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Figura 01
Praça da Bandeira da cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: Acervo Pessoa. Modificada pela Autora (2017)
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resumo

A existência de uma lacuna social no que diz respeito a inclusão 
dos indivíduos que habitam os espaços livres de uso público é um 
problema que ainda persiste na composição das cidades. O pre-
sente trabalho desenvolve uma centro de apoio e capacitação à 
população de rua na cidade de Presidente Prudente/SP. A elei-
ção dessa temática surge no desejo em realizar um trabalho no 
qual a Arquitetura expresse seu caráter social, atuando através 
das peculiaridades apresentadas por esse segmento, de modo a 
fazer transparecer os seres, até então, transparentes.

Ao reconhecer a heterogeneidade da população de rua e a com-
posição de seres essencialmente urbanos, modificadores e habi-
tantes dos espaços públicos, o estudo busca entender o perfil de 
cada indivíduo que perpassa pelas diferentes esferas da cidade. 
É pelo seu fazer, por suas materialidades, sua história, hábitos e 
costumes, ou seja, a unicidade de cada ser que o presente traba-
lho encontra suas diretrizes projetuais. A importância dessa te-
mática, refletiu na necessidade de um olhar criterioso sobre esse 
público tão heterogêneo e tão invisível.

O enfoque principal se desenvolve à promoção da inclusão social 
destes habitantes através da (re)inserção proporcionada por um 
espaço que estimule o fortalecimento de vínculos sociais e que 
oportunize seu resgate como cidadão através do trabalho. Além 
da reinserção, tanto social tanto econômica, dos indivíduos que 
desejam sair das ruas, também é pensado a inserção daquelas 
que desejam viver no espaço urbano.

Palavras-chave: Morador de rua, inserção, reinserção

Figura 02
Ilustração sobre Foto de Moradora de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: ONG Luta do Bem. Modificada pela Autora (2017)



Figura 03
Morador de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)





Figura 04
Morador de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)







1 O OUTRO COMO SER TRANSPARENTE INTRODUÇAO
JUSTIFICATIVAS
OBJETIVOS
METODOLOGIA



20

Analisar as dinâmicas implícitas nos processos que 
produzem a sociedade brasileira pode fornecer ele-
mentos valiosos para elucidar a existência dos indi-
víduos que fazem da rua seu habitar. O trabalho em 
questão aborda esse ser urbano, ou seja, que so-
brevivem as ruas e investiga suas espacialidades na 
cidade. Elas são criadas e transformadas constan-
temente, a partir da presença e realização de suas 
atividades cotidianas. A decisão em atuar na cida-
de de Presidente Prudente ocorreu devido às cone-
xões e vivências adquiridas ao longo da graduação, 
concomitantemente às inquietudes que as diversas 
visitas à região central e tantas outras localidades 
da cidade traziam aos olhos: a realidade mais crua 
dos moradores que habitam as ruas e compõem a 

cidade. Além disso, no decorrer dos cinco anos re-
sidindo na cidade, foi possível constatar a escassez 
de ações dos poderes públicos municipais no que 
tange ao atendimento dessa população.

Inicialmente, a pesquisa procura compreender os 
aspectos relativos à globalização, à política públi-
ca deficitária e como a sociedade contemporânea 
tem passado pelos seus processos de formação e 
transformação. Também, outras perspectivas fo-
ram importantes para examinar a questão da popu-
lação de rua e permitir a determinação das etapas 
destes processos, como a análise no entendimento 
dos termos: pobreza, marginalidade, segregação e 
inclusão/exclusão. 

1.1 introdução | o outro como ser transparente
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Para realização da discussão destes fenômenos no 
universo que engloba as vivências dos habitantes 
das ruas, o entendimento da heterogeneidade e 
particularidade de cada indivíduo e, definição das 
diretrizes projetuais como resultado dos estudos 
produzidos, optou-se por uma organização em três 
momentos distintos (Figura 05): o “outro” como 
ser transparente, o “outro” como ser aparente e o 
“outro” como ser urbano.

Essa organização deu-se devido a necessidade da 
autora em dividir a discussão em temáticas dis-
tintas, segundo a essência de que cada capítulo 
deseja transmitir. Ao denominar o “outro” como 
“ser transparente”, a ideia central é entender a im-
portância da temática escolhida, seus objetivos e 
o procedimento metodológico que será utilizado. 
Esta primeira discussão é importante para com-
preensão da população de rua como um segmento 
marcado pela invisibilidade social e transparência 
aos olhos da sociedade e dos poderes públicos. 
Tais indivíduos são compostos por uma popula-
ção que sofre diariamente com as consequências 
de um preconceito enraizado e estão sujeitos à 
inúmeras vulnerabilidades, como a fome, a depen-
dência química e a violência física. 

Ao ver o “outro” como “ser aparente”, fez-se ne-
cessário transparecer a invisibilidade que sofre 
esse segmento e compreender a fragilidade das 
condições sócioespaciais a quais são expostas, 
produzindo um estudo aprofundado dos morado-
res de rua e identificando a essência dos indivíduos 

da pesquisa. 

Por fim, o “outro” como “ser urbano”, é entendi-
do como cidadão da cidade. O ser urbano engloba 
suas espacialidades através das análises urbanas 
por meio de processos que compreendam do ma-
cro ao micro, ou seja, desde o estudo da cidade es-
colhida à localidade projetual.

O objetivo é investigar as atividades realizadas 
pelo morador de rua e verificar as necessidades e 
dificuldades diárias para a realização de suas ações 
cotidianas. Essas investigações ocorrem segundo 
as modificações que estes indivíduos fazem no es-
paço, devido a necessidade de abrigar um uso dife-
rente daquele para o qual o espaço foi projetado. E, 
finalmente, concluir os estudos com uma proposta 
de projeto, como solução arquitetônica e urbanís-
tica que possa contribuir para o dia a dia daqueles 
que vivem nas ruas.,

Figura 05
Representação da Divisão de Análise
Fonte: Elaborada pela Autora (2017).
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1.2 justificativas | o outro como ser transparente

O tema foi escolhido após o questionamento de qual o papel do 
arquiteto urbanista frente à composição das cidades contem-
porâneas e se o seu praticar tem abrigado as funções sociais 
da sociedade, elemento intrínseco à profissão. A existência do 
“homem da rua”, ou seja, do segmento que depende da rua para 
sua sobrevivência, não é um tema recente. Porém, a escassez de 
projetos brasileiros que visam o atendimento efetivo dessa po-
pulação, concomitantemente ao descaso das políticas públicas 
em compreender os diversos aspectos que envolvem o morador 
de rua, evidenciam a importância dessa temática. 

Na cidade de Presidente Prudente foi possível constatar a ine-
xistência de um programa que atenda exclusivamente à popula-
ção de rua, ao mesmo tempo que o seu habitar não atende suas 
necessidades mínimas. Dessa forma, verificou-se que o suporte 
a essa população é uma discussão de extrema necessidade. Na 
visita técnica realizada ao paço municipal de Presidente Pruden-
te, na disciplina de Gestão e Políticas Públicas, o atual prefeito 
Nelson Bugalho afirmou que a presença da população de rua ou 
“usuários de drogas” – termo utilizado pelo mesmo –, se trata 
de um problema crônico, portanto, pertencente às cidades con-
temporâneas. Bugalho deixou a entender que não há medidas a 
serem tomadas em relação a este segmento da população. Adi-
cionou ainda, que a existência do Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social (CREAS) supria a demanda populacio-
nal, o que não condiz com a realidade do município.

Assim, procurou-se identificar na pesquisa de que maneira os 
moradores de rua sobrevivem na rua e da rua. Como obtém ali-
mentos, em que trabalham, de que forma fazem sua higiene pes-
soal e como são suas atividades cotidianas. Por outro lado, pro-
curou-se conhecer quais os recursos que a cidade oferece para 
essa população garantir sua sobrevivência e em que lugares se 
situam.

Figura 06
Ilustração sobre Foto dos Moradores de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: ONG Luta do Bem. Modificada pela Autora (2017)



1.3 objetivos | o outro como ser transparente

Objetivo Geral

Elaborar um centro de apoio e capacitação à população de rua 
da cidade de Presidente Prudente, que possibilidade sua (re)in-
serção na sociedade.

Objetivos específicos

[1] Entender a dinâmica das cidades contemporâneas, bases da 
existência desse segmento da população;

[2] Compreender a população de rua em seus diversos aspectos;

[3] Oferecer atendimento psicossocial, de saúde e resgate de do-
cumentação;

[4] Criar espaços de produção, convivência, sociabilização e la-
zer;

[5] Planejar ambientes que atendam ao trabalho, atividades de 
capacitação, atividades de cultura e lazer e livre produção, utili-
zando os equipamentos e materiais oferecidos no local;

[6] Proporcionar ambientes para higiene, como banheiros e la-
vandeira;

[7] Proporcionar ambiente ao ar livre que permita desfrutar da 
paisagem da cidade;

[8] Planejar um local destinado ao garagem de carrinhos e car-
roças;

[9] Planejar um ambiente destinado ao indivíduo e seu animal de 
estimação; 

[10] Planejar um local de armazenamento de seus pertences pes-
soais.
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1.4 metodologia | o outro como ser transparente

As diretrizes utilizadas neste trabalho foram ob-
tidas através de um processo metodológico que 
evolve três etapas. Primeiramente, foi realizado 
um estudo de referências teóricas relacionado à 
compreensão dos processos que compõe o espaço 
urbano e, consequentemente, as camadas segre-
gadas, dando ênfase aos fatores que envolvem a 
existência dos indivíduos que habitam os espaços 
públicos. Depois, a leitura bibliográfica baseou no 
entendimento do indivíduo nos diversos aspectos 
que envolvem a população de rua. Por fim, com 
base no estudo realizado vê-se necessário conhe-
cer as espacialidades que abrangem tal público 
alvo. A figura 07 mostra a divisão das três etapas de 
análises.As análises são produzidas graficamente, 

de forma a facilitar a leitura e o fluir do trabalho.

Assim, será utilizado como norte, os estudos e 
métodos que ajudam a compreender a interação 
existente entre o morador de rua e o espaço urba-
no, criando soluções que satisfaçam as necessida-
des específicas deste público alvo. A metodologia 
abrange: fontes documentais, bibliografias diver-
sas e leituras gráficas espaciais e sensoriais, como 
estratégia de aproximação e compreensão da po-
pulação de rua. Além de visitas de campo,diálogos 
com moradores e estudos sobre a área escolhida.

Figura 07
Procedimentos Metodológicos
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



A metodologia utilizada abordará:

a. Revisão bibliográfica – aprofundamento 
das referências bibliográficas encontradas.

