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RESUMO 

Este trabalho é uma breve investigação sobre as pessoas que vivem nas ruas da cidade de São Paulo, que 
busca entender a motivação e as formas, de modo a diminuir o preconceito e contribuir para a melhoria da 
sua condição de vida. A vida nas ruas é uma problemática social, onde seres humanos estão à margem da 
sociedade, e tem o direito a cidade violado. Apresenta-se aqui uma breve uma revisão teórica sobre o direito 
à cidade, percorrendo questões históricas do Brasil, como a exploração, a escravização dos índios e a 
escravização dos negros africanos, fatos históricos que tem uma ligação direta com os problemas sociais 
observados na contemporaneidade e aquelas relacionadas à pobreza. Esta breve pesquisa tem como obje
tivo entender as razões que levam as pessoas a viverem nas ruas da cidade e propor um projeto que atende 
minimamente as necessidades. Faz-se uma aproximação das diversas realidades que se apresentam para 
esta condição de vida, além de uma revisão sobre a legislação relativa, destacando o projeto de lei do Plano 
Municipal de Habitação de 2016. Finaliza-se o trabalho com a apresentação de um projeto para um centro 
de acolhimento para as pessoas que vivem nas ruas da cidade de São Paulo. 

Palavras-chave: Pessoas em situação de rua, Direito à cidade, Plano Municipal de Habitação de São 
Paulo de 2016 

ABSTRACT 

This work is a brief investigation about the people living on the streets of the city of São Paulo, who seeks 
to understand the motivation and the forms, in order to reduce prejudice and contribute to the improvement 
of their living conditions. Life on the streets is a social problem, where human beings are on the fringes of 
society, and have the right to a violated city. A brief theoretical review of the right to the city is presented, 
covering historical issues in Brazil, such as exploitation, enslavement of the lndians and enslavement of 
African blacks, historical facts that have a direct connection with the social problems observed in contempo
rary times and those related to poverty. This brief survey aims to understand the reasons that lead people to 
live on the streets of the city and to propose a project that minimally meets the needs. An analysis of the diffe
rent realities that are presented for this condition of life is made, as well as a review of the relative legislation, 
highlighting the bill of the Municipal Housing Plan of 2016. The work is completed with the presentation of a 
project to a shelter center for people living on the streets of the city of São Paulo. 

KeyWords: Homeless, Right to the city, Municipal Housing Plan 2016 



EPÍGRAFE 

( ... )é um direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, 
que lhes confere a legitimidade de ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo 
de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequado( ... )" 

CARTA MUNDIAL DO DIREITO A CIDADE 
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_1. INTRODUÇÃO 

Quando se pensou no projeto final do curso de arquitetura e urbanismo, que trouxesse satisfação 
pessoal, pesquisar sobre a condição humana e a vida nas ruas da cidade de São Paulo sempre foi um 
desejo. 

Deste modo surgiram algumas questões: Como uma arquiteta por meio de sua expertize pode tratar e 
qualificar a vida das pessoas que se encontram em situação de rua? Como mudar o olhar sobre estas 
pessoas de modo menos preconceituoso? Teriam as mesmas direito à cidade? 

Cabe ressaltar que neste trabalho não há uma leitura do ponto de vista do comportamento, uma vez 
que é sabido que algumas das pessoas que vivem nas ruas estão ali por vontade própria, mas sim do 
ponto de vista do lugar destas pessoas na cidade, suas aflições, desejos e ainda sobre as necessidades, 
seja de um ambiente para passar as noites, enquanto buscam uma oportunidade de emprego ou mora
dia, seja de apenas um abrigo em uma noite fria. 

O objetivo geral do trabalho é demonstrar como o projeto arquitetônico para fins sociais, pode modificar 
a dinâmica de um bairro e estimular estas pessoas a viver de uma forma mais digna, entendendo as suas 
necessidades. 

Os objetivos específicos são: a) Entender os motivos que levam algumas pessoas a viverem nas ruas 
para desmontar o preconceito que esta condição encerra; b) Entender a dinâmica da cidade de São 
Paulo para estas pessoas, e identificar os lugares em que vivem, e c) Evidenciar os argumentos das 
políticas públicas para o auxílio a pessoas em situação de rua. 

Foucault (2014), diz que o Ser Humano em si, se alegra ao ver outro indivíduo sendo punido, se sente 
melhor com isso. Infelizmente, diariamente na cidade de São Paulo observa-se este comportamento para 
com as pessoas em situação de rua. A cidade vigia e pune estes indivíduos, por vezes atribuindo-lhes 
diversos adjetivos, como "vagabundos" e "loucos". 

O autor se apeia nos episódios de tortura ocorridos em Paris no século XVIII e neste caso o mote é a 
reação da população sobre esses fatos. Apesar de ter escrito sobre este assunto do século XVIII e XIX, 
pode-se considerar os comportamentos observados àquela época como atuais, uma vez que alguns dos 
acontecimentos podem ser verificados na cidade contemporânea, é certo que se deslocados do contexto 
daquela data, podem ser ampliados e ou desdobrados em demais outros. 

De maneira geral na Europa, no século XVIII, a tortura era uma prática de dominação da população 
ignara pelos detentores de conhecimento. Era uma demonstração de poder e controle, pois algumas 
pessoas eram consideradas traidoras da nação, da religião e da família, sendo condenadas a morte. 

Atualmente a sociedade em geral considera que determinadas pessoas merecem punição além dos 
ladrões e as pessoas desonestas, aquelas que não seguem as regras de comportamento padrão, devem 
ser punidas pelos que se julgam possuidores da moral ilibada e do comportamento adequado. 

Como exemplo temos as mulheres que se vestem fora do padrão estabelecido pelas pessoas de com
portamento regrado, também devem ser punidas. Em várias ocasiões escutamos frases, como: "- Se 
alguma coisa ruim acontecer a culpa é toda delas." 
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Outro exemplo são as pessoas que vivem nas ruas da cidade, pois não possuem uma vida digna, seja 
pelo desmérito, por ser indolente ou adicto de comportamento inadequado, também merecendo punição. 
Entende-se que uma das formas que nossa sociedade usa para punir alguém inadequado, é pelo 
desprezo social dado a condição, ou pelo preconceito cotidiano. 

O objetivo aqui é entender as razões que levam determinadas pessoas a viver nas ruas, afastando-se 
do olhar preconceituoso e da causa merecedora de punição. Para tanto, a análise deve passar pelas 
questões sociais e técnicas, buscando seus motivos no Brasil e por alguns números desta condição. 

Pretende-se, portanto nesta monografia apresentar algumas análises sobre as condições de vida 
destas pessoas na cidade de São Paulo, além de propor um projeto dedicado a elas. 

Este trabalho está apresentado em 3 capítulos, sendo o primeiro a introdução sobre a temática. No 
segundo apresenta-se uma especulação sobre a vida e os motivos que fazem com que as pessoas vivam 
nas ruas em São Paulo, estimulando os leitores a refletirem se de fato o direito a cidade é para todos. 

Entende-se que a situação de rua é uma problemática social de alta complexidade, pois são inúmeros 
os motivos que as levam a esta condição de vida. Kohara (2009), busca entender como esta problemáti
ca é tratada pela legislação e pelas políticas públicas implementadas na cidade de São Paulo, e auxilia 
na compreensão deste fato. 

É evidente que esta problemática tem uma relação direta como a falta de moradia frente a massa 
migratória e a busca por oportunidades na cidade de São Paulo. Apesar da economia brasileira ter 
melhorado entre os anos 2000 e 2010, observa-se um aumento da população das favelas, e da popula
ção que vive nas ruas. Além destas questões, Kohara (2009) destaca as as más condições de moradia 
nos cortiços, outra alternativa procurada pelas famílias de baixa renda. 

A partir de um estudo sobre as alternativas de atendimento que o poder público prevê para estas 
pessoas, como os abrigos, a distribuição de cobertores feitas, além das abordagens sobre o tema, 
busca-se entender se a legislação e as ações do poder público atribuem ganhos sociais efetivos. 

No capítulo três pretende-se demonstrar o papel fundamental do arquiteto na promoção de alternativas 
que estimulem a ressocialização das pessoas que vivem nas ruas. Apresenta-se uma análise do projeto, 
e de como ele pode modificar um bairro através de seus núcleos de ajuda e suporte para estas pessoas. 

O capítulo quatro apresenta o projeto final propriamente dito, resumido em a ficha, as atribuições técni
cas, bem como as referências projetuais que auxiliaram na sua elaboração. 

Por fim, no capítulo cinco, tecem-se as considerações finais, para o desfecho do trabalho, verificando 
se os objetivos primeiros foram alcançados. 



