.500/m² e R$ 6.200/m²)45. 

Inserindo o bairro no circuito urbano mais valorizado da capital, juntamente com 

Mucuripe, Meireles, Guararapes e outros. Uma das justi�cativas apresentadas pelo 

Poder Público para a morosidade em atacar o dé�cit habitacional46 pela via da 

requali�cação de seu amplo estoque de imóveis antigos, muitos subutilizados ou 

abandonados. Como apontado no Plano Habitacional para Reabilitação da Área 

Central de Fortaleza, feito pela Fundação de Desenvolvimento Habitacional de 

Fortaleza (Habitafor) e pela Piratininga Arquitetos Associados. Desdobramento 

do Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, do Ministério da Cidade,  

57

mostrando que o custo de vida no bairro, e ao mesmo tempo a demanda por 

moradia, dado o per�l de seu usuário, é popular (ver Grá�co 11).

Sua população, apesar da tendência de crescimento negativa experimentada nas 

últimas décadas, encontra-se em crescimento. Apresentando uma distribuição de 

gênero e de faixa etária similares àquelas observada na capital (ver Grá�co 12). 

Sendo uma população predominantemente adulta, em idade produtiva, que está 

envelhecendo. A mesma encontra-se distribuída de forma desigual nos diversos 

setores que compõem esse território. Com áreas a oeste e a nordeste apresentando 

maior densidade em relação ao “centro histórico”, em razão do maior número de 

unidades habitacionais e de ocorrência da sobrepovoação/unidade existente nestes 

quadrantes (ver Figuras 17 e 18).

45 AGENTE IMÓVEL; G1, 12 Jan 2017.
46 Segundo a FJP apud Instituto Pólis (2012), em Fortaleza, o déficit atinge cerca de 77.615 famílias 

(80,28% delas na faixa entre 0 e 3 salários mínimos).

Gráfico 11. Classificação socioeconômica, frequência de uso e meio de deslocamento do frequentador do Centro

Fonte: SEBRAE (2004) apud INSTITUTO PÓLIS, 2009. Elaboração: Autor.
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Gráfico 12. Estratificação da população de Fortaleza e do Centro, conforme faixa etária e gênero

Fonte: Censo, 2010. Elaboração: Autor.

47%53% 45%55%

Figura 17. Total de domicílios particulares e coletivos no Centro - Por setor censitário

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor.
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Figura 18. Total de pessoas residentes no Centro - Por setor censitário

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autor.
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operados com recursos da União. Em sua fase de diagnóstico, reuniu informações 

de 338 quadras no Centro, identi�cando 660 imóveis (prédios e terrenos) vagos 

ou subutilizados, dos quais um terço apresentava potencial para uso habitacional 

(INSTITUTO PÓLIS, 2009) (ver Figura 20 e 21). Deste conjunto, 36 foram 

apontados como eletivos para reabilitação (INSTITUTO PÓLIS, 2012).

Figura 19. Valor da terra no Centro de Fortaleza, referente ao ano de 2009 - Em Reais/m²

Fonte: SEFIN apud HABITAFOR, 2009.

31 - 100Sem Informões 101 - 300 301 - 500 501+

Praças e áreas verdes Hidrografia Limites do Centro

Figura 20. Setorização do Centro de Fortaleza a partir de leitura comunitária

Espaços Públicos degradados ou esquecidos

Praça Clóvis Beviláqua3

Praça da Lagoinha2

Passeio Público1

Parque Pajeú6

Praça do Coração de Jesus5

Praça José Bonifácio4

Espaços Públicos valorizados

Parque das Crianças3

Praça do Ferreira2

Praça José de Alencar1
Diluição dos limites com 

os bairros vizinhos

Interesse por habitação 

no Centro Histórico

Interesse por habitação 

no Centro Espandido

Limites bairro Centro

Fonte: FORTALEZA, 2009. Modificada pelo Autor.
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47 G1, 12 Jan 2017.

Ou seja, o Centro apresenta capacidade para acomodar mais pessoas. Neste ponto, 

o Programa de Locação Social vem ao encontro das necessidades dos grupos de 

menor poder aquisitivo, uma vez que o valor do aluguel no Centro é inferior ao 

dos demais bairros valorizados (em média, R$ 13,13/m²)47. O que aliado a uma 

maior oferta de tipologias de moradias, especialmente as de interesse social (HIS), 

poderia favorecer o acesso da PSR à habitações próximas aos locais de trabalho.

A Figura 19 revela que o valor venal do solo tende a �car mais caro no núcleo 

central do bairro, abrangendo as quadras das imedições da Praça do Ferreira. Local 

de maior prestígio, que concentra, de um lado, o setor institucional e os prédios e 

os monumentos histórico-culturais, ao longo do “circuito Pajeú”; e, no lado 

oposto, um polo comercial e de serviços “populares” (ver Figura 18). Ficando mais 

barato à medida em que se afasta da porção “histórica” do Centro.

O Centro tem um terço de sua área construída ocupada pelo uso residencial (ver 

Grá�co 13). Considerando a superfície desocupada ou subutilizada existente no 

bairro (ver Grá�co 14 e Figura 21 e 22), tem-se condições de enderaçar o dé�cit 

habitacional, ofertando moradia acessível e próxima aos locais de trabalho, dado 

que o bairro é uma usina de geração de capitais e de oportunidades. Segundo Marr 

(2012), considerando processos de desrualização, isto é de suma importância.

A CONCENTRAÇÃO DE PSR, tanto no Centro como na Beira Mar, 

bairros onde ocorrem as maiores aglomerações de sem-tetos, dar-se nos espaços 

livres: parques, praças, calçadões e demais espaços públicos. No Centro, conforme 

o censo de 2015, o principal local para dormir ao relento é a Praça do Ferreira. 

Gráfico 13. Área edificada de acordo com uso no bairro Centro - em Percentual

Comercial (62%)

Fonte: SEFIN/PMF, 2015. Elaboração: Autor.

Serviços (6%)

Residencial (32%)

Gráfico 14. Estimativa de superfície com potencial de utilização para fins de moradia por tipo de
imóvel vazio ou subutilizado no bairro Centro

ÁREA TOTAL
353.705,69 m²

Fonte: PIRATININGA, 2009. Elaboração: Autor.
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Lotes desocupados (1%)



Porém, graças aos con�itos territoriais, os desabrigados acabam ocupando outros 

locais, desde a Praça Coração de Jesus e o Parque das Crianças até a praça de frente 

à loja Acal (LIMA, 2017), no quadrante oposto do mesmo bairro.

A preferência pelo Centro decorre também da maior concentração de instituições 

curadoras, ligadas a grupos religiosos ou laicos, e socioassitenciais, com destaque 

para rede vinculada à Setra (ver Figura 23). O bairro funciona como um “hub” de 
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Fonte: ISABELLY CAMPOS, a partir de SEUMA, 2016. Modificado pelo Autor.

Figura 21. Mapa de uso e ocupação do solo no Centro
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N

Figura 22. Condições de moradia e imóveis vazios ou subutilizados no Centro de Fortaleza

Fonte: SEFIN apud HABITAFOR, 2009.
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Figura 23. Rede de equipamentos públicos e privados voltados para assistência
social, saúde, capacitação e trabalho no Centro e imediações
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em geral, estão em más condições de manuntenção e sem acessibilidade plena. O 

que somado à falta de mecanismos de tra�c calming, de espaços sombreados e de 

interfaces que favoreçam a vigilância passiva dioturnamente, tornam a 

permanência e a mobilidade nos passeios do Centro penosa e, em muitos casos, 

perigosa. Algumas das razões pela preferência da PSR em ocupar praças e espaços 

sob marquises ou outros elementos de proteção contra as intempéries.

Por outro lado, o Centro possui dois “terminais” de ônibus, Praça da Estação e a 

Praça Coração de Jesus. Por ambos circulam e param diversas linhas que ligam o 

Centro aos mais diversos locais da cidade (ver Figura 24). Entretanto, o primeiro 

se situa em um contexto mais isolado, especialmente considerando que, �ndado o 

exepediente comercial, seu entorno �ca desolado; enquanto que o segundo local, 

está em posição de maior destaque, próximo a grandes corredores de escoamento, 

como a Av. Duque de Caxias/Heráclito Graças e a R. Antônio Pompeu/Padre 

Valdevino, eixos que promovem a conexão leste-oeste, próximos dos quais estão 

situados diversos equipamentos públicos ou de destaque. As avenidas supracitadas 

têm especial valor sintático dentro deste traçado urbano (ver Figura 25).

A lógica de “deseconomia urbana” se faz presente no movimento pendular diário, 

desfavorecendo os mais pobres, que moram nas áreas marginais/periféricas e 

trabalham em localidades mais “centrais” (ver Figura 26). O que é especialmente 

danoso à PSR, dado sua di�culdade em fazer jus aos custos associados com 

transporte. Todavia, o Centro conta com uma grande cobertura de paradas, 

inclusive com terminais de metrô - linha sul e oeste - e com estações de bicicletas 

compartilhadas, pelo programa Bicicletar (ver Figura 27).

serviços para PSR, similar ao que pode ser observado no Skid Row (Los Angeles, 

EUA), oferecendo espaços de convívio, asseio, alimentação e até acolhimento 

temporário. Ao longo dos dias úteis, uma pequena parcela de desabrigados há de 

conseguir obter alimentação e rendimentos se frequentar locais próximos a esta 

rede e ao grande comércio/serviço (catação, “guarda de veículos”, mendicância, 

entre outras funções). Todavia, nos horários comerciais, seus movimentos e suas 

atividades vão atrair maior vigilância. E nos �ns de semana, muitos destes serviços 

não são oferecidos, o que impõe grandes di�culdades à sua subsistência.

A MOBILIDADE URBANA deve ser levada em consideração, pois pode 

facilitar o acesso de nômades urbanos, em processo de desrualização assistida pelo 

Poder Público, a outros serviços e instituições de interesse. Bem como ampliar as 

opções de inserção produtiva e às oportunidades de ampliar e manter uma rede 

social mais abrangente e diversi�cada, menos marcada pelo localismo.

A conformação radioconcêntrica de Fortaleza conferiu posição de destaque ao 

Centro, local pela qual passam importantes vias de ligação norte-sul e leste-oeste. 