Os estudos de caso foram realizados através da 
revisão bibliográfica desde livros e publicações de 
artigos online à estudos de mestrado e doutora-
do que envolvem a população de rua. Soma-se a 
este, o estudo à história da cidade de Presidente 
Prudente, sua formação e consolidação, principal-
mente ao que tange a região central.

b. Trabalhos de campo com observações, diá-
logos e entrevistas com os moradores de rua;

As diversas visitas à região central e outras loca-
lidades possibilitaram, através de observações 
empíricas e diálogos com os moradores de rua, a 
obtenção de informações significativas para a rea-
lização do trabalho. Além disso, foi produzido atra-
vés de três visitas as principais avenidas e vias se-
cundárias da cidade, a produção do mapeamento 
das áreas de concentração e distribuição da popu-
lação de rua da cidade de Presidente Prudente. Se-
gundo estes mapas, foi possível reconhecer a dis-
crepância entre o sexo feminino e o sexo masculino 
entre os moradores que habitam as ruas, estimar 

uma quantidade média destes indivíduos presen-
tes hoje na cidade e listar suas principais áreas de 
concentração e distribuição, analisando as caracte-
rísticas que fazem delas áreas de grande potencial.

Nesta etapa também, a autora participou de uma 
ação realizada pela Organização Não-Governa-
mental (ONG) Luta do Bem juntamente ao Projeto 
Coopperação composta por alunos da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadu-
al Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCT-UNESP). 
Essa ação teve como intuito distribuir cobertas, 
roupas, lanches e bebidas quente aos moradores 
de rua, nas localidades que envolvem a região do 
Viaduto Tannel Abbud, ao Terminal Rodoviário e a 
Praça da Bandeira. Nesta experiência, as conversas 
e vivências junto aos moradores de rua, contribuí-
ram de forma que as percepções e conhecimentos 
obtidos através de estudos literários e observações 
empíricas reafirmaram a realidade vividas pelos 
moradores de rua.

c. Coleta de dados – busca de dados que pos-
sam ser úteis à elaboração do projeto

As coletas de dados envolveram a dificuldade em 
encontrar no município de Presidente Prudente 
programas assistencialistas que atendam exclu-



sivamente à população de rua. A inacessibilidade 
aos dados do CREAS da cidade dificultou à coleta 
de dados. O contato com diversos programas não 
governamentais, principalmente, ligados a institui-
ções religiosas reafirmam a carência de ações do 
poder público frente as questões que envolvem os 
moradores de rua. Soma-se a esse, a análises dos 
dados obtidos no ano de 2003, através da tese de 
mestrado de Luciano Furini, “Modernidade, Vulne-
rabilidade e População de Rua em Presidente Pru-
dente (SP)”.

d. Leituras espaciais – observações empíricas, 
croquis e fotografias.

As leituras espaciais ocorrem de maneiras distintas 
em dois momentos do processo projetual:

1) Concomitantemente ao trabalho de campo, 
as leituras espaciais ocorreram nas diversas visitas 
à região central e áreas adjacentes à estas, através 
de observações empíricas, fotografias, análises do 
local e percepções sensoriais;

2) Definido o local de intervenção, as leituras 
espaciais foram essenciais para análise e definições 
de diretrizes projetuais. Foram, também, realiza-
das observações empíricas, fotografias, análises ao 

local, derivas, percepções e mapas sensoriais.

Dessa forma, as análises foram construídas de 
acordo com o esquema demonstrado na figura 08.

Além disso, uma forma em respeitar a privacidade 
dos moradores de rua e manter a ética das imagens 
utilizadas neste trabalho, optou-se em representa-
ções ilustrativas que tiveram como base fotogra-
fias reais de moradores da cidade de Presidente 
Prudente. 





Figura 08
Esquema Metodológico
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



Figura 09
Morador de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)





Figura 10
Morador de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)
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2.1 a sociedade e a construção do ser outro | o outro como ser aparente

1 Como, por exem-
plo, Braudel (1982), 
Lofland (1973) e 
Sjoberg (1960) para 
descrições de desa-
brigo na cidade pré-
-industrial.

A existência de seres que fazem das 
ruas o seu habitar não é recente. Se-
gundo Snow e Anderson (1998)1, o de-
sabrigo, independente da forma a qual 
se apresente, existiu durante a maior 
parte da história humana , e ainda 
existe. Mesmo que se constituam por 
diferentes causas, e encontre-se em 
contextos sociais e econômicos distin-
tos, a presença deste segmento popu-
lacional ocorre tanto no Brasil como 
em outros países. Trata-se, portanto, 
de um fenômeno global. É um fenô-
meno complexo que envolve aspectos 
econômicos, sociais, políticos, psicoló-
gicos, urbanísticos, dentre outros.

No cenário brasileiro, a existência da 
população que vive nas ruas apresen-
ta-se como consequência de uma sé-
rie de processos ocorridos ao longo 
da história do país, em decorrência da 
segmentação social. A globalização, o 
avanço tecnológico e a internacionali-
zação da economia - que têm alcança-
do as diferentes sociedades contem-
porâneas – tem gerado consequências 
negativas a estes indivíduos. Além 

destes, as políticas públicas deficitárias e 
as relações capitalistas contribuem à exis-
tência das diferenças sociais abruptas e a 
falta de garantias para determinada par-
cela da população. 

É neste contexto que se faz pensar qual 
o papel do arquiteto e urbanista frente 
à realidade que se encontra a sociedade 
brasileira. Ao observar o espaço urbano, 
é possível captar a escassez dos princí-
pios do que é fazer Arquitetura e do que 
é fazer Urbanismo no que tange a função 
social, fundamento intrínseco à profissão. 

A produção do espaço urbano contribui 
significativamente à existência desses 
processos segregatórios, sendo o arqui-
teto e urbanista um dos agentes respon-
sáveis. A desigual distribuição de bens 
sociais, a discriminação, o desrespeito 
às diferenças e a involução de valores 
não são anomalias, mas constituintes do 
pensamento globalizado e do processo 
econômico em curso. (COSTA, 2005). Se-
gundo Eichemberg (2004), o papel da ar-
quitetura é definido como:
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Em um país como o Brasil, onde as diferenças 
sociais são espantosas, a política habitacional 
deficitária e os espaços públicos, sendo “mor-
tos”, a arquitetura transforma-se, cada vez 
mais, em política de embelezamento e de so-
ciabilização controlada, de espaços enclausura-
dos, vigiados. (EICHEMBERG, 2004, p. 01)

Segundo ponto de vista de Eichemberg, é possível 
entender que à Arquitetura não tem cumprido, em 
sua maioria, a função social. Profissionais encon-
tram-se mais preocupados com a beleza e origi-
nalidade de seus projetos, isolados do contexto da 
cidade como um todo urbano, do que com o aten-
dimento aos anseios da maior parte da população. 
Isso pode originar grandes e isolados projetos mo-
numentais, mas vazios em termos de qualidade, 
que vai a contrapartida à sociedade (GEHL, 2010).

Contrariamente a arquitetura que critica Eichem-
berg (2004), este Trabalho Final de Graduação utili-
za-se, essencialmente, de uma arquitetura que visa 
o ser humano. É compreendida como uma arquite-
tura de caráter social, que visa à necessidade em 
se considerar os diferentes indivíduos na constru-
ção de uma cidade mais humana, principalmente 
ao que tange os segmentos excluídos. Fugindo da 
arquitetura estética, de beleza e de segregação, e, 

pensando-se em uma arquitetura mais sensíveis às 
questões sociais, ou seja, não mercadológica, são 
consideradas as singularidades dos diferentes se-
res. Utiliza-se como ferramenta de enfrentamento 
diferenciado para a questão da população de rua. 

 



Nesse contexto, faz-se necessária a distinção en-
tre segregação, exclusão/inclusão, marginalidade 
e pobreza, elementos formadores do que foi de-
nominado como a base do conflito. A pobreza, as-
sim como outros termos que designam a situação 
social e econômica precária, pode ser analisada 
através de índices, de representações sociais ou de 
observações em geral. Ao tratar-se do termo “po-
breza”, este carrega consigo o caráter monetário, 
ou seja, a situação de precariedade econômica em 
que se encontra a pessoa ou o grupo de pessoas, 
sendo vinculada à desigualdade (FURINI, 2003). Já 
o termo marginalidade, possui outras característi-
cas quando comparada a “pobreza”, embora con-
flua em algumas questões. Segundo a definição de 
Escorel (1999):

Marginalidade é uma noção que evoca a opo-
sição centro/periferia; designa uma posição 
integrante de uma estrutura social. Essa posi-
ção, porém, situa-se nas margens em termos 
de acesso e usufruto das riquezas e benefícios 
disponíveis, o que lhe confere as qualidades 
de inferioridade e subalternidade. (ESCOREL, 
1999, p. 39)

Tal qual a pobreza, o termo “marginalidade” abran-
ge tanto o estado estrutural – marginalidade – 
como o estado pessoal – marginal (FURINI, 2003). 

2.2 os agentes: segregação, exclusão/inclusão, marginalidade e pobreza | o outro como ser aparente

Se a pobreza está relacionada mais diretamente à 
distribuição de renda e a marginalidade às áreas 
urbanas, a exclusão aparece como o processo re-
sultante da distribuição dessa renda na gestão des-
sas áreas. 

O conceito de inclusão/exclusão utiliza do indi-
cativo que abrange quatro categorias distintas: 
autonomia, direitos humanos, garantia de vida e 
equidade. A partir da análise dos mesmos, tem-se 
conhecimento de que estes indicativos possuem 
uma complexidade de análise difícil de ser men-
surada. Enquanto exclusão, segundo Kowarick 
(2004), pode ser vista como um “registro da desi-
gualdade” e, portanto, o conceito de inclusão/ex-
clusão oferece dimensões da vulnerabilidade e da 
precariedade às quais estes indivíduos estão sujei-
tos. 

Assim, o conceito de pobreza, quando comparado 
ao conceito de exclusão/inclusão difere-se, prin-
cipalmente, às determinações relacionadas ao 
caráter social e econômico. Ao se tratar da pobre-
za, esta traz consigo a definição relativa ao cará-
ter monetário. Já o processo de exclusão/inclusão 
abrange não apenas o caráter econômico, mas, 
sobretudo político e social. As mesmas forças so-
ciais históricas são capazes de construir, ao mesmo 
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Não é que na relação exclusão/inclusão social 
não exista pobreza, existem manifestações da 
concentração de renda, da desapropriação de 
uma sociedade de mercado que vão além da 
análise da pobreza. (SPOSATI, 2004, pág. 100-
101)

Portanto, deve-se entender que o processo de in-
clusão/exclusão não se trata apenas do caráter eco-
nômico, mas se trata também do caráter espacial.

O termo “segregação” aqui utilizado designa-se 
como forma de espacialização da exclusão dos se-
res que vivem nas ruas. Trata-se, portanto, de um 
termo espacial, consolidando a exclusão no espa-
ço, por uma vontade pessoal ou por ausência de 
escolha. A segregação se apresenta no sentido de 
privação de cidadania e dos direitos básicos, como 
saúde, educação e assistências de todos os tipos, 
ou seja, o direito à cidade. Não há, portanto, uma 
divisão espacial, mas uma sociedade que utilizam 
dos mesmos espaços, mas que não se comunicam. 