2. A vida na rua na Cidade de São Paulo e o direito à cidade 

Entende-se que o direito à cidade vai muito além de poder andar nas ruas e usufruir de um parque no 
final de semana. A cidade, por si só, revela os mais diversos tipos de seres e condições de vida, expondo 
conceitos dos mais diversos como a falta, a abundância e o moralismo. É nela, que se revelam as carac
terísticas socioeconômicas da vida de um país, se desigual ou equilibrada. 

A Carta Mundial define que o direito à cidade é: 
( ... ) o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de 

sustentabilidade, democraria, equidade e justiça social. É um 
direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos 
grupos vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere a legitimi
dade de ação e organização, baseado em seus usos e costumes, 
com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre 
autodeterminação e a um padrão de vida adequado.( ... ) o respei
to às minorias e à pluraridade étnica, racial, social e cultural, e o 
respeito aos migrantes." (CARTA MUNDIAL DO DIREITO A 
CIDADE Artigo 1°, inciso 1 ,). 

O aspecto que se destaca nesta carta, é justamente o que diz sobre o respeito às minorias, onde ser 
uma pessoa em situação de rua em São Paulo, pode ser considerado uma minoria. Mas por que eles não 
são respeitados em seus direitos mais básicos como Seres Humanos? Seria essa uma forma de punição 
discutida por Foucault (2014) 

Pessoas que vivem nas ruas, além de um problema social, também pode ser considerado um reflexo 
da falta de políticas públicas que desenvolvam projetos que compreendam o por que a situação de vida 
dessas pessoas e ofereçam oportunidades e alternativas de vida. 

As descontinuidades que Lefebvre (2001) cita podem ser verificados na história brasileira, seja na 
forma da ocupação das cidades, seja na forma como os problemas sociais foram atendidos. A cidade 
tomou conta do campo, a indústria tomou conta da cidade e com isso surgiram as desigualdades, uma 
sucessão de acontecimentos que nem sempre puseram os olhos nos direitos comuns. 

Lefebvre (2001) salienta que sempre existiu uma constituição cívica, mesmo que no período paleolíti
co, onde as pessoas criavam regras para a formação da sociedade em que viviam e onde existiam 
funções atribuídas e um líder de cada tribo. 

É importante fazer uma retrospectiva histórica do desenvolvimento das cidades brasileiras para cons
truir um método regressivo-progressivo dos acontecimentos para identificar as descontinuidades na 
ocupação das cidades. 

Para explicar melhor o conceito de descontinuidade vamos analisar o momento do descobrimento do 
Brasil, onde a ocupação do território por inúmeras tribos indígenas, cada uma de acordo com sua tradi
ção, foi perturbada por portugueses que passar a desenhar vilas e cidade a partir de uma tipologia conhe
cida como "Imperial". Entende-se que neste momento aparece a primeira descontinuidade. 

_MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 



2. A vida na rua na Cidade de São Paulo e o direito à cidade 

Imagem 1: Chegada dos portugueses ao Brasil e a relação com os índios. 
Fonte: WORDPRESS, 2013. Disponível em: https://andersonyankee.wordpress.com/2013/04/23/a-chegada-dos
-portugueses-ao-brasil-como-foi-a-relacao-com-os-indios/ 
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O Segundo aspecto da descontinuidade da ocupação do território brasileiro foi a exploração dos recursos 
naturais e de sua população que cria camadas políticas totalmente irregulares. No caso, tínhamos os índios 
que não possuíam recursos sofisticados de defesa, diante das armas de fogo dos portugueses, que traziam 
medo na disputa sobre os lugares, onde a força acaba por vencer, e quando então esta população original 
foi catequizada, escravizada e depois "perdoada". 

A sociedade que segue sendo formada no Brasil era cada vez mais descontínua, por um império Europeu, 
que educou religiosamente os índios, os escravizou e os perdoou, ao passo que escravos africanos eram 
trazidos para trabalhar, e assim novas culturas são inseridas no contexto. 

Imagem 2: Anchieta e Nóbrega na cabana de Pindobuçu. 
Fonte: http:l/imagenshistoricas.blogspot.com/2009/11/jesuitas.html 
Calixto (1927) 

_MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 



2. A vida na rua na Cidade de São Paulo e o direito à cidade 

Progressivamente, em nossa história eram introduzidas novas culturas e desta maneira gerada expressi
va heterogeneidade. De certa forma, três culturas formaram o povo brasileiro. 

Com a independência, em 1822, o país era emancipado e liberto do império português, porém ainda havia 
a escravidão e os direitos diferentes para aqueles que tinham a cor da pele negra. Mesmo com a abolição 
da escravatura, em 1888, na sociedade que aparentemente teria evoluído, os direitos ainda eram diversos. 
Na realidade cada série de acontecimentos geraram cicatrizes na sociedade brasileira. Após anos de escra
vidão os negros estavam livres, mas sem educação e sem dinheiro. Aqueles que souberam e puderam 
construíram suas casas de modo simples, mas os que não foram às ruas. 

Furtado (2007) comenta que ao fim do período da abolição dos escravos uma nova camada social era 
formada, desprovida de educação, recursos e tão pouco capacitada a vida familiar e em sociedade, larga
dos a sua própria sorte. 

A punição a que Foucault (2014) se refere remete as pessoas que escravizaram os negros, uma vez que 
subjugados pela força, eram considerados pela cor de sua pele, por andarem seminus e por usarem uma 
linguagem considerada rudimentar e ininteligível passiveis de punição. O pré-julgamento dos portugueses 
que buscavam na África os escravos no século XIV, revela características da civilização e as circunstâncias 
de pobreza encontrados no cenário contemporâneo no Brasil. 

magem e um r no 
F ante: http://historiaporimagem .blogspot.com/2011 /1 0/jean-baptiste-debret-um-jantar.html 
Debret, 1827 
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2. A vida na rua na Cidade de São Paulo e o direito à cidade 

Imagem 4: As pessoas nas comunidades 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com. br/geral/noticia/2016-12b
ge-negros-sao-17 -dos-m ais-ricos-e-tres-quartos-da-populacao-mais-pobre 

No início do século XX novas culturas foram introduzidas conforme a massa de imigrantes italianos, japo
neses e alemães chegaram ao país. Entende-se que a sociedade brasileira sempre se adaptou à estas 
descontinuidades, reinventando-se e se adaptando à punição. 

As descontinuidades históricas e políticas vividas pelo país até hoje, são as causas de alguns problemas 
sociais que temos no Brasil. Por exemplo, no Censo do IBGE (2010), os números da população negra e 
parda estão unificados gerando outra descontinuidade. Com relação à população de rua estimativas feitas 
em 2015 apontam para um número de 67%, de representação negra entre os moradores de rua. 

No nordeste brasileiro a fome toma conta de grande parte da sociedade, no Rio de Janeiro vemos as fave
las, a falta de saneamento e salubridade das moradias, bem como também os moradores de rua. 

_MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 

19 



2. A vida na rua na Cidade de São Paulo e o direito à cidade 

O Brasil é um país produtor e desigual, com uma história instável, desde o dia de seu descobrimento- a 
tratativa cultural e choques presentes na diversidade, fora a nossa política, foram elementos que trouxeram 
a desigualdade social que se enxerga hoje, onde a desigualdade produz a exclusão 

Harvey (2014) acredita que o capitalismo não seja em si um vilão, mas em nosso cotidiano, onde se 
exerce o extremo do capitalismo, observa-se o avanço da descontinuidade representada pelas desigualda
des, principalmente nas cidades. 

No que diz respeito a questão da vida nas ruas, Harvey (2014) apresenta o conceito da absorção como 
um processo decorrente do desenvolvimento das cidades dentro do sistema capitalista de produção. A 
pessoa acaba absorvida pelo processo de urbanização e vai se adaptando às condições de vida oferecidas. 
Este processo quase automático gera no seu contexto a desigualdade econômica e social produzindo a 
exclusão dos mais vulneráveis ou daqueles que não se adaptam a ele. 

Diante disso, a cidade de São Paulo, cujo desenvolvimento e o processo de urbanização não seguiriam 
um raciocínio contínuo, sendo estrutura moldada de acordo com demandas diversas, a absorção foi pratica
mente uma forma cega de constituição da sociedade paulistana, uma vez que a população acatando as 
mudanças, integra-se e é absorvida pelo social. 

Se considerados os pensamentos de Lefebvre (2001) e Harvey (2014) de modo unificado, o desenvolvi
mento das cidades deveria em primeiro lugar pensar nas demandas da população, quem nelas vive, para 
posteriormente pensar no território. 

Embora existam planos e projetos para a cidade desde o século XIX, em São Paulo as estratégias e ações 
deles decorrentes sempre foram direcionadas extensivamente a implantação de infraestrutura de acordo 
com as demandas dos sistemas de produção, ficando para a população o ônus de se adaptar, buscar mora
dia e desenvolver seu cotidiano ao sabor dos movimentos consequentes. Deste modo a desigualdade social 
é uma questão aparente, a pobreza está por toda parte. 