Além de receber intenso �uxo de deslocamentos origem-destino, em função dos 

atrativos já citados, efetuados pela população que nele reside. A maior parte dos 

deslocamentos de visitantes ocorre por meio dos transportes coletivos (ônibus e 

metrô), a qual se somam carros e, agora de forma mais expressiva, bicicletas.

Conforme relatado no estudo da Habitafor (2009), o Centro apresenta grandes 

problemas ligados à mobilidade. As calçadas, muitas vezes exíguas e desprovidas de 

amenidades (árvores, mobiliário urbano de permanência, lixeiras, entre outros), 
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Figura 24. Produção e atração de viagens no pico da manhã e as maiores linhas de desejo de 
viagens

Fonte: PREFEITURA DE FORTALEZA, 2015.

Fonte: Autor.

MÍNIMO

MÁXIMO

Figura 25. Análise sintática da malha viária do bairro Centro
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Figura 26. Tempo de deslocamento casa-trabalho x posse de automóvel na RMF

Fonte: IZIDIO, 2014.
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Figura 28. Mapa da classificação viária no Centro
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Fonte: ISABELLY CAMPOS, a partir de PMF.
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Figura 27. Mapa das interfaces coletiva da mobilidade urbana no Centro 

N

Fonte: ISABELLY CAMPOS, a partir de SEUMA, 2016, e ETUFOR, 2016.
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Tabela 7. Parâmetros urbanísticos das zonas incidentes no Centro de Fortaleza

ZEDUS

ZOP1

ZOP2

(a)   IABás. = Índice de aproveitamento básico (d)   TO = Taxa de Ocupação 
(b)   IAMin. = Índice de aproveitamento mínimo (e)   HMáx. = Altura Máxima da Edificação
(c)   TP = Taxa de Permeabilidade  (*)   Aplica-se o valor que estiver sobreposto à ZEDUS

TPc (%)

30

30

30

TOd (%)

60

60

60

HMáx.e (m)

72

72

95

IAMin.b

0,25

0,20

0,20

IABás.a

3,0

2,0

*

Fonte: PMF, 2006; 2017.

Na lei, a maior parte das ruas apresenta-se como vias locais ou comerciais (ver 

Figura 28). Conforme a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 

Fortaleza (LUOS), devendo apresentar largura mínima de 14m (seção normal) ou  

11m (seção reduzida). Passeios devem apresentar largura de 2,5m e a concordância 

das calçadas (ou chanfro de esquina) deve ter dimensão de 5,5m.

O ZONEAMENTO do Centro o divide em diversos quadrantes (ver Figura 

29), com índices urbanos bem generosos (ver Tabela 7), voltados para uma 

ocupação mais intensa de sua superfície. Especialmente quando ocorre a 

sobreposição da Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica 

(ZEDUS), que eleva os parâmetros já incidentes. O que ocorre em toda a área 

central, inclusive na porção expandida. O que entra em con�ito com os preceitos 

da Zona de Preservação Ambiental (ZPA), que abrange o Riacho Pajeú, elemento 

ambiental e paisagístico de grande fragilidade, que sofre com o abandono e as 

construções que ocorrem próximo ao seu leito; e a Zonas Especiais de Preservação 

do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico (ZEPH), 

incidente na parte “histórica”, dada a grande concentração de bens de relevante 

valor patrimonial, muito dos quais já tombados e cuja poligonal de tombamento 

confere diretrizes especiais, que vão disciplinar os aspectos morfológicos de seu 

entorno, de modo a evitar a perda de visibilidade e/ou a descaracterização dos bens 

e das ambiências tombadas. 



Limite dos bairros

N

ZOP1 - Zona de Ocupação Prioritária 1 ZOP2 - Zona de Ocupação Prioritária 2

ZEPH - Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e Arqueológico ZEDUS - Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica

ZO - Zona de Orla (Trecho III) ZPA - Zona de Preservação Ambiental

Figura 29. Incidência do Zoneamento Urbano, conforme LUOS, no Centro de Fortaleza 300 mFonte: elaborado pelo Autor a partir de dados da PMF.
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Conforme texto da Lei Complementar nº 236/17, que dispõe da nova LUOS do 

município, as ZEDUS se destinam à:

implantação e/ou intensi�cação de atividades sociais e econômicas, com 

respeito à diversidade local, e visando ao atendimento do princípio da 

sustentabilidade;

A ocupação e a verticalização permitidas neste instrumento podem ir de encontro 

aos preceitos que o baseia, dado o per�l socioeconômico local e a ausência de um 

código de forma urbana no município de Fortaleza, que con�ra mais rigor quanto 

à utilização do espaço, dado que além do aproveitamento das condições naturais a 

valoração advinda desse uso intensivo pode inviabilizar o acesso à moradia.

Por outro lado, as zonas de Ocupação Prioritária 1 e 2 (ZOP1 e ZOP2), subjazem 

a ZEDUS Centro e ocupam extensivamente o território do bairro. A diferença 

entre as duas se faz pelo grau de consolidação da infraestrutura e a presença de 

serviços urbano. A ZOP1 parece se enquadar melhor nas necessidades que tem 

sido expressas neste estudo, uma vez que entre os pré-requisitos para a escolha do 

sítio está a subutilização ou vacância do imóvel, sendo caracterizada:

pela disponibilidade de insfraestrutura e serviços urbanos e pela presença 

de imóveis não utilizados e/ou subutilizados [grifo nosso]; destinado-se à 

intensi�cação e dinamização do uso e ocupação do solo;

A BAIXA VITALIDADE URBANA é um fenômeno que incide no 

bairro como um todo. Sendo mais “dramático” nas partes mais ao norte, dado o 

isolamento e o baixo nível de ocupação residencial e de atividade, em especial 

depois das 18h. Apesar de ter sido pré-requisito elencado para a escolha do sítio de 

intervenção, tal atributo deve considerar um cenário que possua um padrão 

minimo de funcionalidade, que propicíe melhor aproveitamento dos possíveis 

recursos a serem investidos na execução do equipamento proposto, ou seja, que a 

sua integração ao entorno imediato tenha maior possibilidade de produzir, em sua 

vizinhança, impactos a curto ou a médio prazo, sem exigir maiores intervenções a 

posteriori.

Neste sentido, o entorno da Praça Coração de Jesus parece reunir as qualidades 

necessárias para efetivação da escolha: (1) situa-se em região de menor valor venal, 

próxima aos principais locais de permanência da PSR; (2) há equipamentos 

sociassistenciais e outros serviços de interesse nas proximidades; (3) possui alguma 

urbanidade, que, apesar da tendência a diminuir no período noturno – momento 

em que con�gura-se mais como um espaço de passagem ou de transição, em razão 

do uso do solo marcado por certa monotonia, apresentando vários imóveis vazios 

ou subutilizados (garagens e estacionamentos), que conferem às ruas da 

vizinhança um aspecto “desolado” ou “mural”, com poucas ou nenhuma fachada 

ativa –, é mantida pelas habitações e pelos empreendimentos (e.g. instituições de 

ensino) locais; (5) insere-se numa ZOP 1; (5) é margeada por importante via 

arterial, além de possuir, em suas imediações, um terminal de ônibus, por onde 

passam diversas linhas que o conectam a outros bairros, além de oferecer opções 

alternativas de mobilidade urbana;
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Para facilitar a escolha do sítio, traçou-se duas circunferências a partir do 

Santuário Sagrado Coração de Jesus, centro geométrico da Praça Coração de Jesus. 

Para os raios, adotou-se princípios de caminhabilidade, seguindo a “regra dos 

cinco minutos de caminhada a pé” e recomendações técnicas, adaptadas, da área 

de in�uência de terminal de transporte público. O que resultou em 200m e 400m 

respectivamente. Estando a Praça do Ferreira afastada, aproximadamente, 650m 

do referencial de origem adotado.

Dentro do recorte urbano selecionado, surgem diversos imóveis vazios ou 

subutilizados. Não obstante, certos atributos pesaram na hora de efetivar a escolha 

do imóvel, que deveria contemplar: (1) área igual ou superior a 1.000m², pois os 

projetos/edifícios contidos na bibliogra�a consultada tem dimensões variadas, em 

geral, são verticalizados; e há a preocupação com o rebatimento dos parâmetros 

urbanos, récuos e alturas, no projeto; (2) certa distância da ZEPH e da ZPA, de 

modo a resguardar a ambiência urbana preservada, enquanto possibilitando maior 

grau de liberdade à intervenção proposta; (3) boa infraestrutura urbana e 

aproveitamento dos condicionantes ambientais e locais (construído): regime de 

ventos, máscara de sombreamento, macrodrenagem, entre outros.

Dos terrenos levantados, optou-se por alguns situados na R. Clarindo de Queiroz. 

Lotes de esquinas, próximo à Praça Coração de Jesus (ver Figuras 30-31), vazios e 

murados. Um dos quais abriga ruínas de antiga fábrica, que, segundo especialista 

consultado, não possui relevante carga patrimonial. Quadra ocupada, em maior 

O SÍTIO3.3Figura 30. Foto do lote escolhido e de seu entorno imediato

Fonte: Autor.



Figura 31. Mapa com possíveis sítios aptos à receberem o equipamento proposto e identificação
do terreno escolhido

0 100 400
N

Outros usos

Uso institucional

Imóvel subutilizado

Imóvel sem uso/vazioImóvel
escolhido

Terreno escolhido, próximo à Praça Coração de Jesus (Centro de Fortaleza)
FONTE: Google, 2017.
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parte por estacionamentos. Situada em localização privilegiada, mas que se 

caracteriza como território de baixa urbanidade e certa poluição visual e sonora. 

Outras vantagens observadas, em relação aos demais sítios eletivos, foram: (1) a 

grande área do imóvel (1.853,35 m²); (2) a con�guração em “L”, extremado por 

duas vias, possibilitaria promover interfaces urbanas diferentes, além de favorecer 

maior proveito dos condicionantes locais, dado o baixo gabarito que a morfologia 

urbana apresenta neste contexto; (3) a ausência de interfência direta com a ZEPH 

e com a APA, por estar mais distante dos bens salvaguardados; (4) a proximidade 

maior com os equipamentos da rede socioassistencial, especialmente o Centro de 

Convivência/Pousada Social, situado a algumas quadras na mesma rua; (5) o 

tamanho da caixa das vias possibilitaria as operações de construção/manutenção, 

de maior porte, além das movimentações de carga/descarga, sem maiores prejuízos 

para o trânsito local.