Mesmo que o processo de segregação esteja ligado 
ao conceito de homogeneidade, ou seja, a tendên-

tempo, ambas as situações. Desse modo, segundo 
Sposati (2004):

cia de agrupamento e até isolamento no espaço 
de grupos sociais com características semelhan-
tes, como conceitua alguns estudiosos, deve-se 
ter conhecimento de que ao se tratar da população 
de rua, a segregação ocorre de forma distinta. Os 
moradores de rua, ainda que segregados, são uma 
parcela da população com características hetero-
gêneas e que habitam por todo o território. A difi-
culdade de conceituar a população de rua está na 
dissemelhança por eles apresentada. São pessoas 
que revelam histórias e características individuais 
únicas. Pobreza, por sua vez, significa a situação 
em que se encontra determinada segmento da po-
pulação. Despossuídos de recursos suficientes para 
viver dignamente ou sem condições mínimas para 
suprir as suas necessidades básicas, ausentam-se 
de uma vida social digna como cidadãos. 



 2.3 os seres outros | o outro como ser aparente

A designação do termo “o outro” dada aos indivídu-
os que habitam a rua, seja por opção, seja por falta 
dela, é o termo que mais se aproxima à visão deste 
trabalho, já que se refere aos seres não inclusos à 
composição urbana. O outro, ao não pertencer aos 
modos tradicionalmente aceitos à convivência so-
cial, é visto com repulsa. Este é considerado “su-
jeito” apenas “quando o olham ou o visitam como 
‘alguém’” (QUINTÃO, 2008). 

Para Bauman (1998), os processos segregatórios 
surgem quando os indivíduos “tomam decisões 
que se diferem dos modelos de como se compor-
tar, o que fazer e como viver nas grandes cidades”. 
A não aceitação do outro faz com que sua visibilida-
de e práticas sociais sejam incomodas à população 
inserida na ordem social dominante. Dessa forma, 
reitera-se o peso dos estereótipos, a partir do con-
traste entre a homogeneidade da ordem estabele-
cida e dos que estão de fora desta.  A população de 
rua é vista, portanto, de um modo pejorativo, como 
aquele que não tem e de quem tudo é expropria-
do. As medidas que o Estado e a cidade oferecem 
a estes indivíduos são, em sua maioria, precárias. 
Os expulsam dos olhos da sociedade, tornando-os 
“invisíveis”, “repulsivos” e “excluídos”. Se ninguém 
os vê, não existem (QUINTÃO, 2008). 

As discussões que envolvem estes indivíduos os 
encaram como um problema, seja social, de saú-
de pública, de segurança, econômico ou político. 
Conformados pelos estigmas físicos e psíquicos 
sob os quais são submetidos, o outro se apresenta 
como um arquétipo suscetível a adjetivos pejora-
tivos, que permaneceram ao longo do tempo. De-
ve-se reconhecer que a população de rua não deve 
ser vista como um problema, mas como elemento 
presente ao cenário urbano. Sua composição pode 
contribuir para o conhecimento e proposição sobre 
novas maneiras de habitar a cidade do século XXI 
(HOVNANIAUN, 2013).

Hovnanian (2013) ao estudar os indivíduos que ha-
bitam as ruas, afirma que analisar esse segmento 
da população é fundamental para entender a dinâ-
mica da modernidade. Para ele, os habitantes das 
cidades aparecem, simultaneamente, próximos e 
distantes. Para Rundell (2004),

O estranho surge dentro desta ordem como 
uma forma social por meio de sua inter-relação 
ambivalente de pertencimento e não perten-
cimento. Essa ambivalência ocorre porque um 
indivíduo pode ser membro de um sistema no 
sentido espacial, mas não no sentido social. 
(RUNDELL, 2004, p. 85-101)

Figura 11
Ilustração sobre Foto dos Moradores de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: ONG Luta do Bem. Modificada pela Autora (2017)
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Este raciocínio deixa explicita a ideia de que o ser 
outro, ao mesmo tempo em que pertence ao espa-
ço urbano – sentido espacial –, não pertence – sen-
tido social. Há então um questionamento acerca da 
ideia do que é então o espaço público. Se o espaço 
público, em teoria, é um espaço de todos e que sua 
utilização é importante para que este se mantenha 
vivo e reciclado, por qual razão há seres reprimidos 
nestes espaços? Por que o acesso aos mesmos é 
negado e medidas de seletividade ao usuário são 
utilizadas? Os espaços públicos estariam se trans-
formando em espaços semiprivados?

Independente das circunstâncias que vivem estes 
outros, utilizando ou não programas assistencialis-
tas como albergues, moradias provisórias ou casas 
de conveniências, todos têm o espaço público – a 
rua – como seu local de hábitos sociais e de mo-
radia. Para este trabalho, o estudo que envolve a 
população de rua busca compreender estes indi-
víduos como seres possuidores de individualidade 
e unicidade. Propõe-se negar a visão caricaturada 
do “mendigo” como um personagem crônico do 
cenário das cidades urbanas, ou seja, tem direito a 
atuação do poder público.
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 2.3.1 terminologias e conceitos | os seres outros

O termo “morador de rua” aqui utilizado será atri-
buído à totalidade dos seres outros, ou seja, a po-
pulação de rua como um todo, como também a 
cada indivíduo. Apesar do mesmo termo abrigar 
duas significações representativamente distintas, 
tem-se conhecimento de que o projeto desenvol-
vido utilizará os conceitos de “morador de rua” e 
“população de rua” segundo a definição de Quin-
tão (2009). Para Quintão (2009), os seres que habi-
tam a rua são aqueles que sobrevivem à rua e tem a 
rua, de forma circunstancial ou permanente, como 
sua moradia. 

Compreende-se, portanto, o habitar a rua como o 
local de realização de ações cotidianas que envol-
vem desde necessidades básicas como a alimenta-
ção, a higiene pessoal e o descanso à sociabilização 
do ser outro. Kasper (2006) define a população de 
rua não como um segmento social, mas segundo 
os modos de ocupação do espaço urbano. Segundo 
decreto, nº 7053/2009, art. 1º, Parágrafo Único, a 
população de rua é definida como:

Grupo populacional heterogêneo que possui 
em comum a pobreza extrema, os vínculos fa-
miliares interrompidos ou fragilizados e a ine-
xistência de moradia convencional regular, e 
que utiliza logradouros públicos e as áreas de-
gradadas como espaço de moradia e de susten-

Ao pesquisar no Dicionário Aurélio (FERREI-
RA,1999) termos formais que se encaixassem à sig-
nificação do morar na rua, segundo as definições 
da língua portuguesa, três vocábulos apresenta-
ram-se possíveis: “desabrigado”, “sem-teto” e 
“mendigo”. “Desabrigado” é definido como aque-
le “que não tem abrigo; exposto às intempéries”; 
“sem-teto”, como “o mesmo que sem abrigo” e 
“mendigo” como “aquele que pede esmola para vi-
ver; pedinte, indigente”. Os três termos encontra-
dos trazem consigo a visão do morador que habita 
as ruas de forma equivocada, pois se limitam às 
condições físicas as quais se encontram o público 
alvo em questão. Para os ideais do projeto, o mo-
rador de rua não é visto como um ser restrito ape-
nas de segmentos físicos, mas da subjetividade no 
sentido mais amplo de um “lar”, de sua dignidade 
e cidadania. 

A denominação em inglês homeless (tradução: 
sem lar) é o que mais se aproxima às expressões 
utilizadas – população de rua e moradores de rua – 
por não conter a ideia de um espaço físico – a casa 

to, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoi-
te temporário ou como moradia provisória (De-
creto nº 7053/2009, art. 1º, Parágrafo Único).
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– mas coloca a ideia de casa-arquitetura em seu 
sentido mais abrangente, de lar. Segundo Quintão 
(2009), homeless traz consigo a ideia de fragilida-
de daqueles que vivem nas bordas, nas beiras, nos 
limites dos espaços públicos.  

As denominações utilizadas pelas próprias pessoas 
que moram nas ruas, segundo o Jornal Folha de São 
Paulo (2008) são diferenciadas. Eles os diferem en-
tre moradores “definitivos”, sendo aquele que não 
tem vontade de deixar as ruas e que já estão total-
mente adaptados ao dia-a-dia de privações; mora-
dores “temporários”, também chamados de “em 
situação de rua”, quem tem vontade de deixar as 
ruas e buscar alternativas para melhorar de vida; os 
moradores “trecheiros”, seres que vivem mudando 
de lugar e, em muitos casos, até de cidade e esta-
do; os moradores “deficientes”, aqueles com pro-
blemas físicos ou mentais e os moradores “escon-
didinhos”, conhecidos por serem assaltantes que 
cometem pequenos crimes na área central de São 
Paulo e, para tentar despistar a polícia, se juntam a 
grupos. Desse modo, é possível observar que entre 
os próprios moradores que vivem nas ruas, estes se 
reconhecem como diferentes. Apresentam ideias 
e propósitos distintos, principalmente no que se 
remete a permanecer nas ruas ou não, entre uma 
situação definitiva, e uma situação temporária.

Nenhuma delimitação de fora lhe fornece a 
condição de autonomia (...) não tem meios para 
se manter em si mesma, à distância, numa posi-
ção recuada, de previsão e de convocação pró-
pria: a tática é movimento “dentro do campo de 
visão do inimigo”, como dizia von Büllow, e no 
espaço por ele é controlado. (CERTEAU, 1998, 
p. 100)

Por fim, a última terminologia que será analisada é 
sob a perspectiva de Certeau (1998). Segundo essa 
análise, os seres outros e seu cotidiano são vistos 
como seres ausentes de um “próprio”, onde as con-
dições externas as quais são expostas não favore-
cem sua condição de autonomia. Segundo Certeau 
(1998), 

 Não há, portanto, espaço para os planos e proje-
tos, nem lhes é oferecido chances em juntar forças, 
nem de situar o adversário em um espaço tão dis-
tinto, visível e objetivável quanto o seu. O ser tático 
se encontra em um estado de máxima exposição 
(CERTEAU, 1998).
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 2.3.2 transitoriedade e permanência | os seres outros

Os outros são sujeitos urbanos marcados por sua 
mobilidade na cidade. Segundo Hannerz (1997) os 
seres que habita as ruas:

São nômades que perambulam pela cidade (...) 
mais do que viver, sobrevivem aos desafios que 
a falta de previsibilidade e de constância im-
pões: problemas tais como sujeição às intem-
péries, desproteção pessoal acumulação do 
alimento recolhido, perturbação do sono, etc. 
A sobrevivência compele, assim, à mobilidade, 
isto é, à habilidade de se deslocar de um lugar 
para outro com seus pertences e de maneira 
eficientes. (HANNERZ, 1997, p.23)

Habitar a rua significa passar diariamente por uma 
série de constrangimentos, medos e receios. Tais 
condições constroem as bases materiais e simbó-
licas da existência dos seres outros. Dessa forma, 
é necessário compreender a singularidade de cada 
indivíduo expressa na necessidade em abrigar não 
apenas os ideais do “ter” e do “consumir”, mas a 
impossibilidade do “ser” (SPOSATI, 1995). 
 
Outra premissa chave vem da análise do Censo da 
“População em Situação de Rua 2015” do Municí-
pio de São Paulo. Nele, a expressão “em situação 
de” deixa implícito pela prefeitura que, ao tratar da 
população de rua, este se refere a um segmento 
temporário, transitório. A situação de permanên-

Figura 12
Carroça de Morador de Rua Moradores de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: ONG Luta do Bem. Modificada pela Autora (2017)

cia não é expressa como opção, já que é entendi-
da como um problema ao município. As políticas 
públicas, em geral, tomam medidas que visam à 
remoção dos seres outros do espaço público, cen-
trada na ideia de que ao tirar o indivíduo da rua, o 
problema é desagravado.  