As pessoas em situação de rua encontram-se espalhadas pelos bairros vivendo à margem da sociedade 
como seres invisíveis. Ao andar nas ruas os indivíduos as ignoram e evitam, como se sua humanidade e 
necessidades não importassem, já estão sujos, fétidos e vulneráveis. 

Viver nas ruas nem sempre é uma escolha, mas uma opção frente as dificuldades vividas. Existem casos 
de pessoas que não tem recursos ou perderam entes queridos e viram suas vidas desestruturadas. 

Ser um morador de rua pode significar que, de alguma forma uma ferida não foi curada, ou por não conse
guir organizar sua vida ou por não possuir recursos suficientes para viver na cidade. A vida nas ruas não é 
uma questão simples unicamente por não ter moradia, pode ser mais profunda, pois envolve seres humanos 
e suas complexidades. 

Existe aqui uma controvérsia, os marginalizados não podem estar nas ruas porque viver na rua não é 
permitido. Mas as políticas públicas para auxiliar pessoas nestas condições, são genéricas e não buscam 
conhecer e entender as especificidades incluídas nesta forma de viver. 
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2. A vida na rua na Cidade de São Paulo e o direito à cidade 

Entende-se que formular políticas públicas para este tipo de situação não é tarefa fácil, além da crise 
financeira vivida pelo Brasil, existem inúmeras falhas nas políticas de educação e de saúde. O objetivo de 
políticas para pessoas em situação de rua deveria ser dar autonomia econômica e outras alternativas que 
não só os abrigos. 

Os abrigos que se tem em São Paulo apenas demonstram que a desigualdade é tratada como uma condi
ção de punição, pois estas pessoas mereceriam estar em um lugar ruim: imensas filas, espaço restrito onde 
as camas são amontoadas, onde figura a sujeira e a ineficiência de atendimento dado pelo número reduzido 
de funcionários para tratar desta situação. 

Este tipo de tratamento destinado à pessoas em situação de rua pode ser considerada a punição, comen
tada por Foucault (2014). As pessoas que na atualidade que não tem renda não merecem algo melhor do 
que esta condição dada pela sociedade. 

De uma maneira geral, vive-se no Brasil em uma sociedade punitiva, onde as mais variadas formas de 
punição podem ser observadas. Os motivos para punição são vários, dados pela sexualidade, vestimentas 
e comportamentos não normativos, merecendo pré-julgamento constante. Neste caso estas pessoas não 
teriam direito à cidade. 

Maria Léo Fontes Borges Araruna (2017), em sua tese "O direito a cidade em uma perspectiva travesti: 
uma breve autoetnografia sobre socialização transfeminina em espaços urbanos" comenta que o preconcei
to atinge o limite das perseguições, mas essa situação muda se a vítima, no caso, pertencer a classes 
sociais entre média e alta. A condição de classe, inclusive no caso do preconceito quanto a sexualidade, 
apresenta diversidade de comportamentos, enquanto travestis moradoras de rua são mais vulneráveis e 
expostas as variadas manifestações, pessoas de classe média e alta tem maior proteção. Infelizmente estas 
pessoas apresentam-se como merecedoras de punição, por dois motivos, ser transexual e estar em situa
ção de rua. 

Neste caso o direito à cidade fica restrito àquelas pessoas que tem comportamento padrão que a socieda
de define e aceita. O benefício está sujeito a condição social, podendo por vezes ser inexistente, basta 
andar nas ruas e observar 
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2.1 : Motivos que levam a viver nas ruas: uma especulação 

Os sinônimos utilizados para se referir àqueles que vivem nas ruas resumem uma condição, ora são vaga
bundos e drogados, ora os dois. Entende-se aqui que estes são os estereótipos, que descartam as causas 
e tratam apenas das aparências. 

No capítulo anterior estabeleceu-se uma relação direta entre o direito a cidade e os aspectos históricos da 
formação do Brasil, indicando que a desigualdade é um resultado do processo de formação e do desenvolvi
mento do país. 

Apresenta-se a seguir a história de Robson César Correa, uma pessoa que atualmente vive em situação 
de rua, e que mostra que estereótipos não representam a maioria destes cidadãos paulistanos e a qual 
costuma-se acreditar que são verdadeiros. 

Robson teve a sua família gaúcha dizimada, deixando sua cidade natal, Alegrete (RS), onde trabalhava 
como pecuarista, vindo para São Paulo em busca de uma vida nova. Sua mulher, e seus dois filhos viriam 
depois, quando já estivesse estabelecido. Carregava uma quantia que hoje equivaleria a R$ 200 Mil, pen
sando em montar um negócio próprio e comprar um lugar para morar. 

Ao desembarcar na rodoviária do Tietê, localizada na zona norte da capital, Robson conta ter sido vítima 
de um sequestro: o levaram até o vale do Anhangabaú e o forçaram a fazer um documento falso, alegando 
invalidez, para poder sacar mais dinheiro, além dos R$ 200 Mil que tiraram dele. Deste modo, sem o dinhei
ro e sem ajuda, passou a andar pelo centro de São Paulo dormindo na praça da Sé. Alega que também não 
conseguiu mais contato com a família: "Tentei entrar na Câmara Municipal de São Paulo para dar um telefo
nema, mas fui proibido por ser morador de rua". 

Posteriormente, procurou o Albergue de Santo Amaro e retornou para a Praça da República, para vender 
picolés como fonte de renda, além de buscar pela quadrilha que o havia sequestrado. Acabou encontrando, 
mas nada foi feito e continuam atuando no centro de São Paulo.Após quase sofrer de depressão por todos 
os acontecimentos que lhe rodeavam, Robson conta que se apegou a leitura. Nos anos 2000 criou com 
outras pessoas o "Movimento de Pessoas em Situação de Rua", para defender os interesses desta popula
ção. Nessa época sustentava-se com a coleta de materiais recicláveis, contando que na maioria dos dias só 
comia de manhã e à noite. 

Robson estava então integrado aos movimentos sociais, conta que participou da formação da e devido a 
da agenda 21, sendo convidado a plantar árvores nos jardins do centro. Porém, sua vida mudaria drastica
mente, quando encontrou com Lincoln Paiva1

. 

1 - Empreendedor, dono de uma consultoria de projetos de mobilidade urbana. Paiva é sócio-diretor do escritório de 
Consultoria de Mobilidade Sustentável, chamado Green Lobility e idealizador do Projeto Melhor Ar de Mobilidade 
Sustentável 
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2.1: Motivos que levam a viver nas ruas: uma especulação 

Imagem 5 -Robson e sua biblioteca itinerante no Centro de São Paulo 
Fonte: https://coletivodebem.wordpress.com/tag/ex-morador-de-rua/ 

Este empreendedor enxergando em Robson a vontade de incluir e ajudar outras pessoas, que se encon
travam na mesma situação que a sua, por meio da leitura, ajudou a organizar uma "biblioteca itinerante". 
Esta biblioteca circulou por três meses, e foi roubada de Robson por um usuário de crack. Sua história foi 
parar nas redes sociais, visualizada por aproximadamente 100 mil pessoas , tornou-se tema de uma matéria 
da rede inglesa BBC e do Jornal trances Le Monde. 

A biblioteca itinerante foi recuperada e atraiu empresas, que financiaram um modelo elétrico. Após quatro 
anos, Robson mora em uma pensão e seu trabalho de disseminar a cultura deu certo -ele conta que isso o 
ajudou a entender o porquê existem pessoas que vivem nas ruas, além de entender sobre as leis relativas. 

E o mais importante, quando ele encontrou a pessoa que roubou a sua biblioteca ele pediu ao delegado 
que não o mandasse para o presídio, mas sim a uma clínica para tratamento da adição de drogas. 
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2.1: Motivos que levam a viver nas ruas: uma especulação 

Imagem 6: Robson e sua biblioteca itinerante 
Fonte: https://coletivodebem.wordpress.com/tag/ex-morador-de-rua/ e 
ARTE: BÁRBARA MIRANDA DE AZEVEDO CAMPORESI, 2018 

Uma outra história serve de exemplo para a desconstrução dos estereótipos comentados acima. Em 2015 
na Avenida Paulista, em São Paulo em uma abordagem de uma pessoa que pedia um prato de comida, a 
primeira reação foi de afastamento, pelo seu odor e pelas condições de sua vestimenta. 

Passada a primeira impressão e feito um convite para o almoço e sentada a mesa, comentou que há muito 
não bebia um refrigerante. Enquanto os olhares dos habituais do restaurante eram de estranheza e precon
ceito, contava sua história. 
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2.1: Motivos que levam a viver nas ruas: uma especulação 

No Nordeste, em uma cidade do interior, ele cuidava de um idoso há muito tempo. Este idoso havia sofrido 
um infarto, sendo seu estado de saúde considerado delicado, portanto necessitava de cuidados diuturnos. 
Certa noite o estado de saúde se agravou e esta pessoa faleceu. 