A OPERAÇÃO PELO ESTATUTO DA CIDADE, constatada a 

condição de subutilização e de vacância dos lotes escolhidos, por período superior 

a cinco anos48, parte-se para a utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade, 

contidos nos normativos municipais, que consolidam o Direito à Cidade, a serem 

aplicados pela Prefeitura. Conforme a ordem de utilização, se destacam três: 

PEUC, IPTU progressivo no tempo e a Desapropriação mediante pagamento em 

títulos da dívida. Com a �nalidade de exempli�car sua aplicação, será feita uma 

simulação simples, �xando os valores de IPTU, de CUB e das alíquotas mais 
atuais então encontrados, desconsiderando uma série de componentes, 
que tornariam o cálculo mais verossímio, porém, mais complexo.

Adotando como valor médio do m² residencial R$ 5.500,0049, o terreno escolhido 

teria valor venal de aproximadamente R$ 10.500.000,00. Dado o seu estado, o 

Código Tributário de Fortaleza (Lei Complementar Nº 159, de 23 de dezembro 

de 2013) apregoa, em seu parágrafo 2º, do Art. 179:

Os imóveis não edi�cados, localizados em áreas do Município de Fortaleza 

dotadas de infraestrutura urbana50, que se encontrarem murados e com as 

respectivas calçadas pavimentadas na data do lançamento do imposto de cada 

exercício, serão tributados pela alíquota de 1,8%.

Ou seja, acionado o PEUC, após período de um ano, após ser noti�cado, caso o 

proprietário não apresentasse um projeto ao Poder Público, passaria a incidir sobre 

IPTU de seu imóvel (�xado, inicialmente em 1,8% do valor venal da propriedade) 

um valor dobrando a cada ano, até atingir um teto de 15%. Que, ao �nal de cinco 

anos, seria expropriado mediante pagamentos de títulos públicos. O somatório  

arrecadado poderia custear parte do valor da operação ensejada (ver Tabela 8).

48 Comprovadas a partir da opção de “mostra imagens históricas”, do Google Earth, na qual os lotes 

em questão passam adotar configuração análoga à atual, registradas em imagem a partir do dia 25 

de março de 2011. 
49 AGENTE IMÓVEL; G1, 12 Jan 2017.

50 Segundo § 1° , do Art. 279, do Código Tributário Municipal: considera-se dotada de infraestrutura 

urbana aquela que esteja servida por pavimentação, iluminação pública e rede de abastecimento de 

água.

(a)   CUB relativo à habitação térrea, acrescida de quatro pavimentos, em padrão construtivo normal, tipologia
mais próxima à verticalização que ocorre no entorno do terreno escolhido. Mês de referência: Outubro/2017. 
(b)   Área total que poderia ser construída, a partir do montante total arrecadado de IPTU.

Tabela 8. Área construída em potencial financiada a partir da aplicação do IPTU progressivo

4.550.957,00

Total Arrecadado (R$)

1.333,98

CUB (R$)a

3.411,56

Área (m²)b

1.560.328,00

1.625.342,00

780.164,00

IPTU (R$)

390.082,00

195.041,00

3º

4º

5º

1º

2º

Ano

14,4%

15,0%

7,2%

Alíquota

3,6%

1,8%

Fonte: PMF, 2013; SINDUSCON.
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FORMULANDO O 
PROGRAMA DE NECESSIDADES4

Antigo imóvel da sede Centro do Centro-POP, R. Antônio Pompéu, nº 134 - Centro, Fortaleza-CE
FONTE: GOOGLE.

Neste capítulo, será abordado o programa de necessidades do equipamento a ser 

proposto. A começar por uma breve re�exão acerca dos princípios norteadores, 

com destaque para a abordagem de redução dedanos. Em seguida, o arranjo das 

interfaces espaciais e humanas ocorrerá a partir da análise das diretrizes contidas 

nos marcos normativos e de obras arquitetônicas socioassistenciais de referência, 

contidas na bibliogra�a consultada.

PRINCÍPIOS NORTEADORES. Consonante ao referencial teórico 

construído, tal equipamento institucional encontra os seus fundamentos basilares 

nos Direitos Humanos (e.g. assistência social, alimentação, moradia, lazer, etc.), 

rebatidos em recomendações e em normativos internacionais e nacionais, e no 

respeito à vida e à autonomia do indivíduo, contidos na redução de danos.

MODELO HF-REDUÇÃO DE DANOS. Segundo aponta a literatura 

consultada, a diversi�cação da oferta de serviços socioassistenciais é um meio de 

garantir maior efetividade das ações de enfrentamento à questão do desabrigo. 

Como o modelo vigente na cidade tem traços hegemônicos CoC, uma abordagem 

sob os preceitos do HF e da redução de danos, pode fazer um contraponto à oferta 

atual. Inovando na medida em que possibilita interfaces de atendimento sensíveis 

àquele contingente mais complexo de ser atendido, que, atualmente, encontra nos 

serviços sociassistenciais um atendimento, geralmente, compensatório, do tipo 

“porta giratória”. Marcado pelo alto grau de comprometimento exigido aos 
sujeitos, material e emotivamente debilitados, incubidos de produzir os 
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meios de escape das ruas por si só (LIMA, 2017); e pela conformidade 
ante aos códigos operacionais rigidos dos equipamentos. Condições que  
permitem atingir o abrigamento por tempo prolongado. Conforme as 
experiências estudadas (como o caso do Pathways e do DBA), trata-se de 
um público com rotina complexa e com pouco ou nenhum poder de 
barganha ante a qualquer pacto social. Logo, a abordagem adotada deve 
compreendê-los dentro da perspectiva do Direito, com a oferta de 
mínimos existenciais, conforme a reserva do possível, por se tratar de um 
público vulnerável. Devendo as interfaces e os programas, hora propostos, 
serem con�gurados mediante baixa expectativa. Suscitando maior 
�exibilidade em relação ao modelo atualmente praticado.

Tal operação pode se justi�car, também, nos resultados positivos de alguns 
desses programas, como maior taxa de retenção na situação de moradia e 
na redução da incidência de episódios de desabrigo, ao longo da vigência 
do programa (ver Grá�cos 17 a 19). Inclusive, há constatação de uma 
maior utilização de serviços de atenção básica e de redução do uso abusivo 
de substâncias nocivas, por parte de sem-tetos bene�ciados por programas 
desta natureza, quando comparado à outros modelos.
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Gráfico 17. Proporção de tempo em situação de desabrigo experimentado pelos sem-tetos, ao
longo de 24 meses do experimento

Fonte: TSEMBERIS et al, 2004.
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Gráfico 18. Proporção de tempo em situação de abrigo estável experimentado pelos sem-tetos,
ao longo de 24 meses do experimento

Gráfico 19. Espectro de programas voltados para desabrigo, mapeados conforme investimento
x redução dos anos desabrigados
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Fonte: TSEMBERIS et al, 2004. Fonte: GREG JOFF, s.d..
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Conforme a Tipificação dos Serviços Sociassistencias e a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), quanto aos 

diversos aspectos de uma República devem constar:

AMBIENTE FÍSICO: moradia subsidiada; endereço de referência; condições de repouso; espaço de estar e convívio; guarda de pertences; lavagem e 

secagem de roupas; banho e higiene pessoal; vestuário e pertences, com acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT.

RECURSOS HUMANOS: 1 coordenador/20 usuários; 1 assistente social e 1 psicólogo para atender, no máximo, 20 usuários em até dois equipamentos;

RECURSOS MATERIAIS: material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, 

impressora, telefone, camas, colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, vestuário, brinquedos, 

entre outros.

TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: acolhida/recepção; escuta; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; desenvolvimen-

to do convívio familiar, grupal e social; estímulo ao convívio grupal e social; estudo Social; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços 

locais; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e contrarreferência; elaboração de relatórios e/ou 

prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a documen-

tação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 

mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas 

setoriais; articulação interinstitucional com os demais ór gãos do Sistema de Garantia de Direitos.

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 24 horas (ininterrupto).

OBJETIVOS: diminuir a vulnerabildade social; construir autonomia.

REPÚBLICA - Elementos programáticos
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NATUREZA DO EQUIPAMENTO. Dentro da Proteção Especial de 

Alta Complexidade, a Tipi�cação elenca os seguintes serviços: acolhimento 

institucional, acolhimento em república, acolhimento em família acolhedora e 

proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. Dentro da 

perspectiva de autonomia e de corresponsabilidade ante ao movimento de saída 

das ruas, pela via do fortalecimento, ainda, dos vínculos sociais, e tendo em vista 

o per�l do público-alvo deste trabalho (pessoas em idade produtiva, que estejam 

em situação de rua e com vínculos familiares rompidos; acompanhada ou não de 

seus “protegidos”; e que façam ou não consumo abusivo de substâncias), o tipo de 

equipamento que mais se aproxima é a república. Pois, além de conceber atuação 

que fomenta o desenvolvimento cidadão e as capacidades da pessoa, sua inserção 

dar-se a partir de rede com outros tipos de serviços (e.g. inclusão produtiva). O 

atendimento, nele, preconizado deve:

apoiar a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração 

e participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. 

O serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, 

possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Deve 

contar com equipe técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva 

da moradia (administração �nanceira e funcionamento) e para 

acompanhamento psicossocial dos usuários e encaminhamento para outros 

serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas 

públicas.

Seus principais aspectos programáticos são descritos no quadro ao lado.
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A nova LUOS, por outro lado, já prevê, no subgrupo Serviços de Saúde (SS), 

albergues assistenciais e atividades de assistência social, caracterizados como Classe 

4PE (Projeto Especial). Cujo limite no número de vagas de estacionamento, 

independente da dimensão, deve ser analisado caso a caso. Como os demais usos 

dar-se-ão em espaços multifuncionais, o subgrupo de Prestação de Serviços (PS),  

diz que empreendimentos de prestação de serviço não especi�cados, até 250m² 

(Classe 1), estão dispensados de apresentar estacionamento. O mesmo vale para 

Serviços de Alimentação e Lazer (SAL), até 500m² (Classe 1), caso do restaurante 

popular. Tais diretrizes vão ao encontro da produção de espaços voltados para as 

pessoas, produzindo maior urbanidade, conforme objetivos adotados.