Neste contexto, pode-se entender que em relação 
a este segmento, nem todo morador deseja ter 
uma moradia fixa. Fez-se necessária então, uma 
distinção entre os que estão na rua transitoria-
mente, ou seja, que desejam um dia deixar as ruas 
e os que habitam os espaços públicos por vontade 
própria. Aos que desejam permanecer utilizando 
os espaços públicos, a denominação utilizada será 
de “morador crônico”, isto é, por escolha tem a rua 
como sua moradia. Os moradores crônicos, por 
diversas razões, escolhem efetivamente viver na 
rua, seja pelo anonimato que estar na rua oferece
ou por escolhas subjetivas. No presente proje-
to, o morador crônico se apresenta como um 
elemento notório, já que o caminho de quem 
não deseja sair das ruas pouco é pensado. 

A cidade tem o dever de assumir o papel da exis-
tência destas pessoas como parte integrante do 
cenário urbano. Os indivíduos que vivem nas ruas 
não são vistos nem tratados como seres porta-
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dores de direitos, eles simplesmente 
são removidos dos olhos da sociedade.
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 2.3.3 motivos que levou a rua | os seres outros

Como já visto, não é possível generalizar a popu-
lação de rua. É necessário elucidar os motivos que 
a levaram a viver nos espaços públicos. Os valores 
sociais e econômicos são os grandes responsáveis 
pela vulnerabilidade que se encontram os morado-
res de rua. Rompem-se os laços que conectam o in-
divíduo à sociedade, como pode ser observado por 
Sposati (2003):

Apesar de fatores como demência, abandono, 
drogas e álcool serem responsáveis por levarem 
algumas pessoas a viverem nas ruas, a exclusão 
social e econômica ainda é a grande vilã. (SPO-
SATI, 2003, p. 99)

De acordo com estudos teóricos e conversas com 
os próprios moradores de rua da cidade de Presi-
dente Prudente, foi possível traçar alguns perfis 
dos seres outros, considerando as causas que os 
levaram às ruas. Segundo levantamentos e os mo-
tivos que levou os serem outros a habitarem as vias 
públicas, focou-se principalmente nos indivíduos 
maiores de 18 anos, homens e mulheres que, por 
diversos fatores, refugiaram-se nas ruas. 

Os motivos que levam uma pessoa a morar nas ruas 
são vários. Desde fatores estruturais, como econô-
micos e ocupacionais, que levam ao desemprego 

e à moradia precária, até problemas individuais, 
como desavenças na família, brigas, traumas, do-
ença mental, dependência química, discriminação 
devido à orientação sexual, entre outros. Assim, 
dentre os variados motivos – que podem estar rela-
cionados entre si ou um ser consequência do outro 
– que levam os seres outros a se tornarem habitan-
tes das ruas, identificou-se:

a) Vícios: a dependência das drogas e do álco-
ol impossibilita a convivência familiar e/ou o víncu-
lo empregatício;

b) Desemprego: pessoas que perdem o em-
prego de forma traumática, ou ex presidiários que 
não conseguem voltar ao mercado de trabalho de-
vido ao seu histórico;

c) Desavenças e traumas familiares: brigas 
entre pais e filhos ou entre os cônjuges, perda de 
parentes ou preconceito;

d) Migração: pessoas que escolhem mudar de 
cidades em busca de melhores condições de vida 
para si e, em muitos casos, para sua família e não 
atendem suas expectativas;

e) Problemas mentais. 
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Os seres outros lutam diariamente contra uma re-
alidade cruel que o país enfrenta que, por sua vez, 
é responsável por caracterizar essas pessoas de 
forma humilhante (SAWAIA et al, 2000). O autor 
Sawaia et al (2010), ainda alerta que frequente-
mente indivíduos que habitam as ruas são aborda-
dos pela própria população ou por autoridades que 
contestam o envolvimento destes em eventuais 
assaltos, furtos ou perturbação da ordem. Embo-
ra na maior parte do tempo não estejam ligados 
a esses acontecimentos, sua vivência nos espaços 
públicos contribuem para tais suposições. Des-
sa forma, estes indivíduos necessitam de apoio e 
encaminhamentos para assim poderem recuperar 
suas condições dignas como cidadãos.

Segundo Sawaia et al (2010), a população de rua, 
devido as condições que são expostas, optam por 
viver isolados em um ambiente onde as relações 
estabelecidas surjam da aproximação com pessoas 
que vivem a mesma situação social. Evitam, por-
tanto, os vínculos com o mundo que os rodeia. Um 
refúgio para essa parcela da população, que por ve-
zes, se sentem humilhados e esquecidos, negando 
qualquer sentimento de pertinência a uma classe 
social. 

Um ponto chave norteador ao projeto em ques-

tão é o de que o partido projetual não deve seguir 
propostas que ofereçam apenas possibilidades de 
saída da rua, mas de entender que sempre poderá 
haver pessoas que desejam permanecer nos espa-
ços públicos e, portanto, devem atender esses dois 
públicos distintos. A ineficiência dos programas as-
sistencialistas esbarra nessa problemática, já que, 
principalmente os programas dos órgãos munici-
pais, visam, a priori, a retirada dessa população do 
espaço público. Para proposição de um programa 
de assistência aos moradores de rua, deve-se ter 
conhecimento de que é imprescindível o envolvi-
mento de assistentes sociais, psicólogos, agentes 
de saúde e outros profissionais como meio de co-
nectá-los à realidade a qual desejam voltar.

É importante distinguir o ideal de “liberdade” pro-
porcionado pelas ruas. Não há uma visão românti-
ca para o termo “liberdade”. A rua não oferece ao 
morador liberdade, pois é um mundo privações. 
Mesmo que o indivíduo deseje viver nos espaços 
públicos, isto não lhe confere o real exercício da li-
berdade. Para Sen (2010): 

De fato, a condição de agente dos indivíduos é, 
em última análise, central para lidar com essas 
privações. Por outro lado, a condição de agen-
te de cada um é inescapavelmente restrita e li-
mitada pelas oportunidades sociais, políticas e 



Segundo Sen (2010), a liberdade se baseia em cin-
co instrumentos básicos: oportunidades econô-
micas, liberdades políticas, facilitadoras sociais, 
garantias de transparência e segurança protetora, 
sem as quais não há desenvolvimento possível. É 
notório que ao morador de rua não há, portanto, 
apenas a ausência de uma “casa”, como também 
não há liberdade. É o ser desprovido de condições 
mínimas de existência, saúde e educação, ou seja, 
bens primários de direito.

econômicas de que dispomos. Existe uma acen-
tuada complementaridade entre a condição de 
agente individual e as disposições social. (SEN, 
2010, p.9)



Figura 13
Ilustração sobre Foto dos Moradores de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: ONG Luta do Bem. Modificada pela Autora (2017)
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 2.4 a arquitetura da exclusão | o outro como ser aparente

O morador de rua tem como espaço de sobrevivên-
cia o espaço público, as ruas. A problemática por 
ele encontrada tange a dificuldade de compreen-
são em saber qual o limite entre o espaço público 
e o espaço privado. Estes espaços confundem-se 
na medida em que o espaço que é público se torna 
privado a ele, que passa a depender deste espaço. 
Paradoxalmente, mais do que a quaisquer outros 
cidadãos, aos seres outros são negados esse direi-
to. Segundo Low e Smith:

O espaço público tem diferentes significados 
em diferentes sociedades, lugares e tempos. O 
espaço público é tradicionalmente diferencia-
do do espaço privado em termos de regras de 
acesso, a natureza e a fonte de controle sobre 
a entrada em um espaço, os comportamentos 
individuais e coletivos sancionados em espaços 
específicos, e as regras de uso. (Low e Smith, 
2006, p. 3)

Em contraposição à sociedade individual, dos am-
bientes privados, a rua é vista como o espaço de 
todos. O indivíduo, ao utilizar de modo privado o 
espaço coletivo, inverte uma lógica e cria um ques-
tionamento acerca da não-propriedade daquelas 
áreas no que diz respeito aos locais privados. Há, 
portanto, uma incompatibilidade conceitual entre 
o ser cidadão e os espaços públicos. 

Como resultado da não-aceitação dos ambientes 
públicos como um espaço de todos, medidas se-
gregacionistas têm sido tomadas nas mais diver-
sas formas. Um dos aspectos mais importantes no 
dia-a-dia de quem vive a cidade é a insegurança. 
É dentro desse contexto, ou dessa justificativa, 
que surge o conceito de arquitetura da exclusão. 
Através de pinos metálicos (Figura 15), arames, 
pedras pontiagudas, configuração “diferenciada” 
de bancos públicos e ponto de ônibus (Figuras 16 
e 17), instalação de chuveiros a beiras dos edifícios 
de modo a sempre manter suas fachadas úmidas 
e praças gradeadas com horário de funcionamento 
(Figura 14), moradores de rua são impedidos de re-
pousar e permanecer sobre determinadas localida-
des. Tecnologias de vigilância e ações repressivas 
são criadas evidenciando a necessidade tanto do 
Estado como da própria cidade em conter e afastar 
os indivíduos não desejados que habitam os espa-
ços coletivos e logradouros públicos. 

Medidas “antimendigos” – termo denominado 
pela Prefeitura de São Paulo – têm se tornado cada 
vez mais comuns às edificações, principalmente 
em regiões centrais, que utilizam de mecanismos 
de evacuação tanto implícitos como explícitos. Es-
sas medidas têm se tornando recorrentes à com-
posição da cidade como “solução” à presença des-



Figura 14
Praça da Bandeira Gradeada - Presidente Prudente/SP
Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora. (2017)

Figura 15
Parte Inferior da Ponte em Guangzhou/China 

Disponível em: <http://arquipelago.in/?p=697>. Acesso em 13 jun. 2017. Modificada pela Autora. (2017)
Figura 16

Bancos Individuais - Tóquio/Japão 
Disponível em: <http://arquipelago.in/?p=697>.  Acesso em 13 jun. 2017. Modificada pela Autora. (2017)

Figura 17
Banco Ondulado - Caxias do Sul/Rio Grande do Sul 

Disponível em: <http://arquipelago.in/?p=697>.  Acesso em 13 jun. 2017. Modificada pela Autora. (2017)
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2 Em 2005, a gestão 
do então prefeito José 
Serra começou a insta-
lar rampas de concreto 
na passagem subter-
rânea que liga a aveni-
da Paulista à avenida 
Doutor Arnaldo. O ob-
jetivo declarado era in-
viabilizar a permanên-
cia de pessoas no local, 
o que fez com que a 
iniciativa fosse batiza-
da informalmente de 
“rampa antimendigo”.

se segmento populacional indesejado. 
A questão da população de rua é ma-
quiada e remendada às pressas, sem 
considerar o problema em longo prazo 
(SANCHES, 2016). 