Os fatos que ocorreram após este evento dão conta de que a família deste idoso acreditava que a respon
sabilidade pela morte era daquele que relata sua história, e por envenenamento, ameaçando-o de morte. 
Desesperado, este homem veio para São Paulo, com o objetivo de trabalhar como cuidador, a mesma 
função que exercia no nordeste, mas não obteve sucesso. Procurou muito, vivendo na rua. 

Aquela pessoa que sentada à mesa contava suas experiências na rua, possuía um emprego, uma casa 
no Nordeste e em desespero veio para São Paulo, em busca de novas oportunidades e, naquele momento 
vivia nas ruas, próximas ao Hospital das Clínicas, andando cotidianamente até a Avenida Paulista em busca 
de comida, e dinheiro para comprar uma passagem para voltar para a sua cidade natal. 

Após o almoço, ele perguntou se podia receber um abraço e beijando as mãos de quem o alimentou, 
provocou uma reflexão sobre a vida nas ruas na cidade, revelando a necessidade da escuta que pessoas 
em situação de rua possuem. 

Deste modo, pode-se inferir que a vida nas ruas não é um ato espontâneo, mas de desespero. É certo que 
além destas condições existem as exceções, como daquelas pessoas que como ciganos, buscam a liberda
de, mas esta não é uma condição comum. 

O poder público é responsável por zelar pela segurança na cidade, todavia as políticas públicas relativas 
a vida nas ruas não apresentam-se efetivas, sendo o número de pessoas que vivem nas ruas da cidade 
cada vez maior. 

Com isso, estas pessoas apropriam-se de áreas públicas, buscando a sobrevivência, em trabalhos infor
mais, de maneira cotidiana, vendendo mercadorias, limpando os vidros dos carros nos semáforos e coletan
do material para reciclar e vender. 

Idosos portadores de problemas mentais, perdidos na cidade também são um número expressivo dentro 
do montante de pessoas em situação de rua. 

Esta questão aponta para a discussão sobre os motivos para a vida nas ruas, como condição única dada 
pela vontade. 

Outro motivo para a vida nas ruas está assentado no vício das drogas, sendo esta a condição mais difícil 
de ser compreendida e atendida, pois não se pode obrigar uma pessoa a tratar-se sem o seu consentimen
to, e, na maioria dos casos o uso de drogas revela uma forma de escapismo. Melhor dizendo, por vezes o 
vício acontece após a exposição à vida nas ruas. 

A região da cracolância conhecida na cidade de São Paulo é o lugar que congrega a vida nas ruas e o 
vício das drogas. Localizada nos Campos Elíseos próxima a estação da luz, é um local onde o uso de 
drogas é cotidiano. 

Algumas operações policiais dispersaram as pessoas na cracolândia, mas esta problemática não tem sido 
atendida de maneiras efetivas pelos os órgãos públicos, com políticas e projetos para o desenvolvimento e 
a ressocialização destas pessoas. 
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2.1: Motivos que levam a viver nas ruas: uma especulação 

Em uma ação na cracolândia o governo do Prefeito João Dória lacrou uma série de imóveis que funcio
navam de forma irregular, expulsando tanto usuários como traficantes do local e anunciando, em conjun
to com a iniciativa privada e com o Governo do Estado a construção de habitações que serão financiadas 
para pessoas de baixa e média renda. Serão 1.202 unidades, construídas por meio de uma parceria 
público-privada (PPP) de Habitação coordenada pela companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU) em uma área de 18.000 m2

. 

A iniciativa aparentemente boa, não resolve o problema da cracolândia: a maioria das pessoas que 
moravam lá, e agora estão dispersadas não tem condições financeiras e de documentação para comprar 
uma unidade neste empreendimento. 

Rolnik (2017),em entrevista o jornal "E/ País" acredita que esta PPP não tem o objetivo de produzir 
moradia digna aos que viviam na cracolândia. Neste caso a precariedade dada pela vida nas ruas da 
cidade não será atendida, uma vez que estas pessoas somente serão espalhadas pela cidade. 

Rolnik (2015) expõe que os modelos de estado são dominados pelo interesse privado e conformados 
com a desigualdade e exclusão. A implementação de obras sem debates e a inclusão das famílias de 
baixa renda só ampliam a desigualdade e empurram o problema para outros lugares na cidade. 

O estado com seu projetos e políticas não busca o debate para a construção de um processo participa
tive e com o objetivo claro de melhoria da vida das pessoas que vivem à margem. 

A margem da sociedade estas pessoas tornam-se seres invisíveis, levando a uma pergunta chave: 
existe direito à cidade nestes casos? 

Atualmente, um maior número de moradores de rua é transexual. Essa parcela representa entre 5,3% 
e 8,9% do total levantado pelo o CENSO da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS) da Prefeitura realizado em 2015, sendo que a maioria deles está nesta condição porque foram 
expulsos de casa pela família. 

Esta questão apresenta outro aspecto, o preconceito também pode levar as pessoas a viverem nas 
ruas, e a violência urbana é maior em relação a elas. A maioria das pessoas da comunidade LGBT que 
vivem nas ruas possuem maiores problemas com o uso de drogas e também com doenças sexualmente 
transmissíveis, como indica a tabela na página seguinte: 
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2.1: Motivos que levam a viver nas ruas: uma especulação 

Dados comparativos do grupo LGBT em relação aos heterossexuais, acolhidos e rua 

Variáveis Acolhidos Rua Total 
LG8T Hetem LG8T Hetero LGST 

Idade Média (anos} 36,1 43,7 33,1 41.5 34,8 
Exefáào atividades marsinalizadas 
Alguma atividade marginaliUida 26~ ~ 2~ ~ 2~ 

Mendic3ncia 1~ ~ 3996 2996 26~ 

PmstituiçJo/Progt3ma 2096 1~ 2006 ~ 2096 
Venda de drogas 996 1~ 4~ ~ 796 
Roubo/assalto 4~ ~ 11~ 596 796 
Saúde 
Número médio de doenças 3,2 2.1 3,6 2.2 3,4 
Prowrou serviço saúde últimos 3 meses 96~ 8096 7~ 5896 86~ 

Uso de preservativo sempre 5096 5996 3796 5096 44~ 

Uso de drogas ilk:itas 
Consome drosas 3~ 2~ 8~ 5196 53<36 
Usactack 11~ 1296 54~ 3~ 2996 
Usa maconha 1996 1996 5796 3~ 35~ 

usacocarna 16~ 1096 2796 21~ 21~ 

lnt .... ~eminstih~ 
Passou por alguma institu~o 5396 54~ 8~ ~ 6eJ6 
Passou pelo sis~ema ~risiona l 1~ 2996 54~ 3996 34~ 

Oiscrimineçlo e vtolb'.àa 
Foi b~rrado em I~S!res públicos 41~ 24~ 54~ 3996 ~ 
Sofreu agr~o verbal 76~ 54~ 7996 7096 7796 
Sofreu agr~o ffslca 55~ 36~ 6996 4996 61~ 

Tabela 1: Dados comparativos do Grupo LGBT em relação aos heterossexuais, acolhidos e de rua 
FONTE: http://g 1 .globo.com/sao-paulo/noticia/20 16/04/fator-de
-exclusao-da-populacao-lgbt-e-familia-diz-censo.html 
DATA DA PUBLICAÇÃO NO SITE G1: 21/04/2016 às 13h13 
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2.1: Motivos que levam a viver nas ruas: uma especulação 

Apresentam-se neste capítulo diversas causas que levam a vida nas ruas, sendo o objetivo destas 
informações entender como o projeto de arquitetura pode auxiliar no atendimento das diversas deman
das dadas pelas especificidades encontradas. 

Somente produzir moradias de baixo custo, não é a única solução possível, é preciso elaborar proje
tos que busquem atender as causas e integrem estas pessoas, suas vivências e necessidades. 
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2.2 A Legislação 

São Paulo é uma metrópole que possui aproximadamente 12 Milhões de habitantes, com alto índice de 
precariedade urbana e vulnerabilidade social, acentuado pela falta de moradia para os mais pobres. 
Além disso, as ações do poder público não são efetivas para solucionar as dificuldades de mobilidade, 
aliada a baixa participação da população nas decisões. 

Quando se pensa na história da cidade de São Paulo, observa-se um grande conflito de interesses no 
desenvolvimento, planejamento e ocupação da cidade, reflexo também da legislação aplicada para o 
setor habitacional. 