Conforme a Tabela 6.11, da nova LUOS, tais empreendimentos estão adequados 

à ZEDUS. Considerando que, no trecho dos lotes escolhidos, as ruas Clarindo 

Queiroz e Sólon Pinheiro são classi�cadas como Via Comercial (ver Figura 28), a 

legislação impõe recuos e diretrizes especí�cas (ver Tabela 9).

Os instrumentos normativos apresentados não conferem maiores especi�cidades 

que possam ser úteis na conformação do programa de necessidades do CIANO 

(Centro Integrado de Apoio ao Nômade Urbano), sendo necessário o rebatimento 

destes conceitos no espaço, em prédios de referência ou em projetos voltados para 

a temática, de modo a preencher as lacunas em aberto.

No âmbito internacional, há várias experiências, dentre as quais, duas se destacam, 

tanto por se tratarem de edifícios de alto desempenho ou apresentarem elementos 

formais e funcionais, que vão ao encontro ao que se pretende adotar no partido 

deste estudo. São elas o Bud Clark Commons (Portland, EUA) e um abrigo para 

moradores de rua (Navarra, Espanha). Todavia, outros empreendimentos foram 

analisados, mesmo não comparecendo na seleção o�cial, com especial menção 

para a rede de equipamentos socioassistenciais do Skid Row Housing Trust, que 

vem produzindo edi�cações socioassistenciais dotados de alguma sustentabilidade 

�nanceira. E o Skyen, sala de uso assistido de substância da Dinamarca.

No âmbito nacional, tem-se um reduzido rol de exemplares, preferindo dar foco 

aos projetos produzidos em âmbito acadêmico, dentre os quais Bedendo (2016), 

Miaguti (2016) e Lima (2017). Este último, especialmente relevante, pois é fruto 

de trabalho de campo no contexto local, contando com o olhar mais aprofundado 

de prestadores de serviços da rede socioassistencial e demais intituições curadoras. 

A carência de edi�cações a nível de Brasil (ou mesmo Fortaleza) deve-se a ausência 

de modelos, cujos atributos tenham importância ao escopo deste trabalho.

Fonte: PMF, 2017.

(3*) Aos dois primeiros pavimentos é permitido reduzir os recuos laterais até encostar nos confinantes (vizinhos), respeitados os 
recuos de frente e fundos, a taxa de ocupação, o índice de aproveitamento, e taxa de permeabilidade da zona e as condições
mínimas de ventilação e iluminação dos compartimentos [...] o nível do teto do 2º pavimento não poderá ultrapassar 8,50m,
contados do nível mais baixo do passeio por onde existe acesso.  

Tabela 9. Recuos e adequação dos usos para vias comerciais

Récuo Lateral

Récuo Posterior

Normas

Récuo Frontal

É adequado?

será objeto de estudo

será objeto de estudo

será objeto de estudo

será objeto de estudo

SS (Classe 4PE)

será objeto de estudo

SAL (Classe 1)

3,0 m

3*

3,0 m

5,0 m

PS (Classe 1)

Sim

3,0 m

3*

3,0 m

5,0 m

Sim

OBRAS DE REFERÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL4.2



BUD CLARK COMMONS

Equipamento de alto padrão construtivo, que fornece, em uma mesma edi�cação, 

amplo leque de serviços, combinando acolhimento, tanto temporário quanto por 

tempo indeterminado, e serviços comunitários. 

Além de serviços essenciais (higiene pessoal, vestimenta e alimentação), fornece 

aos seus usuários interfaces jurídicas, culturais, de lazer e de capacitação. Além de 

serviços postais e aconselhamento. Orientados a instigar e a preparar os usuários a 

alcançar e a manter uma situação estável de habitação. Sendo aberto ao público 

em geral, que pode bene�ciar-se de alguns serviços, e.g. lavanderia, e espaços livres 

semipúblicos.

Outro aspecto de interesse é a divisão dos três partes, com diferentes programas 

(abrigo, alojamento e centro diário), no plano vertical, dividindo os acessos e os 

�uxos internos, conferindo maior autonomia a cada setor (ver Figuras 32 e 33).

Holst Architecture

AUTORIA

Portland, EUA

AUTORIA

2011

ANO

FONTE: http://www.holstarc.com/portfolio/bud-clark-commons.
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Serviço aberto ao público, provendo aos sem-tetos 

os recursos que necessitam para alcançar e  manter 

uma situação de abrigamento.

CENTRO DIÁRIO
Banheiros

Barbearia

Biblioteca

Chuveiros

Centro de bem-estar

Canil

Varandas ajardinadas

Armários
2º-3º PAVIMENTOS

Vestimento gratuíto

Aconselhamento

Computadores

Lavanderia

Pátio público

Estúdio de arte

Cozinha

Correios

Tribunal comunitário

Espaços de encontro

Possui capacidade de abrigar até 130 pessoas, em 

unidades individuais.
ALOJAMENTO Aconselhamento

Recepção 24 horas

Varandas

Quartos comunitários

Lavanderia

Computadores
4º-8º PAVIMENTOS

Oferece abrigo temporário para 90 pessoas.ABRIGO Aconselhamento

Armários

Banheiros

Cozinha comercial

Lavanderia

Pátio Privado

Chuveiro

Computadores

Sala de exercícios

Sala de jantar

1º PAVIMENTO

FONTE: https://www.archdaily.com/189376/bud-clark-commons-holst-architecture.
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Figura 33. Estruturação vertical dos serviços sociassistenciais do Bud Clark Commons

Figura 32. Rebatimento do programa de necessidade em planta do Bud Clark Commons



SHELTER HOME FOR THE HOMELESS

Abrigo que oferece alojamento, alimentação e oportunidade de socialização para 

moradores de rua de ambos os sexos. Sua morfologia, apesar de contrastar com o 

entorno, apresenta-se “silenciosa”. Seus espaços e mobiliário minimalistas criam 

ambiências simples, mas disciplinadas, com a prevalência de tons brancos, o que 

pode transmitir a sensação pouco acolhedora de instituição ao invés de “lar”. 

Atributo reforçado pelo aspecto “introspectivo” e de “container” assumido em sua 

morfologia (com o interior da edi�cação resguardado do exterior, por meio de 

painéis de vidro translúcidos e de brises verticias, que compõem os planos da 

fachadas), com o edifício fechando-se em si mesmo. Tal reclusão pode ser bené�ca 

para alguns, na medida em que os afastam do contato franco com as ruas.

O arranjo “centrífugo” das plantas, permite o programa desenvolver-se em torno 

de um núcleo “funcional”, o qual distribui racionalmente a maioria das instalações 

elétricas e hidrossanitárias (ver Figuras 34 e 35).

Javier Larraz Arquitectos

AUTORIA

Navarra, Espanha

AUTORIA

2010

ANO

FONTE: http://www.larrazarquitectos.com/detalle-proyecto.php/idioma/es/nombre/centro-de-acogida-para-personas-sin-hogar/idp/3.
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Figura 35. Planta do segundo pavimento do abrigo

Figura 34. Planta do primeiro pavimento do abrigo

Elevador1

Escada2

Dormotório3

Banheiros4

Refeitório5

Oficinas6

S. Funcionários7

Depósito8

Dormitório (feminino)11

Oficina (feminino)12

Cozinha13

Acesso14

Estar15

Dormitório16

Banheiros17

Instalações18

Depósito19

Jardim20

Acesso1

Vestíbulo2

Elevador3

Controle4

Oficinas5

S. Funcionários6

Escada7

Corredor8

Banheiros9

Refeitório10

LEGENDAS:

FONTE: http://www.larrazarquitectos.com/detalle-proyecto.php/idioma/es/nombre/centro-de-acogida-para-personas-sin-hogar/idp/3.
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Para consolidar o programa, seus componentes devem respaldar os princípios 

elencados, respeito à vida e à autonomia, re�etindo as dimensões saúde, lazer, 

trabalho e renda, no processo de resgate da formação cidadã e das potencialidades 

do sujeito, assumido como corresponsável pelo processo de tratamento, no caso de 

drogadição, e de saída das ruas. Importante frisar que a localização privilegiada, 

põe o equipamento próximo a outros que podem, atuando de modo sinérgico, 

complementar os serviços nele prestados ou mesmo viabilizar outros.

O CIANO teria como diferencial a oferta de unidades habitacionais individuais 

ou coletivas, para famílias/grupos formados nas ruas. Além dos usos mencionados, 

para conferir maior integração do equipamento na dinâmica local e aumentar sua 

autonomia econômica, poderia utilizar as PSR diretamente por ele bene�ciadas ou 

que passaram por outros programas estatais, com alguma capacitação (na qual 

podem encaixar-se os equipamentos educacionais ou da Rede “S”: Senai, Senac, 

Sebrae, entre outros), como recurso humano efetivo na prestação de serviços 

fundamentais e complementares, em geral, de baixa-média quali�cação. Assim, 

pensou-se em integrar à República dois espaços: um de permanência prolongada, 

já tendo em mente a taxa de permeabilidade, uma pequena praça “entre prédios” 

(Pocket Park); O outro, uma edi�cação de uso “misto”. Neles, a PSR bene�ciada 

poderia atuar nas mais diversas funções (zeladoria, jardinagem, manutenção, 

comércio, entre outras), além de usurfruir de maior gama de opções.

Aproveitando relatos e sugestões, presentes na literatura, alguns usos sobressaem 

em termos de utilidade para a PSR: (1) um restaurante popular, que sirva refeições 

à preços acessíveis; (2) um espaço de convívio e de descanço, com estar e área para 

entretenimento lúdico; (3) serviços menores, que favoreçam a livre iniciativa e o 

empreendedorismo, onde a PSR poderia montar “�liais” e aplicar as habilidades 

adiquiridas nos cursos de capacitações, e.g. cabelereiro/barbearia/manicure, 

lavanderia popular (a exemplo da 8 de Março) ou comércio de produtos (comida, 

vestuário, acessórios); (4) o recebimento/entrega de donativos (e.g. alimentos não 

perecívies, roupas limpas), entre outros. 

Alguns destes serviços poderiam ocorrer em salas reversíveis ou multiusos. Locais 

que empregariam pessoas em processo de desrualização, que, além de possíveis 

benefícios, poderiam oferecer tais serviços por um preço acessível, tornandos-o 

mais atraente para as pessoas que fazem moram/trabalham no entorno ou mesmo 

para desabrigados. Parte da verba arrecadada seria destinada ao bene�ciado e outra 

para a instituição, auxiliando no custeio de seu funcionamento. Os dividendos 

destes espaços, somados aos subsídios públicos, ao longo do prazo de permanência 

da pessoa no equipamento, poderiam aumentar a capacidade de investimento do 

assistido. Facilitando sua desvinculação do CIANO, por meio de uma inserção 

produtiva mais quali�cada, empreendimento próprio ou associação em economia 

solidária, e aumentando as suas chances de acessar o mercado habitacional local.