Os objetos da chamada arquitetura da 
exclusão são soluções extremamente 
imediatistas e não fazem questiona-
mentos acerca da complexidade dos 
moradores de rua. Medidas como 
estas não são providências tomadas 
apenas pelas propriedades privadas, 
mas também pelo poder público. A 
prefeitura de São Paulo instalou, no 
ano de 2005, um programa denomina-
do de “rapa antimendigo” na região da 
avenida Paulista e praça da Repúbli-
ca.2 Tais propostas evidenciam a ideia 
de que existem seres humanos de 

qualidades distintas que não podem con-
viver ou coabitar o mesmo espaço. O que 
começou como uma medida controversa 
contra moradores de rua vai se tornando 
lentamente uma forma de evitar que a 
população viva a cidade.

As soluções propostas passam longe da 
aceitação destes indivíduos como mo-
radores dos espaços públicos, cidadãos 
dentro da mesma sociedade. A falta de 
entendimento e conhecimento sobre o 
mesmo traduz no afastamento físico des-
te público – por opção – tornando-os cada 
vez mais deslocados. Intrinsicamente, a 
sociedade acaba por confinar, afastar e 
deteriorar os seres outros a locais cada 
vez mais distantes e fora da visibilidade 
do cenário urbano frequentado pelas ca-
madas mais privilegiadas. Os moradores 



Os objetos da chamada arquitetura da exclusão são soluções extremamente ime-
diatistas e não fazem questionamentos acerca da complexidade dos moradores 
de rua. Medidas como estas não são providências tomadas apenas pelas proprie-
dades privadas, mas também pelo poder público. A prefeitura de São Paulo insta-
lou, no ano de 2005, um programa denominado de “rapa antimendigo”2 na região 
da avenida Paulista e praça da República (Figura 18). Tais propostas evidenciam a 
ideia de que existem seres humanos de qualidades distintas que não podem convi-
ver ou coabitar o mesmo espaço. O que começou como uma medida controversa 
contra moradores de rua vai se tornando lentamente uma forma de evitar que a 
população viva a cidade.

de rua são, portanto, vistos como uma deturpação 
à imagem da cidade. Assim, devem ser escondidos, 
empurrados para “fora”.

Este processo de “privatização” causa uma série 
de problemas muito graves à construção da identi-
dade de quem vive nas ruas. A discussão vai além, 
porque deve ser visto à luz da questão de que a rua, 
além de ser o espaço que é a casa do homem de 
rua, é também rua, isto é, lugar público para toda 
a população. Isso coloca a dimensão política da in-
serção desses seres outros na dinâmica da vida da 
cidade de um modo geral.

Figura 18
Reportagem Sobre a Colocação de Medidas “Antimendigos” na Paulista
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u113368.shtml>. Acesso em 05 jul. 2017>.
Modificada pela Autora (2017)



 2.5 o ser outro e o habitar | o outro como ser aparente

Ao tratar da população de rua, concomitantemen-
te, as questões que englobam o sentido do que é o 
habitar deixa-se por transparecer. Diversos pesqui-
sadores discutem acerca deste contexto desde de-
finições à relação dos indivíduos com os espaços. 
Comumente, o significado da palavra “habitar” 
está associado ao papel de residir antecedida pela 
ação de construir (PROENÇA, 2011). Para a autora:

Habitar não é, portanto, simplesmente edificar 
e morar: construir é habitar e, no seu sentido 
mais próprio, é um demorar-se e resguardar; 
envolve o demorar (a pausa necessária ao en-
volvimento) e o resguardo tanto dos mortais 
quanto da Terra [...] habitar em segurança é ha-
bitar no seu ser. (PROENÇA, 2011, p. 23)

Neste sentido, a autora afirma o construir enquan-
to habitar o que envolve a relação existente ho-
mem-lugar. As relações que envolvem as pessoas e 
os indivíduos ao lugar cultivam o construir que, por 
sua vez, é o próprio habitar. Estes trazem consigo o 
sentimento de segurança e de paz, preservado das 
possíveis ameaças exteriores. 

Segundo Proença (2011), para que o habitar exista, 
é preciso de um espaço físico. No entanto, o habi-
tar não se restringe ao lugar, mas está intimamente 
vinculado ao modo de como o indivíduo vive nesse 

lugar. Para Caturelli (1984), “só o ser humano habi-
ta” implicando a totalidade da sua natureza, tanto 
espiritual quanto corporal. A definição de Bollnow 
(1969) diz que “habitar quer dizer estar em casa, 
num lugar determinado, estar enraizado nele e 
pertencer a ele”, e acrescenta: “habitar não é uma 
atividade qualquer ao lado de muitas outras, mas 
é uma característica essencial do homem que de-
termina a sua relação com o mundo na totalidade”. 

Para Kasper (2006), o habitar deve ser entendido 
como um processo. O processo de apropriar-se, 
instalar-se e de incorporar-se. “Apropriar-se”, no 
sentido de “tomar para si”. De o ambiente fazer 
sua propriedade e tornar próprio ou conveniente, 
adequar, adaptar, ser compatível às suas ativida-
des. “Instalar-se” consiste em se adequar ao espa-
ço, onde se pretende especializar e ocupar através 
suas práticas cotidianas. E “incorporar-se” simbo-
liza o processo que abrange a apropriação do es-
paço tornando um caráter de intimidade (KASPER, 
2006).

Além destes, a análise existencial no modo de ser, 
segundo o filósofo Henri Lefebvre (2000), coloca 
em evidência o modo de como os indivíduos habi-
tam um lugar e como ocorre a ocupação e a pré-o-
cupação desse lugar. Este entra na ordem de sig-
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nificações ontológico-existenciais. Por essa razão, 
o habitar é também, segundo o autor, um cultivar 
que permite ao homem continuar sendo, numa ati-
vidade de crescimento implicado no construir que 
é, por sua vez, uma forma de habitar. Segundo Boll-
now (1969) “o ser humano transforma a habitação 
numa manifestação e num prolongamento do ser”.

Tais análises resultaram no conceito de habitar 
que aqui será representado. O habitar que neste 
trabalho será utilizado não engloba a necessidade 
do objeto cerne em obter apenas um local físico de 
moradia, uma “casa”, nem definir os seres outros 
através de funções, ou seja, como um ser portador 
de necessidades, ancorada à fisiologia humana. O 
habitar abrange os diversos elementos que envol-
vem as ocupações pelos seres outros realizados no 
ambiente público, desde a vivência até o descanso.
 
Ao mesmo tempo em que as habitações criadas 
pelos próprios moradores de rua podem aparecer, 
em muitos casos, se remetendo as espacializações 
tradicionais, as habitações não são consideradas 
casas, mas espaços de permanência. O habitar 
deve ser centrado no corpo, visto este, suscetível 
de adquirir hábito. Aos seres outros, o habitar, no 
sentido explorado por Proença (2011), apresenta-
-se fragilizado, uma vez que os vínculos com um 

local próprio e fixo, construído com a finalidade de 
demorar-se e resguardar, não existe. No entanto, 
é possível relacionar as ideias do habitar e do per-
tencer a um lugar, ainda que temporário e sujeito 
às intempéries, quando evidencia as modificações 
no espaço urbano produzido pelos moradores 
de rua para que possam realizar suas atividades.

Ao efetuar suas atividades cotidianas, os seres 
outros criam uma relação com o ambiente da ci-
dade diferente do habitado. As atividades diárias 
por eles praticadas como dormir, comer, higieni-
zar-se, divertir-se e trabalhar são desempenhadas 
nos espaços públicos, se contrapondo à maioria 
da população a qual realizam suas atividades em 
ambientes privados. Desse modo, torna-se ao ser 
outro necessário criar e recriar suas espacialidades, 
de forma a adaptar o próprio corpo e os objetos 
às atividades que serão exercidas nos diferentes 
ambientes da cidade (PROENÇA, 2011). 

Por fim, pode-se expor que a execução de suas 
atividades e a consequente construção e modifi-
cação do espaço público, que foi apropriado para 
as ações rotineiras apresentam-se como forma 
de suprir as necessidades básicas do dia a dia dos 
seres que não possuem seu próprio espaço. Ao 
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mesmo tempo, a apropriação e prática das ati-
vidades geram a relação de habitar o espaço, no 
sentido explorado por Proença (2011). Uma vez 
que são construídas e reconstruídas espacialida-
des próprias e peculiares, apesar de, neste caso, 
não serem permanentes, duradouras. A ausên-
cia de bens primários dificulta consideravelmen-
te a vida de quem não possui um espaço próprio. 

Uma variável que deve ser considerada ao projeto 
refere-se ao tempo de permanência na rua de cada 
morador. O tempo de que o indivíduo vive nos es-
paços públicos pode alterar seu comportamento 
consideravelmente. As alterações dizem respeito 
às suas percepções, perspectivas, projetos e, se de-
sejado, possibilidade de saída das ruas. O tempo e 
os motivos pelo qual cada indivíduo está nas ruas 
devem ser analisados caso a caso, tendo em vista 
a unicidade de cada um deles. Cada qual possui sua 
história, seus desejos, seus anseios e suas necessi-
dades específicas. Caso contrário, corre o risco de 
homogeneizar essa população como seres possui-
dores de características e necessidades genéricas. 
Produzindo, assim, um projeto equivocado e inefi-
caz para esta população, seja para criar possibilida-
des de saída da rua, seja para oferecer condições 
para sua permanência. 

O termo “morador em situação de rua” pode 
parecer interessante quando utilizado com o 
intuito de promover a autoestima da população 
de rua, como vem sendo utilizado por essa mes-
ma população. O que não é desejável é utilizá-lo 
com o objeto de amenizar, para a sociedade, a 
situação em que o morador de rua se encontra. 
(ENDRIGUE, 2002, p. 3)

Figura 19
O Habitar de um Morador de Rua da cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)

A duração de permanência na rua é um fator cru-
cial no comportamento do ser outro. Se o morador 
que se apresenta sujeito às intempéries do habitar 
a rua involuntariamente, este procura meios de 
abandonar a situação em que se encontra o quanto 
antes. Porém, à medida que a situação não apre-
senta possíveis melhorias e as condições não lhe 
encaminham as possibilidades, o indivíduo passa a 
criar um tipo de sociabilização, o qual torna a saí-
da da rua cada vez mais difícil. Uma vez na rua, as 

Deve-se considerar que o processo de saída das 
ruas é um processo lento e gradual, principalmen-
te porque depende de inúmeras condicionantes. 
Estas condicionantes em muitos casos não se re-
sultam apenas do indivíduo, mas de impulsos ex-
ternos para que seja estabelecida a conquista do 
mesmo. Endrigue (2002) sintetiza este estudo di-
zendo que: 
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redes sociais criadas dão possibilidade ao acolhi-
mento e ao processo de identificação entre os que 
se encontram sobre as mesmas condições (QUIN-
TÃO, 2009).



 2.6 o trabalho e a (re)inserção | o outro como ser aparente

Os espaços destinados à assistência dos seres ou-
tros apresentam uma precariedade de qualidade 
ambiental e de serviços que prejudicam a eficiên-
cia no processo de reintegração social desta popu-
lação. Expressa, em sua maioria, a programas rea-
lizados pelo poder público com poucas formas de 
intervenções diferenciadas. Resumem-se a locais 
de pernoite, programas de assistência precária e 
distribuição de refeições. Há restrição nos espaços 
físicos e a prestação de serviços apresenta fragili-
dades na atenção multidisciplinar que é necessária. 
Como forma de suprir essa escassez de suporte à 
população de rua, é notório a significativa presença 
de agentes filantrópicos que atendem a essa parte 
do segmento, principalmente instituições religio-
sas. A presente pesquisa não encontrou um modelo 
de projeto efetivo o qual o morador de rua fosse in-
cluído de fato no planejamento urbano. A ineficácia 
dos projetos propostos aos seres outros pode ser 
observado, principalmente, devido ao fato de que a 
população de rua é entendida como uma população 
homogênea, com necessidades de caráter coletivo.