Kohara (2009) expõe na sua tese o fato de que as leis higienistas criaram diversos parâmetros para a 
ocupação das habitações, como: o número máximo de famílias que cada sanitário deveria servir, a 
necessidade de iluminação e salubridade, mas nenhuma regra que coibisse a precariedade, em especial 
para os cortiços. 

Apesar de nossa economia crescer entre os anos de 2000 e 201 O, a população da favela aumentou 
70%. Verifica-se portanto, que grande parcela da população não tem acesso a terra e moradia com preço 
acessível. 

Apoiado em um relato de um Major da Polícia Militar de Belo Horizonte, Alessandro Crosara Petronzio 
acredita que enquanto os moradores e comerciantes das proximidades dos locais em que as pessoas 
vivem nas ruas continuarem a oferecer comida, bebida e dinheiro, elas jamais irão sair de sua situação 
atual de precariadade. 

A atuação da Prefeitura Municipal com relação a vida nas ruas da cidade bastante controversa. Apoia
dos pelos agentes da Polícia militar, os agentes da prefeitura têm a permissão para a apreensão dos 
objetos utilizados pelas pessoas em situação de rua, pois isto denota o uso do espaço público para mora
dia, uma vez que o direito de ir e vir é garantido constitucionalmente, porém não é permitido morar nas 
ruas. Entretanto, a polícia só pode retirar uma pessoa da rua se tiver uma autorização ou embasamento 
legal (quando há determinação judicial, ou flagrante de ato ilícito). 

O Decreto No 7.053 de 23 de dezembro de 2009, institui a política Nacional para pessoas em situação 
de rua classificando-os como: 

"Um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados os rompidos e a 
inexistência de moradia convencional regular. Caracteriza-se pela 
utilização de logradouros públicos (praças, jardins, canteiros marqui
ses e viadutos) de área degradadas (prédios abandonados, cortiços, 
carcaças de veículos), como um espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permamente, bem como das unidades de servi
ços de acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória." 

DECRETO N° 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Em São Paulo, o problema da moradia e a aplicação da legislação é discrepante, uma vez que existem 
diversos edifícios abandonados e ou subtilizados enquanto um número significativo de famílias não 
possuem moradia ou residem em localidade distantes dos empregos. 
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2.2 A Legislação 

No centro de São Paulo, nas proximidades da Av. São João e na Avenida Duque de Caxias existem 
diversos edifícios ocupados pelos movimentos socias de luta por moradia. O exemplo ocorrido em maio 
de 2018, no vale do Anhangabaú, o edifício Wilson Paes, demonstra como as políticas e a legislação tem 
aplicação conflitante. 

As estimativas do IBGE (2015) apontam para cerca de 16 Mil pessoas vivendo nas ruas, com idade 
média de 43 anos. Na subprefeitura da Sé, a porcentagem destes moradores é de 52,7%. As regiões 
centrais da cidade de São Paulo possuem um número maior de pessoas em situação de rua, devido a 
facilidade de encontrarem comida, água e receberem doações. 

Imagem 08- O Edifício Wilson Paes de Almeida antes de desabar 
FONTE:https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noti
cias/2018/05/03/cobranca-de-aluguel-em-ocupacao-de-predio-que-desabou.htm 
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2.3 Alternativas de atendimento: uma leitura 

Existem vários meios de apropriação do espaço público, como as diversas manifestações culturais, 
onde as pessoas são tidas como iguais. Uma quadra livre, com gramado e diferentes usos já trazem um 
pouco desta apropriação e de enxergarmos as pessoas como iguais. Todas frequentam o mesmo 
espaço. 

O desenho do espaço público não obriga ninguém a frequentá-lo, ele é um lugar livre para as escolhas: 
se o indivíduo optar usar com meio de geração de renda ou escolher somente dormir no ambiente por 
uma noite, ele também será acolhido. 

Como discutido do início deste trabalho, pretende-se apresentar um projeto que não obriga os indiví
duos a realizar as atividades, muito pelo contrário, procura, ao menos em sua composição entender a 
dinâmica de vida de cada pessoa. 

Através das análises feitas anteriormente, os motivos que levam as pessoas a condição de moradia 
nas ruas são diversos: o vício nas drogas, o preconceito contra as diferentes manifestações da sexuali
dade, a perda de dinheiro, problemas familiares, dentre outros. 

Apresentam-se neste capítulo algumas alternativas para as pessoas que vivem nas ruas, como aque
las sugeridas pelo projeto de Lei do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de 2016, além de 
ações emergenciais do poder público nos últimos anos. 

Quando se trata da política habitacional, o principal aspecto que deve ser considerado é a diversidade, 
pois os desafios são diferentes em cada local e demonstram características específicas em cada grupo 
a ser atendido, como a população em situação de rua, os moradores de cortiços, das favelas e dos lotea
mentos informais e irregulares. Oferecer as mesmas condições a situações diferentes é um erro clássico. 
Cada realidade necessita de uma análise e de um entendimento específico para a elaboração de proje
tos, programas e para o acontecimento. 

O projeto de lei do Plano Municipal de habitação de 2016 apresenta três linhas de atuação, sendo elas: 
o Serviço de Moradia Social (atendimento a moradia transitória e de vulnerabilidade), e a Previsão de 
Moradia e Intervenção Integrada que tem como objetivo acudir a intervenção em assentamentos precá
rios e urbanos, bem como as áreas prioritárias para tais intervenções. 

O Título I do Plano Municipal de Habitação em São Paulo, apresenta os princípios e diretrizes previstos 
na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e na Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social- SNHIS e no Plano Diretor Estratégico adotado em 2014. Este título, tem como objetivo central a 
estruturação de programas, ações para enfrentar a precariedade habitacional e urbana. 

O Título 11, apresenta os aspectos programáticos e vigentes da lei, com o objetivo de levantar as neces
sidades habitacionais e os critérios e procedimentos que serão criados a partir das demandas. 
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2.3 Alternativas de atendimento: uma leitura 

O Título 111 estabelece as diretrizes por meio de instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor 
Estratégico (PDE) de 2014, como os Planos regionais das Subprefeituras, as Operações Urbanas 
Consorciadas, as Áreas de Intervenção Urbana, a Cota de Solidariedade, os Eixos de estruturação da 
Transformação Urbana, as Áreas de Estruturação Local e o Consórcio Imobiliário, sendo indutores da 
Função Social da Propriedade Urbana, de modo a otimizar recursos e potencializar os resultados. 

No Capítulo 111- Da Provisão de Moradia do Projeto de Lei no 619/16, é conferido no Art. 30, as 
diretrizes são: 

I - Estimular a produção de empreendimentos de interesse 
social bem localizados e inseridos no tecido urbano( ... ) 

li -Atuar de modo articulado com os instrumentos indutores da 
função social da propriedade, associando o enfrentamento da 
ociosidade imobiliária e fundiária, sobretudo nas áreas mais 
centrais, dotadas de infraestrutura, serviços e equipamentos 
públicos e com grande oferta de emprego, à provisão habitacional 
para famílias de baixa renda; 

111 - Incentivar a promoção de empreendimentos habitacionais 
de interesse social articulada a outros usos complementares, 
como comércio, serviços ou institucional, podendo inclusive 
integrar-se a programas de geração de trabalho e renda, de modo 
a promover tanto a geração de renda aos seus moradores de 
baixa renda, quanto recursos financeiros para suporte das despe
sas de manutenção dos próprios empreendimentos; 

IV - Incentivar o desenvolvimento de novas tipologias de 
empreendimentos habitacionais de interesse social, que otimi
zem o uso do solo urbano, considerando a possibilidade de verti
calização e instalação de elevadores; 

V - Fomentar a participação social em todas as etapas de 
formulação e implementação da linha programática Provisão de 
Moradia, desde a fase de elaboração dos projetos até a fase de 
pós-ocupação dos empreendimentos habitacionais de interesse 
social; 

VI - Desenvolver trabalho social, em consonância às diretrizes 
estabelecidas nesta lei, em todas as etapas do processo, desde 
a definição da demanda até a fase de pós-ocupação dos 
empreendimentos habitacionais de interesse social. 

(Plano Municipal de Habitação, 2016, Página 18) 
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2.3 Alternativas de atendimento: uma leitura 

Por meio de projetos de lei como apresenta-se uma nova visão relacionada a moradia e aos problemas 
da população de rua da cidade de São Paulo. A participação social valoriza a implementação de leis, uma 
vez que a sociedade observa os problemas que a norteia, e também, uma vez que as pessoas que estão 
em uma situação vulnerával podem opinar. 

Como comenta Rolnik (2017), ao jornal E/ País o PDE de 2014 pretende estimular a produção de 
empreendimentos de interesse social bem localizados e inseridos no tecido urbano, demonstrando a 
preocupação com a acessibilidade. Sendo este um instrumento valioso de inclusão social e equilíbrio da 
ocupação do território cidade. 