Outros usos, mais voltados para à república, incluiriam aconselhamento técnico, 

espaços de lazer, de cultura/formação e de atividades físicas/lúdicas. No intuito de 

fomentar a sociabilidade e a recuperação do projeto de pessoa, por meio do resgate 

da sua autoestima e de sua dignidade.

SÍNTESE4.3



RESTAURANTE POPULAR
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CIANO: organograma e programa de necessidades, com áreas estimadas

1.425 m²Área total estimada do programa de necessidades

República

Área (m²)

10

QTE

1

Ambiente

Portaria/Correspondência/Doações

Setor

Acesso/Triagem

Habitacional

Pocket Park

5

10

5

30

2

3

2

1

Sanitários

Salas (Lavanderia, cabeleleiro, etc.)

Chuveiros

Academia ao ar livre

601Miniquadra esportiva

1001Espaço multiuso

101Guarita

Banheiros

Estar/Recrear

Espaço reversíveis

Edifício Misto

Setor

Acesso Coletivo

Doca

Estar/Recrear

Restaurante Popular

Uso

Geral

Área (m²)

5

45

10

5

5

30

30

100

30

QTE

1

1

4

1

1

1

1

1

290TOTAL

5

5

30

15

5

15

30

5

30

30

1

2

1

18

1

1

1

1

2

1

Vestiários

Depósito

Lixo

Gás

DML

Sala de máquinas

Dormitórios familiares

Espaço comunitário

Dormitórios singulares

Dormitórios acessíveis

Manutenção/Zeladoria

465TOTAL

250TOTAL

420TOTAL

1

Ambiente

Recepção/Donativos

Carga e descarga

Banheiros (acessível/feminino/masculino)

Bilheteria

Espaço de convivência

Guarda-volume

Depósito

Lavagem

Refeitório

CIANO

REPÚBLICA POCKET PARK

ESPAÇOS REVERSÍVEIS ESTAR / RECREARBANHEIROS

ACESSO ASSISTIDOS E FUNCIONÁRIOS

EDIFÍCIO MISTO

SALAS MULTIUSO

HABITAÇÕES

ACESSO COLETIVOACESSO / TRIAGEM

ESTAR / RECREAR

DOCA

VESTIÁRIOS SERVIDORES

SETOR ADMINISTRATIVO SETOR TÉCNICO SETOR LÚDICO-EDUCACIONAL

Restrito

Técnico

20

10

5

5

10

30

1

1

1

4

3

1

Copa-Estar

Ambulatório

Sala de consumo assistido de substância

Salas de aconselhamento/acompanhamento

Sala de reuniões

Vestiários (acessível/feminino/masculino)

Lúdico-Educacional

90

30

90

1

1

1

Atelier/Oficina

Sala de mídias

Sala de exercícios

Administrativo 51Almoxarifado

10

30

1

1

Sala da administração

Sala de reuniões

103Vestiários (acessível/feminino/masculino)

201Copa-Estar



SUGERINDO UMA
PROPOSTA PROJETUAL5
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Este último capítulo vai apresentar a proposta projetual desenvolvida a partir do 

referencial teôrico construído, ao longo deste trabalho. Consonante com o que foi 

descrito na Introdução, o partido aqui concebido não tem pretensão messiânica, 

almeja, contudo, proporcionar interfaces que amenizem parte dos males da vida 

nas/das ruas, requali�cando a relação do desabrigado com a cidade e com a 

comunidade local, e, para pequena parcela dos moradores de rua bene�ciados pelo 

programa de locação social, proporcionar moradia próxima a diversos serviços 

que, potencialmente, possam auxiliar em seu processo de saída das ruas. 

Seu objetivo é tentar fazer o rebatimento projetual dos dados, das necessidades e 

das potencialidades até então mostradas. Para tornar mais didático o processo 

cognitivo realizado, encontra-se dividido em cinco partes: os três marcos ligados à 

triade vitruviana – aspectos funcionais (utilitas), construtivos (�rmitas) e estéticos 

(venustas) –, os desenhos técnicos em si e as considerações �nais.

Em cada marco, serão utilizadas referências projetuais ou desenhos esquemáticos 

para ilustrar, da melhor forma, as soluções adotadas e algumas das ideias gerais por 

trás do partido escolhido. Os desenhos contemplarão as informações técnicas 

necessárias à compreensão do partido: plantas, cortes, fachadas e perspectivas. As 

considerações �nais completará o percurso com as re�exões �nais acerca do 

trabalho realizado.

O primeiro aspecto a ser examinado é a função: as regras de composição utilizadas 

MARCO FUNCIONAL5.1



para organizar as parte em um todo coeso; o ordenamento dos �uxos entre os 

distintos usuários entre os diferentes equipamentos propostos; as soluções de 

condicionamento ambiental implementadas, tendo em vista o clima quente e 

úmido de Fortaleza e a morfologia urbana do entorno; além das respostas às 

desvantagens já abordadas, por exemplo a poluição sonora, decorrente da relação 

mais direta com as vias lindeiras, e a poluição visual, consequência do arranjo dos 

elementos da paisagem urbana e do aspecto de barreira gerado pelas fachadas cegas 

das edi�cações e pelos muros dos lotes; relação custo-benefício, entre outras.

IMPLANTAÇÃO. A orientação norte-sul do terreno conferiu as primeiras 

diretrizes de espacialização do programa em resposta aos condicionantes locais 

(ver Desenho 1). O prédio de uso mais intensivo, a edi�cação mista que abrigará 

o restaurante popular, �caria em primeiro plano, aproveitando a ventilação e, ao 

mesmo tempo, atuando como um marco de referência para o CIANO. Para evitar 

criar vácuos de ventilação na parte posterior da edi�cação, a mesma será vazada no 

sentido leste-oeste, de modo a permitir a aeração dos ambientes a sotavento, 

enquanto permite a aeração dos ambientes internos.

Os muros alto do entorno, em geral barreiras, serão utilizados como proteção da 

insolação dos ambientes e circulações internas nos horários em que o sol estiver 

sobre baixa angulação (sol nascente e próximo poente). Para minorar o seus efeitos 

termoacumuladores, parte destes muros, voltados para o CIANO, serão pintados 

de tons brancos e outra parte receberá chapiscos, para facilitar o crescimento de 

plantas trepadeiras que cresçam a meia-sombra (e.g. Ficus pumila L., vulgamente 

chamada de unha-de-gato) formando “paredes verdes”.

VOLUME DA ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL PERMITIDA

Massa resultante da extrusão do potencial construído do terreno,
cujo Índice de aproveitamento básico é igual a 3,0.

RECUOS

Aplicando os recuos frontais (5,0m) e os recuos laterais (3,0m)
à  massa edificável.

DIVISÃO DOS ESPAÇOS

Separação dos equipamentos conforme o programa de
necessidades, sendo o o pocket park o elemento de 
ligação entre a república e a edificação multiuso.

sentido de insolação

direção dos ventos predominantes

N

república

edificação multiuso

622682

SEM ESCALA
ISOMÉTRICA DA IMPLANTAÇÃO1



Ainda no tocante aos aspectos paisagisticos, foi pensado na utilização de plantas de 

médio porte (em torno de 6,0m de altura), de raízes pouco agressiva e adaptadas 

ao clima tropical margeando os passeios e dentro dos canteiros do pocket park, a 

exemplo do Ipê-de-jardim (Tacoma stans). A literatura consultada aconselha a 

adoção de uma “massa verde” heterogênea, que é mais favorável à passagem dos 

ventos, assim recomenda-se espécies de árvores com propriedades similares, mas 

83

com padrão de folhagem e de copa diferenciado, todavia, capaz de gerar sombra.

CONDICIONAMENTO. Apesar das obras de referência, apresentadas no 

capítulo anterior, serem padrão de alto desempenho, as mesmas foram projetadas 

dentro de condições climáticas, técnica e tecnológica bem diferente das realidade 

de Fortaleza. Não obstante, houve necessidade de buscar referências de obras com 

preocupações similares, voltadas para climas quentes. O que levou aos trabalhos 

do arquiteto britânico, rati�cado na Austrália, Glenn Murcutt, particularmente a 

casa Marika-Alderton, e a proposta vencedora de 2º Concurso Internacional 

Living Steeld e Habitação Sustentável do arquiteto brasileiro Andrade Morettin.

Ambas compartilham similaridades na forma como tiram partido das condições 

naturais, buscando o máximo de permissividade à ventilação, enquanto isolam o 

ambiente interno da insolação direta. A casa Marika-Alderton, de Murcutt, 

projetada e construída na Austrália, nos idos de 1994 (ver Figura 36), em frame de 

madeira, tem seu sistema de ventilação passiva conformado por diversos painéis 

basculantes (protegidos por quebra-sol laterais) e exaustores, que permitem ao 

usuário aproveitar adaptar a ventilação ao uso do ambiente, sempre mantendo um 

mínimo de aeração nos cômodos, dado o clima tropical de monções, caracterizado 

pelas altas temperaturas, incidência de ventos marítimos, e pela baixa precipitação, 

guardando similaridades com o clima de Fortaleza.

Já a proposta do arquiteto Andrade Morettin, em steel frame, utiliza um sistema de 

painéis permeável e móveis que garantem a circulação da ventilação dentro dos 

ambientes internos dos apartamentos, conferindo alguma proteção contra a luz 

Figura 36. Foto da casa Marika-Alderton e seu esquema de ventilação passiva

Fonte: http://www.ozetecture.org/wp-content/uploads/2012/08/PB_148-149.jpg.
https://lh6.googleusercontent.com/-9C5lf2cskuE/TYgmZphX8RI/AAAAAAAAADc/_xeDufonUk0/s1600/MDHouse004.jpg
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Fonte: http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/

Figura 37. Render do projeto de Andrade Morettin e desenhos esquemáticos do sistema de 
ventilação passiva e proteção solar (à esquerda) e de reuso de águas pluviais (à direita)
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solar direta (ver Figura 37). Outro destaque no projeto é o aproveitamento de 

águas pluviais, captadas pelos planos da coberta “borboleta” e direcionados para 

calhas centrais, que a transporta por meios de shafts, presente nos módulos das 

áreas “molhadas” – que foram distribuídas racionalmente, de modo a concentrar 

as instalações prediais e dividir as habitações –, para serem armazenadas em 

reservatório inferior especí�co.