A existência da população que habita as ruas é um 
fenômeno que fazem parte das cidades. Não se 
deve, portanto, ter o ser outro como um morador 
“em situação de rua”, mas um ser que por vontade 
própria ou por ausência de possibilidades, faz da 

rua sua morada. É notório que existe uma deman-
da populacional e é papel do arquiteto e urbanista 
incluir os seres outros dentro do tecido urbano. As 
soluções devem ir além de propostas convencionais 
como as moradias temporárias oferecidas pelas 
políticas públicas atualmente. Para os que desejam 
sair das ruas, se não houver um processo cuidadoso 
de transição entre a rua e a casa, sua saída efetiva 
será dificultada. É fundamental proporcionar meios 
de (re)inserção destes na vida ativa da sociedade. 
Mais que uma casa, é essencial oferecer suporte 
ao processo de transição, de acompanhamento 
e, principalmente, meio para que este possua au-
tonomia. Já aos que permanecerão nas ruas, é im-
prescindível além de aceitação, inclusão no espaço 
urbano. O caminho de quem prefere as ruas rara-
mente é pensado. Estes pertencem a diferentes cul-
turas e vivências que não podem ser confundidas.

O termo (re)inserção neste trabalho será utilizado 
pois, ao mesmo tempo que abrange os ideais dos 
moradores transitórios os quais desejam sair das 
ruas se reinserindo na cidade, abrange também os 
ideais dos moradores crônicos que almejam per-
tencer/se inserir à cidade, como um ser que deseja 
viver nas ruas. O trabalho como meio de (re)inser-
ção busca resgatar a cidadania dos seres outros. É 
importante ter conhecimento de que essa popu-
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lação não tem ainda nem sequer o direito de dis-
putar, quanto mais ter garantias de sua cidadania.

Concomitantemente ao programa assisten-
cialista, a inserção da população de rua no tra-
balho participativo pode possibilitar a recupe-
ração de sua autonomia, tão essencial à (re)
inserção destes indivíduos. Ao contrário da me-
todologia tradicional, o programa não deve se 
limitar ao atendimento da população, mas criar 
um espaço de participação (WANDERLEY, 1995).

O trabalho deve ser utilizado como objeto de hu-
manização da prestação de serviços e fazer deste 
um processo educativo e participativo. Ao inserir 
os seres outros à participação de oficinas de capa-
citação, atividades produtivas e de profissionaliza-
ção, pode ser despertado um processo de recupe-
ração como um ser produtivo, um ser útil. Em uma 
metodologia que abriga a troca de conhecimento 
entre os indivíduos, o processo de recuperação no 
sentido de utilidade está sujeito ao espaço. Neste, 
abrange as diferentes direções que podem compor 
o espaço físico e a experiência (SPOSATI, 1995). 

Cria-se assim, não só a possibilidade de reinser-
ção no mercado de trabalho, mas uma vivência 
nova que possibilita a produção e compartilha-

mento dos trabalhos produzidos, criando espaços 
de convivência. Além disso, o reconhecimento e 
a identificação com o lugar são essenciais. Cons-
tituem-se em espaços onde se criam relações di-
ferenciadas. Relações fraternas, possibilidades de 
organização e prestação de serviços, o que propor-
ciona aos seres outros o resgate de diretos sociais 
e novas vivências. Objetiva-se a recuperação do 
respeito, do direito e da dignidade humana, mas 
respeitando as suas espacialidades, ou seja, a rua.

O trabalho pode ser proporcionado através de 
atividades culturais, ocupacionais e de lazer, ati-
vidades produtivas e de profissionalização, tendo 
como meta possibilitar aos seres outros o resga-
te da cidadania por meio de direitos básicos de 
trabalho, capacitação profissional e convivência 
humanizadora. Visa-se a recuperação do direito, 
do respeito e da dignidade humana. Para reali-
zação das mais diversas atividades entende-se 
a necessidade de um local para produção, não 
se limitando a atender apenar o descanso e la-
zer, mas um espaço de referência (PEDRO, 1995). 

Deve-se entender que cada um destes indivíduos 
passa por um processo de privação absoluta. A ex-
propriação, a espoliação, não apenas de sua identi-
dade, mas da própria noção de identidade. A inser-
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ção ao trabalho é pensada como o horizonte ético 
no qual os indivíduos vão ser capazes de recuperar 
sua dignidade. É preciso encontrar o caminho da in-
tegração e pensar na capacidade de exercer papéis 
sociais. A habilidade de prover seu próprio sustento 
é possível através do trabalho. (SPOSATI, 1995). Por 
outro lado, a realidade em que vivem os morado-
res de rua é desgastante. Resgatar sua autonomia 
exige um processo gradual, especialmente porque, 
para onde quer que eles se voltem, são lembrados 
de que estão no nível mais baixo do sistema de 
status. Completamente ignorados, ou tratados de 
uma maneira segregadora e sanitizada sublinha seu 
status estigmatizado (SNOW e ANDERSON, 1998)
O direito à cidade afirma-se pelo direito à parti-
cipação e à apropriação. Em oposição à resigna-
ção passiva dos habitantes, Lefebvre (2000) vê a 
necessidade de uma participação cada vez mais 
efetiva daqueles que habitam a cidade, sob pena 
destes se transformarem em meros instrumentos 
aos serviços de interesses instalados e de estraté-
gias manipuladores. O que o direito à cidade vem 
instaurar é a necessidade de reconfiguração dos 
espaços, onde os cidadãos possam exercer práti-
cas de cidadania, no domínio do espaço público. 

Figura 20
Representação Gráfica sobre Foto dos Moradores de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: ONG Luta do Bem. Modificada pela Autora (2017)
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A escolha do Projeto Oficina Boracea (Figura 20) 
como referência de trabalho ocorreu, pois, este 
chamou atenção por se apresentar como propos-
ta que fugia dos conceitos e padrões dos projetos 
apresentados à população de rua. Foi à primeira 
vez, segundo Quintão (2009), que as populações 
de rua foram efetivamente incluídas na política pú-
blica da cidade, no que abrange um espaço pensa-
do exclusivamente e projetadas para uso dela.

Elaborou-se um centro de referência para a popu-
lação de rua da cidade de São Paulo dentro do pla-
no de metas do Programa Acolher – Reconstruindo 
Vidas, através da Secretaria Social da Prefeitura de 
São Paulo, em 2002. Um ponto interessante que 
deu partida à construção do Projeto Oficina Bora-
cea foi à presença de uma equipe interdisciplinar 
que continha além do arquiteto Roberto Loeb, um 
grupo de alunos e arquitetos da FAU/USP e profis-
sionais das mais diversas áreas, entre eles, assis-
tentes sociais, de saúde, representantes das diver-
sas secretarias da Prefeitura e da comunidade local 
para projeção de um complexo programa, base do 
projeto arquitetônico.

A figura 22 mostra as principais atividades abri-
gadas no projeto, marcada pela multiplicidade 
posta ao programa. A diversidade de atividades 
propostas mostra a tentativa posta ao projeto 

Figura 21
Logo do Projeto Oficina Boracea
Disponível em: <https://loebcapote-site-prod.s3.amazonaws.com/project_images/photos>. Acesso em 01 jul. 2017. 
Modificado pela Autora

em atender os mais diversos aspectos do público 
alvo, desde as necessidades básicas como dormi-
tórios e locais de higiene até a sua reconstrução 
intelectual, com oficinas de capacitação, aulas de 
informática, estufas comunitárias, central de reci-
clagem e centro de estudos sobre o fenômeno dos 
moradores de rua e do espaço urbano e solidário. 

A primeira crítica ao projeto se depara exatamente 
com essa multiplicidade de atividades. As dúvidas 
perpassam sobre o questionamento se é ou não 
necessário o projeto prover de todos os serviços. 
Segundo o ponto de vista de Coelho (2009), o ar-
quiteto ao imaginar todos os tipos de serviços, 
desde as necessidades básicas às todas atividades 
e ações cotidianas, tenta retirar o indivíduo da ci-
dade. Cria, assim, sua própria “cidade” dentro do 
terreno, distantes da sociabilização da cidade. 
Dessa forma, o projeto estaria à mesma medida 
segregando e dificultando o exercício à cidadania. 

Contudo, ao mesmo tempo que o projeto traz im-
portantes questionamentos, este trabalho utiliza, 
principalmente, das possibilidades criadas como 

referência. O empreendimento-modelo de aten
ção à população em situação de rua teve como 
proposta inicial atender a um amplo e diverso pro-
grama que buscava, na sua origem, a humanização 
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Figura 23

Notícia Sobre as Condições da Oficina Boracea
Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,oficina-boracea-vira-deposito-de-sem-teto,55313>. 

Acesso em 01 jul. 2017. Modificada pela Autora
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Figura 22
Esquema Programático Projeto Boracea
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

do serviço e reinserção dos abrigados. Além das 
atividades que englobam a alimentação, a saú-
de e a segurança, a área de estacionamento para 
carrinhos, o canil e atendimento para animais e 
as diversas oficinas, sendo relevantes ao projeto. 
Houve uma preocupação com as reais necessida-
des do morador de rua como um ser heterogê-
neo, explorando suas capacidades e habilidades.

A ineficácia do Oficina Boracea está intimamente 
ligada ao “desfalque” sofrido pelo mesmo. Para a 
manutenção das atividades oferecidas ao projeto, 
este necessitava do repasse de verba. A ausência 
dos mesmo à profissionais necessários ao funciona-
mento da Oficina, alterou o caráter do projeto como 
funcionamento de órgãos públicos à sujeição da po-
sição de “caridade”, tornando essencial a presença 
do “trabalho voluntário”. A partir deste, enfatiza-se 
a ideia de que as questões que envolvem a popula-
ção de rua não são uma questão de caridade. O que 

era para ser uma política pública se converteu em 
um trabalho filantrópico. O morador de rua, assim 
como qualquer habitante, deve usar os serviços que 
a cidade oferece, quando precisar e desejar utilizar.

Atualmente, a oficina recebe críticas quanto a 
dimensão e administração do projeto (Figura 
23). Na tentativa de acolher um elevado núme-
ro de pessoas com interesses diversos, o objeti-
vo do projeto não é mais alcançado, deixando os 
moradores isolados do centro da cidade. Pau-
latinamente, por questões administrativas, es-
ses serviços foram se desativando e atualmente 
só o albergue permanece em funcionamento.