Outras ações de caráter emergencial tem sido realizadas pela Prefeitura Municipal, como a operação 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), chamada "Operação Baixas 
Temperaturas" onde os agentes realizam o acolhimento das pessoas, quando a temperatura é igual ou 
abaixo de 13 graus celsius. Neste caso há o encaminhamento aos centros de acolhimento, onde 400 
profissionais são mobilizados para o serviço de atendimento. 

Na gestão do Prefeito Fernando Haddad, em anúncio publicado em 16/06/2016, as subprefeituras 
foram informadas que objetos pessoais como documentos, instrumentos de trabalho e itens de sobrevi
vência (colchonetes, travaesseiros e cobertores) não podem ser retirados das pessoas em situação de 
rua. Ressaltou que a Secretaria dos Direitos Humanos e o Comitê Pop Rua devem aplicar a transparên
cia nas ações em relação as pessoas em situação de rua, seja nas abordagens e atuação, e de nenhuma 
forma seriam aceitas atitudes hostis. 

No próximo capítulo discute-se o papel do arquiteto nas propostas para auxiliar nas questões relacio
nadas as pessoas em situação de rua. 
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Imagem 09: Morador de Rua na Estação 
da Luz 
FONTE: BÁRBARA MIRANDA DE AZE
VEDO CAMPORESI 



3. O Papel do arquiteto e o desafio nas ruas 

Entende-se que é um dos papéis do arquiteto e urbanista trabalhar inclusive para as minorias, sendo o 
maior desafio lidar com o preconceito. Entende-se que existe um pré-julgamento de ambos os lados: 
tanto da forma como a sociedade enxerga as pessoas em situação de rua, como também dos próprios 
arquitetos. 

Esta profissão ainda é considerada como de elite, e muitos profissionais acreditam que trabalhar com 
questões sociais não é função do arquiteto. Contradizendo este pensamento, talvez a questão social não 
seja somente a função, como o dever de um profissional que estudou arquitetura. 

A principal função é trazer qualidade de vida a sociedade. Estuda-se na faculdade o planejamento e o 
desenho das cidades, dos edifícios, dos ambientes, de seu conforto término, e acústico, os materiais. 

Acredita-se que uma das funções do arquiteto é ser "médico das cidades". A Biblioteca do Carandiru, 
construída pelo renomado escritório Aflalo e Gasperini estimulou as pessoas que estudam na escola 
técnica a frequentarem o local. Sua praça, ajuda os alunos e os passageiros a permanerem no ambiente 
- o projeto transformou um espaço que antes era um presidia, em um ambiente múltiplo. Os arquitetos 
que desenvolveram este projeto o "curaram" de dua antiga história. 

A Praça Roosevelt e o projeto de revitalização em 2012, além de atrair skatistas ao local, tornou-se um 
novo ponto de encontro na cidade. As pessoas que vão ao teatro Satyros, localizado naquela região, 
muitas vezes aguardam o início dos espetáculos na praça. Ali os bares sempre estão lotados e o movi
mento de pessoas traz a sensação de usufruto pleno da cidade. 

Desafiar o arquiteto a trabalhar com a questão da vida nas ruas, é uma espécie de cura e análise. É 
necessário compreender os motivos e como estas pessoas querem ser tratadas. Qual sua origem e a 
como interagem com a cidade. 

A democratização dos espaços públicos é um acontecimento que retornou na arquitetura a partir de 
2012, uma vez que se observa a aplicação das fachadas ativas com comércio no térreo, mais espaços 
na rua sendo usados com a oferta de cultura. Pode-se dizer que a arquitetura fechada em si está aos 
poucos diminuindo. 

O desafio que se apresenta para o projeto: "Centro de Moradia Provisória e Especialização para Mora
dores de Rua" é atender as diferentes especificidades desta condição de vida na cidade. 

A região da Subprefeitura da Sé é o lugar da cidade de São Paulo que concentra o maior número de 
pessoas em situação de rua. E foi justamente por este motivo que o terreno escolhido está localizado na 
região do Largo Santa Cecília, onde um grande número de pessoas vivem em torno da praça, próximo 
ao terminal de ônibus Santa Cecília e nas Avenidas São João e Duque de Caxias. 

Segundo os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), em 2015, na cidade de 
São Paulo, das 15.905 pessoas em situação de rua, 8.570 estavam acolhidos e 7.335 ainda andavam 
pelas ruas. 
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3. O Papel do arquiteto e o desafio nas ruas 

~~ Número de pessoas em situação de rua na cidade de 11 
São Paulo, 2000 a 2015 

Censo I Rua I Acolhidos I Total 

2000 5 .013 3 .693 8 .706 

2009 6 .587 7 .079 13.666 

2011 6 .765 7713 14.478 

2015 7.335 8.570 15.905 

Tabela 3: NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO, 2000 a 2015 
FONTE: CENS0_2015_coletivafinal.pdf 
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3. O Papel do arquiteto e o desafio nas ruas 

Embora o número de acolhidos seja mais que 50% do total, os abrigos encontram-se superlotados, 
com espaço reduzido entre as camas que restringem a privacidade Além da falta de vagas. 

111!11 Distribuição Normal e Percentual de Pessoas em 11 
- situação de rua, por sexo 

Sexo 
Total 

N % 
Masculino 13.046 82,0% 
Feminino 2.326 14,6% 
Não identificado 533 3,4% 

Total 15.905 100% 

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO NORMALE PERCETUAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, POR SEXO 
FONTE : FIPE_smads_CENS0_2015_coletivafinal.pdf 

Entender, também, como é a dinâmica destes abrigos é importante, tendo em vista que, apesar da 
maioria das pessoas acolhidas serem do sexo masculino, existem mulheres, crianças, transexuais e até 
mesmo famílias inteiras que vivem nas ruas. 

A escolha por elaborar um projeto na região da Santa Cecilia se deve ao fato de que um número de 
grande de pessoas vivem ali nas ruas, além da facilidade de acesso ao Centro de São Paulo onde eles 
são frequentadores. 
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3. O Papel do arquiteto e o desafio nas ruas 

No Mapa da figura 1 O observa-se o número de pessoas em situação de rua de acordo com as subpre
feituras 

Moradores da População em Situação de Rua por 
Subprefeitura em São Paulo 
Fonte: FIIPE, 2015. 

25 SOkm 

---===== 

Imagem 10: Moradores em Situação de rua por subprefeitura em São Paulo 

População em Situação de Rua 
0 1-50 
0 50-100 
0 100-200 
0 200-500 

500-1000 
. 1000-1500 

• 1500-3864 

FONTE : FIPE_smads_CENS0_2015_coletivafinal.pdf/ Elaboração: BÁRBARA MIRANDA DE AZEVEDO CAMPORE
SI, 2018 
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3. O Papel do arquiteto e o desafio nas ruas 

Outra questão importante para desenvolver uma arquitetura de âmbito social é entender "como a 
cidade enxerga as pessoas". Quando se trata de Foucault (2014) e sua análise da sociedade punitiva, 
entende-se que, é uma forma de punição, pensar que uma pessoa que vive na rua merece algo menos 
valioso por conta de sua condição social. 

Seria uma punição a falta de segurança, a falta de espaços públicos e a construção de uma cidade em 
que os muros tomam conta da paisagem? Os cidadãos em geral não dignos de confiança? 

Partindo-se da questão das cidades muradas e da "punição" da falta de paisagem, o conceito de 
"Quadra Aberta" tomou conta do projeto. O projeto oferece acessos livres pelas ruas Frederico Abran
ches, Rua das Palmeiras e no Largo Santa Cecília. 

A maior ambição no desenvolvimento deste projeto foi democratizar o espaço: embora ele seja voltado 
para pessoas em situação de rua, não quer dizer que ele está restrito a este público. O principal papel do 
arquiteto, neste caso, é tratar do direito à cidade, portanto, este projeto destina-se aos cidadãos em ge
ral. 

Imagem 11- Pessoas em situação de rua na Av. Nove de julho 
FONTE: MIRANDA DE AZEVEDO CAMPORESI, BÁRBARA,2018 
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4. A arquitetura das ruas 

A tentativa de levar a arquitetura para as pessoas em situação de rua é uma experiência que requer 
cuidado e atenção, pois muitas delas estão nesta situação por escolha - e a conotação não está errada, 
de fato. Algumas vivem na rua por uma escolha, mesmo que uma pequena parcela. Sendo assim, o 
trabalho da arquitetura da rua, é, em primeiro lugar um exercício de identificação e compreensão das 
histórias, e assim fazer uma reflexão livre de julgamentos. 