As soluções de proteção e aeração destes projetos também tem aplicações no clima 

local, todavia, ambas apresentam o mesmo problema: a excessiva permeabilidade 

pode tirar privacidade do ambiente interno. O que no caso para os inquilinos da 

república, pode não ser de todo interessante, uma vez que uma certa solitude e o 

distanciamente das ruas, pode conferir algum alento, especialmente para aqueles 

em processo de abstinência ou de recuperação do uso abusivo de substância.

Ao idealizar a solução de conforto do CIANO, prezou-se pelo aproveitamento da 

ventilação natural por meio de fachadas mais permeáveis, ao mesmo tempo que se 

mantém a insolação de adentrar diretamente nos espaços*. Para tal, utilizou-se 

cobogós (que apresenta melhor equilíbrio entre a permissividade e a privacidade) 

e, quando fosse interessante preservar as visuais entre o meio interno e externo, 

também como estratégia de vigilância passiva, utilizou-se gradis e esquadrias com 

painés de vidro móveis, em geral acompanhadas de quebra-sól padronizado. Os 

estudos prévios mostram que a utilização dos cobogós, voltados para a fachada 

norte, e das esquadrias em conjunto com os quebra-sóis, nas fachadas orientadas 

ao sul, são su�cientes para garantir proteção contra a insolação ao longo do dia 

(ver Desenho 2). Outra vantagem é que tais materiais estão dentro do repertório 

* Ainda no tocante ao conforto, foi pensado na utilização de plantas de médio porte (em torno de 

6,0m de altura), de raízes pouco agressiva e adaptadas ao clima tropical margeando os passeios e 

dentro dos canteiros do pocket park, a exemplo do Ipê-de-jardim (Tacoma stans). A literatura 

consultada aconselha a adoção de uma “massa verde” heterogênea, mais favorável à passagem dos 

ventos, assim recomenda-se espécies de árvores com propriedades similares, mas com padrão de 

folhagem e de copa diferenciado, todavia, capaz de gerar sombra. 
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indústria construtiva local.

Para contornar o problema da privacidade, ambientes de uso íntimo ou técnico 

foram deslocados verticalmente dos usos comuns/coletivos, reservados ao plano 

térreo. Enquanto que o ruído, advindo da R. Clarindo de Queiroz, pode apenas 

ser amenizado com o afastamento dos espaços que abrigam atividades de repouso 

das ruas, um dos motivos pelo qual a república encontra-se recuada em relação ao 

passeio. Porém, diversos espaços de permanência, especialmente aqueles onde 

serão realizadas atividades que exigem concentração, não puderam ter se valer 

deste tratamento, dado que o benefício da ventição passiva e do aproveitamento 

da luz, proveniente da orientação nascente, superava os malefícios. Ainda assim, 

outra medida que foi sugerida, foi adoção de elementos de “urbanismo tático” em 

uma das faixas da R. Clarindo de Queiroz, lindeira com o passeio, que atualmente 

é ocupada, de modo indevido, por carros estacionados, não sendo aproveitada 

para circulação, uma vez que o mesmo ocorre na quadra vizinha, no mesmo 

sentido da via. Assim, uma pintura no piso e a colocação de mobiliário móvel, 

poderia incentivar o uso deste espaço por pedestres e veículos não motorizado ou 

de pequeno porte (comércio de rua), favorecendo o pedestrianismo e a integração 

deste espaço com o pocket park. Tal intervenção poderia ser rapidamente 

desmontada, em caso de urgência no escoamento (em caso de obstrução da outra 

faixa) ou de fracasso da iniciativa.

ORDENAMENTO DOS FLUXOS. Ao implantar os equipamentos 

segundo a disposição do lote (em “L”), foi possível distribuir os dois prédios nos 

extremos, conectados pelo pocket park (ver Figura 38). A proposição de recuos e a 

Figura 38. Análise sintática dos fluxos internos do CIANO
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República “Galdino Jesus dos Santos”
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Salas Multiuso

Pocket Park Setor Técnico-Administrativo
acesso restrito

Prédio Multiuso
acesso coletivo
para o restaurante

A simulação, realizada com auxílio do software dephtmapx, apesar das limitações, revela o potencial do movimento de “ir para”, ou 

seja as possibilidades de deslocamento internas das interfaces urbanas dentro da área de influência do CIANO. As linhas em tons 

mais quentes mostram os  percursos mais prováveis, se comparadas com as de tons frios. As linhas verdes são um meio termo. 

Observa-se, assim, que os deslocamentos mais comuns ocorrem nas interfaces da edificação multiuso abertas ao público, que 

poderão receber maior volume de pessoas/hora, equipamento, cujo acesso de dá diretamente pela R. Solon Pinheiro. Neste espaço, 

tem-se o restaurante popular, o espaço de estar para os usuários, os guarda-volume e os banheiros coletivos. O resultado mostra-se 

“coerente” com o uso esperado. Já os equipamentos localizados na parte posterior, apresentam-se mais “reservados”.



adoção de faixas de pedestres, junto a passagens que fazem comunicar os passeios 

opostos, tornam mais acessível o equipamento, especialmente dado a inexistência 

de desníveis entre o passeio e as edi�cações, evitando o uso de rampas. Todavia, a 

circulação vertical será realizada pelo uso de elevadores, dado o espaço que rampas 

ocupam e o esforço que exigem para vencer os desníveis, mesmo adotando baixas 

inclinações.

Cada equipamento possui um acesso, conforme o uso (coletivo ou restrito), sendo 

sempre justaposto a um controle de acesso. Deste modo, foi possível dividir os 

�uxos de servidores, bene�ciados do programa de locação-social residentes da 

república (cujo nome sugerido foi o mesmo do índio queimado vivo, em 1997, 

enquanto dormia nas ruas de Brasília) e os dos demais clientes (desabrigados e 

demais pessoas da comunidade) dos serviços abertos ao público, como restaurante 

e os espaços do pocket park (quadra e demais equipamentos de exercícios; salas 

multiuso, que abrigam os usos dos bene�ciados com capacitação, em atividades 

como lavanderia, cabeleleiro, manicure, entre outras; espaço multiuso, para 

apresentações e encontros). Esse controle é complementado pelo uso de elementos 

vazados, de modo a tornar o local mais convidativo por um maior período de 

tempo, ensejando que venha a tornar-se mais que um local de passagem.

A praça também conta com uma guarita, tanto para garantir alguma proteção ao 

patrimônio, quanto proporcionar alguma sensação de conforto nos desabrigados 

que escolherem dormir ao relento no CIANO (e.g. fazendo uso de seus bancos ou 

gramados), que poderão se utilizar dos banheiros e chuveiros públicos instalados 

justaposto à guarita, o qual fazem o apoio à quadra de esportes. 
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enquanto dormia nas ruas de Brasília) e os dos demais clientes (desabrigados e 

demais pessoas da comunidade) dos serviços abertos ao público, como restaurante 

e os espaços do pocket park (quadra e demais equipamentos de exercícios; salas 

multiuso, que abrigam os usos dos bene�ciados com capacitação, em atividades 

como lavanderia, cabeleleiro, manicure, entre outras; espaço multiuso, para 

apresentações e encontros). Esse controle é complementado pelo uso de elementos 

vazados, de modo a tornar o local mais convidativo por um maior período de 

tempo, ensejando que venha a tornar-se mais que um local de passagem.

A praça também conta com uma guarita, tanto para garantir alguma proteção ao 

patrimônio, quanto proporcionar alguma sensação de conforto nos desabrigados 

que escolherem dormir ao relento no CIANO (e.g. fazendo uso de seus bancos ou 

gramados), que poderão se utilizar dos banheiros e chuveiros públicos instalados 

justaposto à guarita, o qual fazem o apoio à quadra de esportes. 
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CUSTO-BENEFÍCIO. Esta seção é voltada para as habitações, parte mais 

importante do programa, dado que o abrigamento por tempo indeterminado, é 

um dos recursos mais importante em um processo bem sucedido de desrualização. 

Discutidos os aspectos de condicionamento e organização, cabe apresentar como 

foram de�nidos os espaços que compõem as três opções de habitação da república: 

acessível (1 unidade), familiar/coletiva (2) e individual (18) (ver Desenhos 3-5).

Como o foco do projeto foi a convivência e a socialização, as unidades têm papel 

predominantemente de repouso e de intimidade. Seguindo esta lógica, buscou-se 

um equilíbrio entre sua área útil e o seu preço de locação estimado, considerando 

ESCALA 1:75
UNIDADE ACESSÍVEL3 ESCALA 1:75

UNIDADE FAMILIAR4 ESCALA 1:75
UNIDADE INDIVIDUAL5

N

N

N

ÁREA ÚTIL (m²)

24.58
ALUGUÉL (R$)

322,73
CUSTO (R$)*

32.787,75

ÁREA ÚTIL (m²)

30.56
ALUGUÉL (R$)

401,25
CUSTO (R$)*

40.766,42

ÁREA ÚTIL (m²)

21.10
ALUGUÉL (R$)

277,04
CUSTO (R$)*

28.146.98

622688

* Informação relativa ao custo de construção, calculado a partir do valor do Custo Unitário Básico 

de Construção (CUB/m²), divulgado pelo Sinduscon-CE. Até a última data pesquisada, esse valor, 

para edificação térreo+4P, era de R$ 1.333,98.



A estrutura foi modulada a partir do conceito de alvenaria racional, tanto pelas 

qualidades físicas quanto construtivas da técnica, que além da durabilidade, pode 

possibilitar uma maior economicidade (de tempo e insumos) na execução. A 

família de referência escolhida deriva do bloco de 14x19x39cm (ver Desenhos 6 e 

7), resultando em vãos múltiplos de 15, 20 e 40 cm. A partir desta regra, foram 

estabelecido os vãos, i.e. portas (todas maiores ou igual a 80cm), janelas, cobogós, 

vedações e paredes e até o pé-direito (3,40m). 