2.7.2 projeto tendas | estudos de caso

Figura 26
Esquema Programático Projeto Tendas

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Figura 24
Representação Gráfica sobre o Projeto Tendas
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



As tendas (Figura 25), inauguradas 
em 2009 através da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, abran-
gem uma área de 320 m² e tem a pro-
posta de funcionar durante o período 
diurno, das 8h às 23h, todos os dias 
da semana. Mostrou-se como alter-
nativa para quem se recusa a ir aos 
centros de acolhimento tendo como 
proposta oferecer espaços com edu-
cadores, assistentes sociais e técni-
cos da saúde além de uma série de 
atividades culturas, higiene e servi-
ços de rede. O principal objetivo do 
projeto é a reinserção com um traba-
lho de convencimento, de conquista 
e de criação de vínculos. Assim como 
o projeto Oficina Boracea, o projeto 
abrange uma diversidade de ativi-
dades em seu programa (Figura 26).
A ideia de arquitetura de apoio móvel 
possibilita a existência virtualmen-
te em qualquer local. São compos-
tos por equipamentos desmontá-
veis que podem ser transportados 
para os locais que haja necessidade. 



Figura 25
Projeto Tendas e Seu Entorno
Disponível em: <http://www.recriarcomvoce.com.br/blog_recriar/
Acesso em 01 jul. 2017. Modificada pela Autora



Figura 27
Moradores de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)





Figura 28
Moradores de Rua da Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)
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3. o outro como ser urbano

O espaço é vitimado por todo tipo de descaso e tudo por muito 
como “terra de ninguém”. Na verdade, nessa ceara vivem “su-
jeitos invisíveis”, aqueles que estão à margem da cidade legal, 
ao mesmo tempo em que, de maneira transgressora, adminis-
tram um novo “estatuto sociocultural” em relação à “imprevisi-
bilidade dos usos” dos espaços urbanos da cidade. (FERREIRA, 
1996, p. 53)

A configuração dos seres outros como seres urbanos está infimamente 
relacionada ao ser cidadão. Segundo Sanches (2016), “ser cidadão sig-
nifica pertencer à cidade e gozar de seus benefícios, como ser humano, 
assegurados pelo poder em suas diferentes esferas”. Entretanto, tal sig-
nificação não contempla a realidade da sociedade contemporânea. Mui-
tos veem barrados seus direitos civis, que são por definição os direitos 
fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade privada e à igualdade 
perante a lei. Aparentemente alguns líderes desconhecem a definição 
de cidadão. (SANCHES, 2016)

Após a contextualização e entendimento sobre os seres outros, como 
seres humanos e, sobretudo, como seres urbanos, o foco agora engloba 
as espacializações destes na cidade de Presidente Prudente/SP, escolhi-
da como área de estudo em questão.

Figura 29
Região Central na Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Desconhecida





3.1.1 breve histórico | o outro como ser urbano

A cidade de Presidente Prudente, interior do 
estado de São Paulo (Figura 30), está locali-
zada a cerca de 550 km da capital. Segundo 

3.1 a cidade de Presidente Prudente | o outro como ser urbano

A análise dos seres outros como seres aparentes 
confirma a necessidade em fazer transparecer os 
seres, até então, transparentes. A revisão territo-
rial foi subdividida em três partes. Primeiramente, 
é feita uma breve descrição da cidade com dados 
físicos que compõe Presidente Prudente; em se-

Figura 30
Mapas Brasil | São Paulo | Presidente Prudente

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

guida, descreve-se o seu surgimento intimamente 
relacionado à implantação da linha férrea, levan-
tando seus aspectos históricos mais relevantes e, 
por fim, a formação e ocupação da área central em 
função da malha urbana.

IBGE (2010) sua população em 2016 foi estima-
da em 223.749 mil habitantes abrangendo em 
seu território uma área que ocupa 562,1 km².



projeto oficina cidadã

3.1.2 a linha férrea e o crescimento da cidade| t

O surgimento de Presidente Prudente está intrinsi-
camente relacionado à cultura cafeeira e a implan-
tação da estrada de ferro no estado de São Paulo. A 
linha férrea (Figura 28) que abrangeu os territórios 
que hoje situam a cidade de Presidente Prudente foi 
a Estrada de Ferro Alto Sorocabana, a qual foi res-
ponsável pela expansão territorial. Como confirma 
Abreu (1972, p. 38): “o transporte ferroviário, até o 
início do século XX, desempenhou papel importan-
te como desbravador e indutor do progresso eco-
nômico no país e do processo de urbanização das 
cidades por onde os trilhos passavam”. A ocupação 
territorial se estabeleceu segundo os comandos dos 
coronéis Francisco de Paula Goulart e José Soares 
Marcondes, fundadores da cidade que promove-
ram a vendas de terras, o povoamento e o apareci-
mento de Presidente Prudente (MARQUES, 2011).

Ao longo das ferrovias, multiplicaram-se os nú-
cleos urbanos e foi permitido o abastecimento 
eficiente da rede de manufaturas. A estrada de 
ferro foi um fator marcante para o progresso da 
região. O desenho do primeiro arruamento da fu-
tura cidade teve seu embrião na Vila Goulart, na 
chamada gleba Pirapó-Santo Anastácio, ao lado 
oeste da linha férrea. Desde sua formação, a ci
dade foi dividida em dois setores ao longo da es-
trada de ferro: o setor do coronel Goulart, à oeste 

da ferrovia e o setor do coronel Marcondes, a les-
te.  Porém, os núcleos urbanos foram se formando 
na região oeste da estrada de ferro que pode ser 
explicado pelo pioneirismo e ausência de planeja-
mento. Além disso, a topografia do lado oeste se 
apresenta mais suave em comparação com à les-
te, e a própria estação tinha sua fachada frontal 
voltada ao setor do coronel Goulart “isso estimu-
lava os pequenos comerciantes a ocuparem este 
lado da cidade, já que era mais vantajoso estar 
em frente à estação do que atrás dela” (ABREU, 
1972), favorecendo assim sua expansão territorial.

A estação ferroviária (Figuras 29 e 30) foi inaugu-
rada em 1919. Devido a sua topografia menos aci-
dentada, permitiu a formação de terrenos planos e 
de baixo valor monetário e, consequentemente, foi 
mais procurado para compra do que do lado oeste 
dos trilhos (WHITACKER, 1997). Segundo Whitacker 
(1997), as políticas de incentivo à construção de pré-
dios diferenciados dentro do quadrilátero principal, 
bem como as políticas de restrição de construções 
de madeira e atividades industriais, foram dife-
renciando esta área do restante da cidade, dando-
-lhe e/ou reforçando lhe características “centrais”.

De acordo com Whitacker (1997), até 1960 a ex-
pansão urbana da cidade basicamente acom-
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panhou a extensão da linha férrea, no 
sentido norte-sul. Apenas a partir da dé-
cada de 1970 que o crescimento urbano 
passou a ser também na direção leste/
oeste, predominando, como já visto an-
teriormente, à porção oeste. O caráter 
empresarial das negociações sob as ter-
ras do Coronel Marcondes fazia com que 
as transições imobiliárias se tornassem 
mais dificultadas em comparação ao “ou-
tro lado”. Portanto, a produção do espaço 
urbano de Presidente Prudente está inti-
mamente relacionada ao estado atual do 
núcleo histórico de formação da cidade.
Na década de 1970, com o surgimento dos 
loteamentos fechados nas zonas periféri-
cas da cidade, ocorre um processo de espe-
cialização na região central, substituindo, 
paulatinamente, a população da elevada 
camada social as zonas distantes do cen-
tro e seus arredores, se refugiando em 
condomínios fechados. Esse processo não 
é visto como particularidade do município 
de Presidente Prudente, mas recorrente à 
maioria das cidades brasileiras (CARDO-
SO, 2008). Dessa forma, o centro se tor-
nou uma área basicamente comercial e, no 
caso específico de Presidente Prudente, o 
entorno da Estrada de Ferro Alto Soroca-
bana encontra-se em visível decadência.



Figura 31
Linha Férrea de Presidente Prudente/SP em 
Funcionamento na Década de 1990.
Fonte: Desconhecida
Figura 32
Foto da Antiga Estação Ferroviária de Presi-
dente Prudente/SP na Década de 1930.
Fonte: Desconhecida
Figura 33
Foto da Antiga Estação Ferroviária de Presi-
dente Prudente/SP na Década de 1950
Fonte: Desconhecida
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3.1.3 formação e ocupação da área central | a cidade de Presidente Prudente

A formação da área central do município de Pre-
sidente Prudente pode ser entendida segundo os 
fundamentos de Aldaíza Sposito (2001). Ela afirma 
que o surgimento de um centro tradicional e seu 
processo de formação nas cidades resulta, sob via 
de regra, de um processo histórico de localização 
das atividades comerciais e de serviços no interior 
delas. Neto (2012) ao estudar o modelo de ocupa-
ção da área central da cidade, verificou que o pro-
cesso de espacialização estudado por Sposito ocor-
re da mesma forma em Presidente Prudente, com 
o que ele define como “duas tendências paralelas e 
complementares” Sposito (2001).

O processo de descentralização se iniciou ao mes-
mo tempo em que ocorria a expansão territorial da 
própria área central que passou a se expandir para 
as quadras adjacentes, em áreas que antes era pre-
dominantemente residencial. Concomitantemen-
te ao processo de descentralização e formação de 
novas áreas centrais, surgiram nos espaços urba-
nos pequenos subcentros cuja concentração de es-
tabelecimentos comerciais e de serviços emergiu 
para o atendimento de uma clientela mais restrito 
das áreas residenciais próximas. (SPOSITO, 2001)

O surgimento de eixos de desdobramentos do cen-
tro principal ocorreu em resposta à descentraliza-

Figura 34
Mapa da Região Central de Presidente Prudente/SP

Fonte: Modificada pela Autora (2017). Imagem Base: Google Maps

ção territorial. Com o aparecimento destes eixos, 
verificou-se a tendência de especialização funcio-
nal, no que tange o quadrilátero central compos-
ta pelas avenidas Washington Luiz, Brasil, Coronel 
Marcondes e Manoel Goulart (Figura 34).

Devido ao processo de criação de novas centrali-
dades e especializações das atividades comerciais, 
essa área tem sofrido grandes mudanças nas últi-
mas décadas, passando um sério processo de des-
valorização. No início do processo de ocupação e 
expansão territorial, a Avenida Brasil se apresen-
tava como a principal avenida da cidade, devido a 
sua proximidade com a estação ferroviária (WHI-
TACKER, 1997). Com a instalação da rodovia Rapo-
so Tavares, segundo Whitacker (1997) ocorreu uma 
substituição de ocupação territorial:

Uma paulatina substituição de sua ocupação, 
centrada nos estabelecimentos comerciais di-
versos, e em instalações voltadas à comerciali-
zação, expurgo e armazenamento de produtos 
agrícolas, por uma utilização predominante-
mente de comércios e serviços ligados ao setor 
de autopeças e manutenção de automóveis. 
(WHITACKER, 1997, p. 228)

Hoje, encontra-se um predomínio de comércio es-
pecializado. As áreas da estação ferroviária e da 
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Avenida Brasil vêm passando por um sério proble-
ma de desqualificação. Com o fim do transporte de 
passageiros pela ferrovia e sua completa desativa-
ção, o cenário urbano desta área sofreu uma maior 
obsolescência do complexo ferroviário e de seu 
entorno (Santos, 2013). Os edifícios que os serviam 
também tiveram seus usos alterados. Muitas edi-
ficações, apesar de narrar importantes épocas da 
cidade, simbolizando a “memória urbana”, têm se 
tornado espaços ociosos, sem uso e desqualifica-
dos, ou seja, abandonados. Devido ao seu estado 
de degradação, acabam por desvalorizar a área de 
forma geral e se tornar possibilidades espaciais as 
quais “não pertencem a cidade”.