Por meio da inteligência técnica e emocional pode-se entender algumas das necessidades. Deste 
modo, não se pode esconder estas pessoas, pois são cidadãos como os demais. Outra questão seria 
que a arquitetura das ruas deve proporcionar oportunidades a quem realmente precisa, sem necessaria
mente forçar ou estabelecer qualquer condição. 

A situação frágil que estes indivíduos se encontram é livre de qualquer privilégio, pois, existem situa
ções em que passam um frio extremo, a falta de higiene é algo que os acompanha cotidianamente e a 
fome também. 

A arquitetura das ruas busca reestabecer vínculos entre as pessoas, inserindo-as novamente em seus 
direitos mais básicos, como a alimentação, a segurança e o direito a um lugar para dormir. 

Imagem 12: Pessoas em situação de rua na AV. Cruzeiro do Sul 
FONTE: BÁRBARA MIRANDA DE AZEVEDO CAMPORESI, 2018 
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4.1 Projetos Referenciais 
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Imagem 17: Programas dos pavimentos -
Projeto La Casa 
FONTE:https://www.archdaily.-
com. br/br/776661 /la-casa-studio
twentysevenarchitecture-plus-leo-a-daly-jv/ 

v 55762e4ee58eceaa2a000078-la-casa-stud 
iotwentysevenarchitecture-floor-plan 



4.1 Projetos Referenciais 

Imagem 18: Fachadas em vidro- Projeto La Casa 
FONTE: https:/ /www. archdaily. com. br/br/776661 /la-casa-stud io
twentysevenarchitecture-plus-leo-a-daly-jv/55762d06e58ecef46900005e-la-casa-studiotwentysevenarchitecture-p 
h o to 
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4.1 Projetos Referenciais 

Imagem 19: Fachadas dinâmicas - Projeto La Casa 
FONTE: https://vvww. archdaily. com. br/br/776661 /la-casa-studio
twentysevenarchitecture-plus-leo-a-daly-jv/55762d88e58eceaa2a000072-la-casa-studiotwentysevenarchitecture
photo 

_MORADORES DE RUA: UMASOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 



4.1 Projetos Referenciais 

Imagem 20: Proposta interior dos dormitórios- Projeto La Casa 
FONTE: https://www. archdaily. com. br/br/776661 /la-casa-studio
twentysevenarchitecture-plus-leo-a-daly-jv/55762d88e58eceaa2a000072-la-casa-studiotwentysevenarchitecture
photo 
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4.1 Proietos Referenciais 

4.1.2 PROJETOS HUMANITÁRIOS DE SHIGUERU BAN 

Localização: Japão. Huanda, Haiti e Turquia 
Atividade: Social/Arquitetura para refugiados/Desastres naturais 

O arquiteto premiado pelo prêmio Pritzker, Shigueru Ban é conhecido pelos seus trabalhos onde os 
materiais não são nada costumeiros: geralmente, o mesmo utiliza materiais de reciclagem e materiais 
locais. 

Ban é fundador do Voluntary Architects Network, e aplica seu extenso conhecimento em materiais 
recicláveis, sendo eles principalmente o papel e o papelão. Estes materiais geralmente são utilizados 
para constuções como abrigos de baixo custo para vítimas de desastres em todo o mundo, principalmen
te em países como: Ruanda, Haiti, Turquia e Japão. 

A questão principal do estudo destes projetos é a forma como podem ser constuídas moradias, ou 
casas temporárias de baixo custo e com materiais que não são rotineiros nem comuns. 

Quando tratamos de problemas sociais, podemos também relacionar comparações a países onde 
ocorrem desastres naturais. 

Imagem 21: Cabanas de acolhimento 
FONTE: https://WIIIIw.archdaily.com.br/br/01-185116/projetos-humanita-
ri os-de-sh i ge ru-ban/532b1 69fc07 a803b42000034-the-hu ma ni ta ri a n-wo rks-of-sh i ge ru-ban-photo 
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4 1 Proietos Referenciais 

O estudo deste projeto referencial denota a reflexão de moradias de baixo custo, pois estes projetos de 
Shigueru Ban utilizam materiais reciclados e materiais locais. O problema da falta de moradia no Brasil 
poderia ser parcialmente solucionado com arquiteturas desde tipo. 

Imagem 22 : Construção comunitária 
FONTE: https://WIIIIw.archdai ly. com . br/br/01-185116/projetos-humanita-
ri os-de-sh ige ru-ban/532b13a 7 c07 a803b4200002d-the-h uma nita ri an-worl&of-shi ge ru-ban-photo 
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4.1 Projetos Referenciais 

Imagem 24 : O arquiteto partici panda dos processos construtivos de cabanas no Haiti 
FONTE: https://VI!Ww.archdai ly. com. br/br/01-185116/projetos-humanita-
ri os-de -sh i ge ru-ban/532b24cec07 a80b50b00002a -the-h u man ita ri a n-wo rl&of -sh i geru-ba n-i mage 
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4.1 Projetos Referenciais 

4.1.3 Habitação de interesse social - Petit Didier 

Localização: Vaulx-en-Velin, França 

Atividade: Social/ Habitação Social 

Área Construída: 2.460 m2 

"Esta habitação social, compreende 92 apartamentos e preten
de substituir o albergue "Mas tu Taureau" programado para ser 
demolido. A edificação encontra-se em uma área de desenvolvi
mento urbano, onde ainda não começaram as obras. Prevista 
para abrigar trabalhadores e imigrantes de famílias monoparen
tais e pessoas sozinhas, a edificação pratica um novo argumento 
de sociedade em um novo bairro. Para favorecer a apropriação 
do entorno por seus habitantes e sua aceitação por parte dos 
vizinhos, a arquitetura se afasta dos códigos que geralmente 
definem a imagem dos albergues. Além disso, um cuidado espe
cial se tem dentro do edifício para organizar a rota dos residentes. 
Apresentado em um ângulo reto, o edifício oferece um vasto 
jardim interior. "(DESCRIÇÃO FEITA PELA EQUIPE DE PROJE
TO , 6 DE MARÇO DE 2016, tradução de Camilla Sbeghen) 

As unidades de moradias são voltadas para a rua, para favorecer a percepção entre lado interno e 
externo do edifício. 

A arquitetura em si, foi proposta para compor diferentes públicos e exercitar a afinidade, além de tentar 
consolidar um bairro ainda não consolidado na França. 

Apesar do bairro Santa Cecília já ser consolidado, este projeto é interessante pela sua reestruturação. 
O primeiro ponto interessante em relação a ele é afastar a sua fachada do que se parece com um alber
gue. No projeto "La Casa", isso também ocorre e demonstra que a arquitetura é feita para as cidades e 
para as pessoas, com a função de reconstruir espaços danificados, privilegiar áreas e amparar as 
pessoas. 

A arquitetura se mostra, nestes projetos, ser a "medicina das cidades", com um caráter que reflete as 
necessidades humanas, o direito a cidade e um estudo as insuficiências dos espaços. 
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I magem 25: Fachada 
de Petit Didier 
FONTE: https:/1\f\/v'IIN. ar
chdaily .-
com. br/br/783148/habi
tacao-de- interesse
-social-petitdidier-prioux 
-architectes/55f Oc8d2e 
58ece3c0600006f -en-so 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cia~housing- residence-p P.! etitdidier-prioux-architec 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.--~~~~~~ tes-photo 
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4.1 Projetos Referenciais 

Imagem 27: Vista interna do projeto 
FONTE: https://\MMIV. archdaily. com. br/br/783148/habitacao-de-interesse-
-s o c i al-petitdi di e r -pri o ux -a r c h it ect e s/ 55 f O c 86be58ece9c4e000060-e n-s o c i ai-h o us in g-res i de n c e-pet it di di e r-pri oux -are h itect e 
s-photo 
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4.1 Projetos Referenciais 

Imagem 30: Circulação horizontal Petit Didier 
FONTE: https: I !II'NNV. archdaily. com. br/br/783148/habitacao-de-in-
te ress e-s o c i al-petitdi di e r -pri o ux -a r c h it ect e s/ 55 f O c 85be58ece3c 0600006 b-en-s o c i ai-hous in g-res i dence-pet itdi di e r- pri oux -are h i te 
ctes-photo 
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4.1 Projetos Referenciais 

Imagem 31: Dormitórios de Petit Didier 
FONT E:https://www.archdai ly.com. br/br/783148/habitacao-de-i n-
te resse-soci a 1-petitd i di e r-pri o ux-a rch itectest55f0c6f5e58ece9c4e000054-e n-soci a 1-h o usi ng-resi de n ce-petitd i 
dier-prioux-architectes-photo 
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4.2 FICHA TÉCNICA DO PROJETO 

1. Nome dado ao projeto: Moradia provisória e centro de especialização para moradores de rua 
2. Área do terreno: 6.241 ,00 m2 

3. Área do projeto: 16.390,7 m2 

4. Bairro: Santa Cecília 
5. Subprefeitura: Sé 
6. Elementos de construção: Concreto, vidro e porcelana e metal. 
7. Ruas que abrangem o projeto: R. Frederico Abranches, R. Das Palmeiras e Largo Santa Cecília 
8. Ano do projeto: 2018 

_MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 

Imagem 32 Pessoas dormindo 
nas ruas do Centro de São 
Paulo 

FONTE: BÁRBARA MIRANDA 
DE AZEVEDO CAMPORESI, 
2018 



4.2 FICHA TÉCNICA DO PROJETO 

4.2.1 Memorial de projeto Centro de Moradia provisória e especialização para morado
res de rua 

O projeto foi pensado, em cada unidade e em cada função. 
Ele compõe: Uma área de inscrição, que se localiza no núcleo central do terreno, que dá acesso tanto 

as oficinas de reciclagem, quanto aos dormitórios. Há um refeitório com acesso livre na R. Frederico 
Abranches, onde o objetivo é não somente servir a população de rua, mas também a população local. 