Impactando inclusive a escolha da laje mais apropriada, dado a maior parte dos 

vãos resultados serem próximos de 6,00m, poderia ser aplicada tanto uma laje 

cogumelo bidirecional, com altura de 40cm (resultando em altura útil de 3,00m), 

ou uma laje treliçada, com altura de 20cm, com uma “mesa” em torno de 5 cm de 

altura (resultado em altura útil de 3,20m). Como as vigas teriam 60cm (cuja base 

�ca a 2,80m de altura do piso), a distância entre o acabamento inferior da laje e o 

da viga seria importante para passagem das instalações prediais, de modo a evitar 

con�ito entre estrutura, tubulações e conduítes. No primeiro caso, teria-se uma 

altura aproveitável de apenas 20cm (0,60 - 0,40), enquanto no segundo esta altura 

seria o dobro (0,60 - 0,20). Logo, como ambos os métodos são difundidos na 

construção civil local e possuem vantagens similares, a preferência se deu pela laje 

treliçada. Sugerindo apenas cuidado para que o material de preenchimento 

utilizado na execução tenha propriedades acústicas favoráveis, dado o “efeito toc 

toc”, comum a esses tipos de laje, podendo ser tanto em blocos de isopor ou de 

concreto celular, mais leve e poroso.

o valor de mercado de locação habitacional no Centro (R$ 13,13) e o do subsídio 

pago pela Prefeitura, em seu programa de locação social (R$ 420,00). Assim, as 

unidades mantiveram um mínimo de funcionalidade – cada qual com seu próprio 

sistema de ventilação passiva e com cozinha e banheira –, mantendo a viabilidade 

econômica para o bene�ciado. Em particular no caso das unidades individuais, 

pois como o subsídio recebido não precisa ser devolvido, o mesmo pode servir 

para auxiliar nos gastos mensais ou mesmo como alguma forma de poupança, 

tendo em vista a necessidade de um mínimo de capital de giro para garantir uma 

inserção produtiva alternativa, por exemplo, sob a forma de coorporativa ou de  

microempreendimento individual. O que, novamente, deve-se considerar um 

arranjo prévio favorável, ao que o Estado deve assumir o papel de facilitador, 

provendo capacitação prévia e um período de incubamento remunerado, para o 

qual os espaços multiusos foram pensados, bem como um clima de mercado 

favorável, pois de nada adianta o investimento em habitação e capacitação, se não 

há nichos de inserção produtiva e/ou a geração de novos empregos.

Vale ressaltar alguns outros pontos: (1) todas as unidades, em algum grau, seguem 

as normas da NBR 9050, permitindo circulação ampla; (2) em razão dos muros 

vizinhos e da conformação do terreno em “L”, os espaços mais próximos ao térreo 

podem ter uma oferta de ventos reduzida, em compensação, há neles uma menor 

exposição à insolação direta, reduzindo os ganhos de calor; (3) as normas de 

segurança de incêndio e de gás foram adotadas; (4) pensou-se no aproveitamento 

de águas pluviais, por sistema similar aquele apresentado na proposta de Andrade 

Morettin, com a captação de água pela coberta, em “borboleta”, conduzida pela 

calha central pelas tubulações que correm os shafts dos módulos dos banheiros.
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PLANTA DA ESTRUTURA (PAV. TIPO C)8
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Viga (14x60cm e 25x60cm)Vazio ou Shaft

Laje Treliçada (sentido das lajotas)Laje Maciça Pilar (25x54cm)

O Desenho 8, de um pavimento tipo da república, ilustra o sistema estrutural nele 

utilizado. Parte do qual se repete na edi�cação multiuso, dado que compartilham 

a mesma lógica modular em razão da alvenaria racional.

A estrutura pré-dimensionada é modulada a partir da unidade individual, da qual 

derivam as demais. Os banheiros atuam como divisas, cujos shafts permitem a 

distribuição das instalações. Nos menores vãos, faz-se o uso de laje maciça.
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Como mostrado ao longo deste capítulo, a preocupação técnica assumiu primeiro 

plano, inclusive como partido plástico. A composição se dá a partir da ordem e da 

simetria, com os elementos estruturais ditando o ritmo de repetição dos elementos 

(blocos de concreto, cobogós, esquadrias, quebra-sóis, grades, entre outros). A 

repetição destes elementos, além de prover a interface interior-exterior, é a geratriz 

das envoltórias, e consequentemente dos volumes das edi�cações. Similar ao que 

ocorre na obra apresentada nas referência do programa de necessidade, Shelter 

Home for the Homeless (Navarra), buscou-se um efeito minimalista com o emprego 

desta envoltória. Todavia, diferentemente desta obra, a introspecção não seria um 

fator interessante em todo o projeto, dado o objetivo de gerar mais urbanidade e 

de criar ambientes confortáveis para permanência prolongada, com usufruto dos 

condicionantes locais. Outro fator que pesou neste escolha foi o próprio entorno. 

A hierarquização dos equipamentos não é aleatória. O equipamento de maior uso, 

o edifício multifuncional, em franco contato com ambas as ruas que tangem o 

lote, também mantém relação direta com os imóveis vizinhos, que, no geral, têm 

como característica a repetição ordenada de elementos (muro ou motivos) e o 

baixo gabarito das edi�cações. Outra razão pela qual a república é recuada em 

relação à via, pois, além de existir uma certa relação positiva entre a caixa da via e 

a altura das edi�cações lindeiras, a proximidade excessiva deste edifício com os 

demais causaria um abrupta mudança na escala local, que poderia “competir” com 

outros prédios de baixa estatura e irromper com o efeito “mural”, resultante da 

justaposição de planos e de fachadas das lojas/o�cinas situadas de fronte ao 

CIANO, na R. Clarindo de Queiroz.

Na re�exão de Rafael Moneo sobre a “solidão dos edifícios”, o arquiteto conclui 

que a edi�cação, uma vez concluída, deve sustentar-se por si própria, em todos os 

sentidos. Desta forma, qualquer explicação semiótica poderá dar lugar a outr e a 

distância entre discurso e gesto pode �car maior ou menor conforme o espectador. 

Deste modo, a opção pelo uso do material aparente, em boa parte do partido, tem, 

em si, certo signi�cado, mas cujo principal motivo é a economicidade.

Entretanto, se para os habitantes da cidade, as ruas podem evocar diversos 

signi�cados, dentre os quais a austeridade do concreto, presente nos pisos e nas 

edi�cações. O mesmo é especialmente verdade para o desabrigado, que desenvolve 

uma sensibilidade ainda maior ante estes materiais. Material que pode traduzir-se 

na inércia e na impessoalidade do ambiente da urbe, também traz um potencial 

plástico, diferente da aparente imagem “inerte”. Tal “ambiguidade” estética, que 

combina sobriedade e potencialidade, oriunda da prevalência de material pesado e 

de tom frio (blocos de concreto e cobogós), pode ressoar com a proposta de 

transformação do próprio equipamento. Uma vez que a ambiência mais austera e 

“silenciosa”, onde predomina o cinza do concreto, em geral, associado às duras 

provações na vida na/da rua, pode ser retraduzida a partir de novos tipos de 

experiências. Até mesmo trazer tranquilidade e intimidade, dado que a habitação, 

concebida no CIANO, retoma a ideia de abrigo como lugar de repouso e 

intimidade. Sendo a socialização entre usuários, servidores e comunidade a tônica 

e o propósito do equipamento. A vivência em meio a essas ambiências em um 

contexto de respeito à pessoa pode ocasionar mudanças na perspectiva tanto do 

desabrigado, em relação à sua autoimagem, quanto dos signos que compõem o 

espaço urbano.
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5.4. DESENHOS TÉCNICOS
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PORTA DE ELEVADOR, COM BOTÃO DE CHAMADA INTEGRADO26-123220ABRIRP3

ÁREA DO IMÓVEL

ÍNDICES URBANÍSTICOS

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ÁREA DE PROJEÇÃO

TAXA DE PERMEABILIDADE

1.839,35 m²

1.61

0.43

2.978,61 m²

808,00 m²

0.53

PORTA DE DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO11-140220ABRIRP4

PORTA DE CORRER COM FOLHA E BATEDORES EM MADEIRA28-182,5220CORRERP5

PORTÃO GRADEADO DE CORRER3-300220CORRERP6

PAINÉIS DE AÇO COM VIDRO1-400220FIXAP7

PAINÉIS DE AÇO COM VIDRO, DOIS FIXOS E DOIS MÓVEIS7-400220MISTAP8

JANELAS

JANELA DE CORRER EM VIDRO, COM CAIXÍLHOS DE ALUMINIO20100200120CORRERJ1

JANELA DE CORRER, DE QUATRO FOLHAS, DUAS DE VIDRO E
DUAS "CEGAS", COM CAIXÍLHOS DE ALUMINIO20100130120CORRERJ2

PAINÉL DE VIDRO, COM CAIXÍLHOS METÁLICOS, E
FECHAMENTO "CORTA-BRECHA"3-100220BASCULANTEJ3

JANELA DA ESCADA DE INCÊNDIO51606040FIXAJ4

PAINÉIS DE VIDRO, COM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO21-400220BASCULANTEJ5

PROJETO CONFORME DIRETRIZES DA:

Lei Complementar Nº 236/2017 - Dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de Fortaleza, e adota outras previdências
Norma Técnica Nº 005/2008 - Saídas de emergência
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 9050 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
NBR 13523 - Central predial de gás liquefeito de petróleo
NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio
NBR 15575 - Desempenho em edificações habitacionais

COBOGÓS

COBOGÓ NEO-REX, TIPO QUADRICULADO, MODELO
90, EM CONCRETO; OU SIMILARXX-3939-C1

COBOGÓ NEO-REX, TIPO VENEZIANA, MODELO 72A, EM
CONCRETO; OU SIMILARXX8021/1939-C2

GRADES E PORTAS DE FERRO

GRADE METÁLICA, DUAS FOLHAS, MÓVEIS3-244.5280ABRIRG1

GRADE METÁLICA, COM PORTÃO DE ENTRADA EMBUTIDO1-244,5280MISTOG2

2-80,5280FIXOG3 GRADE METÁLICA

2-440280ABRIRG4 GRADE METÁLICA, QUATRO FOLHAS, MÓVEIS

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO

PISO INDUSTRIAL (DIABÁSIO E QUARTZO), NA COR NATURAL, COM JUNTA PLÁSTICA A CADA METRO (FITA DE NYLON)1

CERÂMICA 39X39 CM, NA COR BRANCA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 5MM2

3 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, 20X20CM SOB SUBSASE DE AREIA COMPACTADA

4 GRAMA PISOTEÁVEL

PAREDE

BLOCO DE CONCRETO APARENTE, NA COR NATURAL1

CERÂMICA 39X39 CM, NA COR BRANCA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 5MM2

TETO

FORRO DE GESSO1

ESCALA: 1:150
IMPLANTAÇÃO - PAV. TÉRREO1
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11

DATA:
22/12/2017

AUTOR DO PROJETO:
DANIEL ÁTILA MELO DA JUSTA FEIJÃO

ENDEREÇO:
RUA CLARINDO DE QUEIROZ, Nº 342, CENTRO - FORTALEZA-CE

PRANCHA:

CIANO: CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO NÔMADE URBANO

ESCALA:
1:150

INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 02 05
ORIENTADOR:
LUIS RENATO BEZERRA PEQUENO

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQUADRIAS
DIMENSÕES (CM)

LARGURAALTURA PEITORIL
TIPO QTE OBSERVAÇÃO

PORTAS

PORTA TIPO PARANÁ, EM MADEIRA51-84,5220ABRIRP1

PORTA CORTA-FOGO, COM TEMPO DE RESISTÊNCIA DE 60 MIN8-XXX220ABRIRP2

PORTA DE ELEVADOR, COM BOTÃO DE CHAMADA INTEGRADO26-123220ABRIRP3

ÁREA DO IMÓVEL

ÍNDICES URBANÍSTICOS

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ÁREA DE PROJEÇÃO

TAXA DE PERMEABILIDADE

1.839,35 m²

1.61

0.43

2.978,61 m²

808,00 m²

0.53

PORTA DE DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO11-140220ABRIRP4

PORTA DE CORRER COM FOLHA E BATEDORES EM MADEIRA28-182,5220CORRERP5

PORTÃO GRADEADO DE CORRER3-300220CORRERP6

PAINÉIS DE AÇO COM VIDRO1-400220FIXAP7

PAINÉIS DE AÇO COM VIDRO, DOIS FIXOS E DOIS MÓVEIS7-400220MISTAP8

JANELAS

JANELA DE CORRER EM VIDRO, COM CAIXÍLHOS DE ALUMINIO20100200120CORRERJ1

JANELA DE CORRER, DE QUATRO FOLHAS, DUAS DE VIDRO E
DUAS "CEGAS", COM CAIXÍLHOS DE ALUMINIO20100130120CORRERJ2

PAINÉL DE VIDRO, COM CAIXÍLHOS METÁLICOS, E
FECHAMENTO "CORTA-BRECHA"3-100220BASCULANTEJ3

JANELA DA ESCADA DE INCÊNDIO51606040FIXAJ4

PAINÉIS DE VIDRO, COM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO21-400220BASCULANTEJ5

PROJETO CONFORME DIRETRIZES DA:

Lei Complementar Nº 236/2017 - Dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de Fortaleza, e adota outras previdências
Norma Técnica Nº 005/2008 - Saídas de emergência
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 9050 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
NBR 13523 - Central predial de gás liquefeito de petróleo
NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio
NBR 15575 - Desempenho em edificações habitacionais

COBOGÓS

COBOGÓ NEO-REX, TIPO QUADRICULADO, MODELO
90, EM CONCRETO; OU SIMILARXX-3939-C1

COBOGÓ NEO-REX, TIPO VENEZIANA, MODELO 72A, EM
CONCRETO; OU SIMILARXX8021/1939-C2

GRADES E PORTAS DE FERRO

GRADE METÁLICA, DUAS FOLHAS, MÓVEIS3-244.5280ABRIRG1

GRADE METÁLICA, COM PORTÃO DE ENTRADA EMBUTIDO1-244,5280MISTOG2

2-80,5280FIXOG3 GRADE METÁLICA

2-440280ABRIRG4 GRADE METÁLICA, QUATRO FOLHAS, MÓVEIS

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO

PISO INDUSTRIAL (DIABÁSIO E QUARTZO), NA COR NATURAL, COM JUNTA PLÁSTICA A CADA METRO (FITA DE NYLON)1

CERÂMICA 39X39 CM, NA COR BRANCA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 5MM2

3 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, 20X20CM SOB SUBSASE DE AREIA COMPACTADA

4 GRAMA PISOTEÁVEL

PAREDE

BLOCO DE CONCRETO APARENTE, NA COR NATURAL1

CERÂMICA 39X39 CM, NA COR BRANCA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 5MM2

TETO

FORRO DE GESSO1

ESCALA: 1:150
2º PAVIMENTO1

N
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DATA:
22/12/2017

AUTOR DO PROJETO:
DANIEL ÁTILA MELO DA JUSTA FEIJÃO

ENDEREÇO:
RUA CLARINDO DE QUEIROZ, Nº 342, CENTRO - FORTALEZA-CE

PRANCHA:

CIANO: CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO NÔMADE URBANO

ESCALA:
1:150

INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 03 05
ORIENTADOR:
LUIS RENATO BEZERRA PEQUENO

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQUADRIAS
DIMENSÕES (CM)

LARGURAALTURA PEITORIL
TIPO QTE OBSERVAÇÃO

PORTAS

PORTA TIPO PARANÁ, EM MADEIRA51-84,5220ABRIRP1

PORTA CORTA-FOGO, COM TEMPO DE RESISTÊNCIA DE 60 MIN8-XXX220ABRIRP2

PORTA DE ELEVADOR, COM BOTÃO DE CHAMADA INTEGRADO26-123220ABRIRP3

ÁREA DO IMÓVEL

ÍNDICES URBANÍSTICOS

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

TAXA DE OCUPAÇÃO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ÁREA DE PROJEÇÃO

TAXA DE PERMEABILIDADE

1.839,35 m²

1.61

0.43

2.978,61 m²

808,00 m²

0.53

PORTA DE DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO11-140220ABRIRP4

PORTA DE CORRER COM FOLHA E BATEDORES EM MADEIRA28-182,5220CORRERP5

PORTÃO GRADEADO DE CORRER3-300220CORRERP6

PAINÉIS DE AÇO COM VIDRO1-400220FIXAP7

PAINÉIS DE AÇO COM VIDRO, DOIS FIXOS E DOIS MÓVEIS7-400220MISTAP8

JANELAS

JANELA DE CORRER EM VIDRO, COM CAIXÍLHOS DE ALUMINIO20100200120CORRERJ1

JANELA DE CORRER, DE QUATRO FOLHAS, DUAS DE VIDRO E
DUAS "CEGAS", COM CAIXÍLHOS DE ALUMINIO20100130120CORRERJ2

PAINÉL DE VIDRO, COM CAIXÍLHOS METÁLICOS, E
FECHAMENTO "CORTA-BRECHA"3-100220BASCULANTEJ3

JANELA DA ESCADA DE INCÊNDIO51606040FIXAJ4

PAINÉIS DE VIDRO, COM CAIXILHOS DE ALUMÍNIO21-400220BASCULANTEJ5

PROJETO CONFORME DIRETRIZES DA:

Lei Complementar Nº 236/2017 - Dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de Fortaleza, e adota outras previdências
Norma Técnica Nº 005/2008 - Saídas de emergência
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 9050 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
NBR 13523 - Central predial de gás liquefeito de petróleo
NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio
NBR 15575 - Desempenho em edificações habitacionais

COBOGÓS

COBOGÓ NEO-REX, TIPO QUADRICULADO, MODELO
90, EM CONCRETO; OU SIMILARXX-3939-C1

COBOGÓ NEO-REX, TIPO VENEZIANA, MODELO 72A, EM
CONCRETO; OU SIMILARXX8021/1939-C2

GRADES E PORTAS DE FERRO

GRADE METÁLICA, DUAS FOLHAS, MÓVEIS3-244.5280ABRIRG1

GRADE METÁLICA, COM PORTÃO DE ENTRADA EMBUTIDO1-244,5280MISTOG2

2-80,5280FIXOG3 GRADE METÁLICA

2-440280ABRIRG4 GRADE METÁLICA, QUATRO FOLHAS, MÓVEIS

QUADRO DE ACABAMENTO

PISO

PISO INDUSTRIAL (DIABÁSIO E QUARTZO), NA COR NATURAL, COM JUNTA PLÁSTICA A CADA METRO (FITA DE NYLON)1

CERÂMICA 39X39 CM, NA COR BRANCA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 5MM2

3 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, 20X20CM SOB SUBSASE DE AREIA COMPACTADA

4 GRAMA PISOTEÁVEL

PAREDE

BLOCO DE CONCRETO APARENTE, NA COR NATURAL1

CERÂMICA 39X39 CM, NA COR BRANCA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE 5MM2

TETO

FORRO DE GESSO1

ESCALA: 1:150
3º PAVIMENTO1

N
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AUTOR DO PROJETO:
DANIEL ÁTILA MELO DA JUSTA FEIJÃO

ENDEREÇO:
RUA CLARINDO DE QUEIROZ, Nº 342, CENTRO - FORTALEZA-CE

PRANCHA:

CIANO: CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO NÔMADE URBANO

ESCALA:
SEM ESCALA

INSTITUIÇÃO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 04 05
ORIENTADOR:
LUIS RENATO BEZERRA PEQUENO

PROJETO CONFORME DIRETRIZES DA:

Lei Complementar Nº 236/2017 - Dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de Fortaleza, e adota outras previdências
Norma Técnica Nº 005/2008 - Saídas de emergência
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 9050 - Acessibilidade a edifcações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
NBR 13523 - Central predial de gás liquefeito de petróleo
NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio
NBR 15575 - Desempenho em edificações habitacionais

SEM ESCALA

CORTE TRANSVERSAL (REPÚBLICA)
1

SEM ESCALA

CORTE LONGITUDINAL (EDIFÍCIO MULTIFUNCIONAL)
2

SEM ESCALA

ELEVAÇÃO A PARTIR DA R. CLARINDO DE QUEIROZ
3

SEM ESCALA

ELEVAÇÃO A PARTIR DA R. SOLON PINHEIRO
4
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PROJETO CONFORME DIRETRIZES DA:

Lei Complementar Nº 236/2017 - Dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de Fortaleza, e adota outras previdências
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O presente trabalho revelou a complexidade que é a questão do desabrigo nas 

grandes cidades atualmente e a tarefa de oferecer respostas as problemáticas sociais 

por meio da arquitetura.
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