No acesso à R. Das Palmeiras, temos tanto um canil, quanto também uma ala médica. Estes acessos 
são independentes, já que também possuem funções totalmente diferentes. 

Se colocássemos tudo num único núcleo, iríamos ter problemas com o barulho e o odor dos cachorros, 
além da questão da área médica ser totalmente diferente (é necessário o repouso e o descanso de quem 
lá permanece). 

As oficinas de reciclagem ficaram na porção do subsolo, por conta do barulho dos fornos inertizado
res.3 

4.2.2. Programa de Projeto: 

O projeto possui quatro volumes. O primeiro é o do acesso da Rua Frederico Abranches, onde fica o 
refeitório, destinado não só as pessoas em situação de rua, mas onde todos aqueles que queiram 
frequentar o local possam entrar e usufruir do espaço. 

No acesso da Rua das Palmeiras, o segundo volume possui um Canil e um Centro Psicológico aten
dendo aquelas pessoas com problemas mentais, viciados em drogas ou até mesmo aqueles com alguma 
deficiência física. 

No terceiro e maior núcleo (central) possui uma sala de inscrição, tanto para os dormitórios, como 
também para a oficina de reciclagem, que se encontra no subsolo. 

No primeiro subsolo, temos a oficina de separação de lixo, salas de higienização, salas de EPI, e Copa 
para funcionários. 

Optei por fazer este volume no subsolo, devido ao barulho da separação dos materiais e, também pelo 
caminhão que chegará ao local. 

Há, também, uma rampa de acesso para pedestres, além da rampa de acesso para os caminhões e 
carros para funcionários. 

No segundo subsolo, temos o Forno lnertizador. O mesmo encontra-se neste local, justamente por 
conta do barulho da máquina. 

3 - Fornos inertizadores sao usados em indústrias de reciclagem para o coprocessamento de resíduos 
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4.3 PEÇAS GRÁFICAS 

Imagem 47: Perspectiva do edifício 
FONTE: BÁRBARA MIRANDA DE AZEVEDO CAMPORESI, 2018 

MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 



4.3 PEÇAS GRÁFICAS 

Imagem 48: Perspectiva do edifício 
FONTE: BÁRBARA MIRANDA DE AZEVEDO CAMPORESI, 2018 
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5. Considerações Finais 

A escolha do tema para a pesquisa e que tivesse como resultado um projeto que coroasse o curso de ar
quitetura e urbanismo desenvolvimento nos últimos cinco anos teve como premissa uma inquietação pes
soal com as condições de vida de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. 

A inquietação sobre a vida nas ruas da cidade vinha ao encontro da necessidade de buscar um propósi
to social para a profissional arquiteta que ora nascia. 

Deste modo, consolidava-se o tema e suas abordagens sendo necessário definir em que área seria ade
quado implantar um equipamento que desse suporte que servisse de suporte para as pessoas que vivem 
nas ruas de São Paulo. 

Por meio de pesquisa sobre quem e quantas são as pessoas vivem nestas condições na cidade de São 
Paulo, verifica-se que conforme indicam os dados da FIPE (2015) uma maior quantidade concentra-se nas 
regiões administradas pelas subprefeituras da Sé e da República. Além da pesquisa quantitativa, buscou
-se compreender quais os motivos que levam as pessoas a viverem e experimentarem esse tipo de vida 
na cidade de modo a desconstruir o preconceito que essa condição de vida abarca. 

A partir da revisão bibliográfica e das entrevistas realizadas pode-se verificar que em alguns dos casos 
estas pessoas vivem nessas condições, pois encontraram dificuldades no percurso. 

Ao longo da pesquisa algumas questões se destacaram como a fragilidade das políticas públicas imple
mentadas pelo poder público na cidade de São Paulo, e diante da legislação sobre a vida nas ruas. 

Elaborar um projeto que trata de uma condição de vida com tamanha vulnerabilidade é um grande desa
fio, devido a diversidade que apresenta, bem como em função de todo o preconceito social que encerra. 

Para tanto, a proposta pretende unir o atendimento social à oferta de oportunidades de geração de tra
balho e renda, sem obrigatoriedade da permanência no espaço construído. Na mesma medida oferecer 
moradia, mesmo que temporária, alimentação e demais cuidados, inclusive com os animais que os acom
panham. 

O projeto para o Centro de Moradia Privisória e Especialização para moradores de rua é composto de 
um conjunto de edifícios implantados em um terreno localizado na região de Santa Cecilia em São Paulo, 
onde os acessos se dão pelas ruas Largo Santa Cecília, Frederico Abranches e Rua das Palmeiras, de 
modo a propiciar o acesso livre e a fruição pública pelo terreno. 

Composto de 4 volumes de edifícios e 100 apartamentos. 
Concluindo, com o desenho da implantação, e do conjunto de edifícios que compõem o Centro de Espe

cialização, onde serão propostas atividades para o desenvolvimento socio econômico e o atendimento 
das pessoas em situação de rua que vivem na região da Santa entende-se que o direito à cidade será 
reestabelecido a estes cidadãos. 

MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 



6. Bibliografia 

6.1 Referências Bibliográficas 

ARARUNA, Maria Léo Fontes Borges. O direito à cidade em uma perspectiva travesti: uma breve autoet
nografia sobre socialização transfeminina em espaços urbanos. Periódicus, Brasília, v. 1, n. 8, p.133-153, 
no v. 2017. Disponível em: <https://portalseer. ufba. br/index. php/revistaperiodicus/arti
cle/view/23942/15522>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do direito a cidade a revolução urbana. Editora Martins Fontes, 
número de páginas 296, 2014 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Editora vozes, Edição.1, número de páginas 
256, 2014. 

KOHARA, Luiz Tokuzi. Relação entre as condições de moradia e o desenvolvimento escolar: estudo 
com crianças residentes em cortiços. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade de São Paulo, 
2009. 

LEFEBVRE, Henri. O direito a cidade. Editora Centauro, Edição. 5, número de páginas 143, 2001. 

ROLNIK, Raquel, Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças, Editora 
Boitempo,Edição 1, número de páginas 424, 2015 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO EM SÃO PAULO, Projeto de lei n 619/16 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 34a edição. 5a reimpressão. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007 

6.2 Bibliografia Consultada 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade. Volume 1: a vontade de saber. 13. ed. Rio de janeiro: Edi
ções Graal, 1999. Tradução de: Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 

BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 74 p. Tradução 
de: Eliana Aguiar. 

GREEN, James. Homossexualismo em São Paulo: e outros escritos. São Paulo: Unesp, 2005. 339 p. 

MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 



6. Bibliografia 

LEFEVBRE, Henri. A revolução Urbana. Editora Ufmg, Edição 1, 250 páginas, Ano 2008. 

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. Editora EDUSP. Edição 5, 176 páginas 2013. 

SILVA, Maria Lucia Lopes da. Trabalho e População em Situação de Rua no Brasii.São Paulo:Cortez, 
2009. 

ROSA, Cleisa M. M. Vidas de rua. São Paulo: Hucitec/Rede Rua, 2005. 
MOTA, Ana Elizabete. O Serviço Social na contemporaneidade: a "questão social" e as perspectivas éti
co-políticas. Disponível em: <www.cfess.org. br/ Frentes_XXIX_EncNac_ CFESSCRESS_Anexo2. htm>. 
Acesso em: 30 jul. 2018 

Site: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/07/politica/1525727928_782991.html. Acesso em: 30 out. 
2018. 

PRIORE del, Mary. VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. Editora Academia da Inteligência. 
Edição 2, 352 páginas, 2016 

SNOW, D. A.; ANDERSON, L. Desafortunados. Petrópolis: Vozes, 1998. 

MORADORES DE RUA: UMA SOCIEDADE EM DESCOBRIMENTO 