Alguns edifícios não foram abandonados e altera-
ram seu uso. O prédio da antiga estação ferroviá-
ria, por exemplo, hoje abriga o PROCON. Os edifí-
cios das Indústrias Reunidas da Família Matarazzo 
atualmente são o Centro Cultural Matarazzo; os ar-
mazéns, anexos à estação ferroviária se tornaram 
depósitos da empresa Cimcal e outros galpões se 
converteram em depósito de uma empresa de be-
bidas (Wilson), depósito de cimento, mecânica de 
autos e um centro religioso, como pode ser obser-
vado na Figura 35.

Com o processo de desvalorização que vem sofren-

do ao longo das décadas, as áreas que tangenciam 
a linha do trem apontam para um importante ponto 
que deve ser considerado: a linha férrea interliga os 
dois lados da cidade que se comunicam. Pessoas ne-
cessitam atravessar de um lado ao outro, mediante 
suas necessidades. Aos veículos, devido à incons-
tância topográfica, as possibilidades de atravessar 
a linha férrea são limitadas, dificultando a perme-
abilidade dos bairros adjacentes. As conexões são 
realizadas através das vias que cruzam diretamen-
te a linha do trem e pelo Viaduto Tannel Abbud, o 
Pontilhão José Roldão de Oliveira e ao Viaduto João 
Batista Horta Pioneiro. Aos pedestres, há poucas 
alternativas e essas ainda são precárias. Dois pon-
tos importantes de passagem se encontram na 
passagem subterrânea para pedestres ao final do 
calçadão e na Rua Júlio Tiezzi, onde se encontra 
uma antiga roleta. Mesmo sem função alguma, é 
uma barreira física que limita “atravessar a linha”.  

Além destes, há o túnel de pedestres do Viaduto 
João Batista Horta Pioneiro, as calçadas que cir
cundam o Viaduto Tannel Abbud e o Pontilhão 
José Roldão de Oliveira. Resta aos transeuntes 
atravessar sobre os trilhos e sobre os caminhos 
de desejo (figura 36, 37 e 38)). Os caminhos de 
desejam aparecem em vários pontos que acom-
panham à linha do trem onde as marcas de pisa-
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das no chão e a grama quase que inexistente ex-
pressam bem a intensidade do fluxo do trajeto. 
Durante o dia, driblando as ferragens pobres pre-
sas ao solo do leito férreo, mas no período notur-
no, devido a mínima utilização traz consigo o ca-
ráter de insegurança e abandono destas áreas.

O fluxo de pessoas ao longo da linha férrea é 
constante todo o dia, porém, foi observado di-
ferenças no sentido deste fluxo dependendo do 
horário. A quantidade de moradores, sobretu-
do da região leste, que se deslocam até o centro, 
região oeste, para trabalharem é grande. Des-
sa forma, o fluxo se intensifica no sentido – leste 
- oeste durante o período matutino, já ao final da 
tarde, esse fluxo sofre uma inversão (figura 38).
As áreas estudadas se encontram bastante dete-
rioradas devido à escassez de manutenção pelo po-
der público. O entorno ferroviário em contiguidade 
com as áreas centrais foi aos poucos tendo sua pai-
sagem descaracterizada.

Na década de 1990, foi inaugurado o camelódromo 
na Praça da Bandeira, abrigando diversos trabalha-
dores informais, que se espalhavam no centro da 
cidade com suas bancas de produtos importados 
legais e ilegais. Sob o viaduto também se instala-
ram vários estabelecimentos comerciais. O local é 

repleto de significados, de símbolos, de desejos. 
Expressões que são vistas, mas nem sempre são 
observadas – que complementam a paisagem. 
Existem sujeitos ocultos. Vivem à margem da so-
ciedade. Tem costumes diferentes do habitual. 
Mas foram esses que se apropriaram do local. Mo-
radores de rua, usuários de drogas, prostitutas. Foi 
ali que encontraram abrigo.

Percebem-se alguns espaços residuais, sem nenhu-
ma destinação, mas que se apresentam concer-
nentes aos que se tornaram invisíveis à sociedade, 
como espaços prenhes de uma “cultura do lugar”. 
Assim, as subjetividades subalternas encontram 
nessas áreas deterioradas, oportunidades de de-
monstrar alguma forma de pertencimento ao local 

Os espaços residuais aparecem como cicatrizes 
do que se destruiu e não foi possível reconstruir 
totalmente, são pedaços inacabados que pare-
cem agredir ou subverter aquela ordem visual e 
funcional pretendida, mas nunca alcançada con-
cretamente. (FERREIRA, 1996, p. 72)



Figura 35
Mapa dos Principais Edifí-
cios Antigos da cidade de 
Presidente Prudente/SP.

Fonte: Elaborada pela 
Autora (2017). Imagem 

Base: Google Earth
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Figura 38

Mapa da Linha Férrea e Suas Relações.
Fonte: Modificada pela Autora (2017). Base: Google Maps

Figura 36
Caminho de Desejo na Linha Férrea da cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Acervo Pessoal
Figura 37, 38 e 39

Pedestres Cruzando a Via Férrea da cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: Anna Luiza Peres
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3.2 áreas de concentração/distribuição dos seres outros | o outro como ser urbano

As áreas de concentração da população que fazem das 
ruas seu local de moradia, se encontram em bairros cen-
trais e comerciais da cidade. Essas áreas são fonte de lo-
cais privilegiados para obtenção de recursos necessários 
para sua sobrevivência, tais como alimentação, abrigo e 
possibilidade de trabalhos informais. Além disso, a re-
gião densamente ocupada pelo comércio e com elevado 
número de pessoas que frequentam essa área durante 
o período diurno, ao mesmo tempo, fica, comumente, 
despovoadas e ociosas durante a noite e aos fins de se-
mana. Tornam-se, portanto, espaços menos suscetíveis 
às intempéries e incômodos externos (QUINTÃO, 2009). 

Dessa forma, a apropriação dessas áreas se configura 
segundo suas necessidades, abrigando um duplo uso: 
por um lado é um espaço de moradia, no que abrange 
alimentação, higiene e lazer e, por outro, de trabalho. 
É possível observar que ocorre um processo de reorga-
nização, ou seja, os seres outros reinventam um espaço 
público e comum, tornando-o seu. Transfigura o espaço 
público em um quarto, uma cozinha ou em espaço de 
lazer, o qual a concepção tradicional de casa cede lugar 
a outra, que explicita, em certos aspectos, a condição 
tradicional de moradia. Essa relação de concentração/
distribuição da população de rua mostra que quem mora 
nas ruas depende dessas áreas para sobrevivência, tanto 
como fonte de alimentação quanto para coleta de ma-
teriais que possibilitam alguma arrecadação monetária.
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Mesmo que se concentrem na região central, a 
“escolha” por locais degradados, afastados ou es-
condidos se relacionam também com o lugar que 
essa população tem na sociedade. Os pontos afas-
tados e excluídos da vista dos olhos da sociedade é 
resultado de seu processo de exclusão. A segrega-
ção espacial se dá em pontos onde só é permitido a 
eles permanecerem se não atrapalhem ou incomo-
darem a cidade que circunda a sua volta. A análise 
das áreas de maior concentração da população de 
rua nos espaços públicos deve ser realizada com 
cautela devido à necessidade em entender a dinâ-
mica que ocorre nestes espaços e o papel que estes 
têm aos moradores de rua. 

Para quantificação, localização e posterior análise 
dos moradores de rua no município de Presidente 
Prudente, foram realizadas três visitas à cidade (Fi-
gura 42, 43 e 44), em trajetos que passavam pelas 
principais avenidas e vias secundárias de Presiden-
te Prudente. Em uma das três visitas, constatou-se 
que, devido à baixa temperatura daquela noite, 
houve uma variância considerável na distribuição 
dos moradores de rua. Foram encontrados em me
nor quantidade moradores de rua sozinhos e maior 
quantidade em grupos. Outro ponto que deve ser 
considerado é segundo a discrepância entre a 
quantidade de moradores de rua do sexo mascu-

lino aos do sexo feminino (Figura 46). A porcen-
tagem de mulheres não passou de 13% quando 
comparado a de homens. A quantidade de crianças 
não foi contabilizada devido à quantidade mínima 
encontrada. Fora encontrada apenas uma nas três 
visitas realizadas. As visitas foram realizadas no pe-
ríodo noturno, pois a análise envolve os locais de 
pernoite. 

Notou-se através das diversas visitas realizadas na 
região central que no período diurno, os moradores 
de rua se distribuem na cidade de forma a procu-
rar tanto alimento, quanto materiais recicláveis. O 
mapeamento dos recursos utilizados pela popula-
ção de rua e dos pontos de pernoite, sugere a exis-
tência de um espaço sócio geográfico delimitado.

Ao mapearmos os lugares frequentados pela popu-
lação de rua no período noturno, em datas e horá-
rios diferentes, constatou-se uma média de 60 pes-
soas (figura 45). Considerando a possibilidade de 
existirem pessoas desse segmento internadas em 
hospitais, casas de recuperação, abrigos, entre ou-
tros, estimou-se que a quantidade de pessoas que 
vivem nas ruas na cidade de Presidente Prudente 
possa chegar a aproximadamente 75 pessoas.

Figura 41
O Habitar dos Moradores de Rua na cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora (2017)
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Figura 42

Mapa 1 de Pontos de Pernoite na Cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: Elaborada pela Autora. Imagem Base: Site da Prefeitura de Presidente Prudente
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Figura 43
Mapa 2 de Pontos de Pernoite na Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Elaborada pela Autora. Imagem Base: Site da Prefeitura de Presidente Prudente
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Figura 44

Mapa 3 de Pontos de Pernoite na Cidade de Presidente Prudente/SP
Fonte: Elaborada pela Autora. Imagem Base: Site da Prefeitura de Presidente Prudente



Figura 45
Estudo das Visitas Realizadas na Cidade de Presidente Prudente/SP

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)





A partir da análise dos mapas apresentados na ci-
dade de Presidente Prudente, foi possível constatar 
que a concentração da população de rua tem pre-
dominância na área central. Através das três visitas 
realizadas, observou-se que os principais pontos 
de concentração de pernoite se encontram na Pra-
ça da Bandeira próximo ao camelódromo, na praça 
ao lado do Terminal Rodoviário e abaixo da Ponte 
Tannel Abbud. Segundo constatações em trabalho 
de campo, conversas com moradores de rua e ob-
servações empíricas, compreendeu-se que a inten-
sa concentração nesses pontos da cidade é devido 
às vantagens espaciais oferecidas por esses locais. 

O principal ponto de concentração dos morado-
res de rua é na Praça da Bandeira, devido entre 
outros fatores: a possibilidade de privacidade/
isolamento oferecida em uma das extremidades 
da Praça da Bandeira (Figura 47), onde ao mes-
mo tempo em que possibilita boa visibilidade de 
quem se aproxima também possui certo isola-
mento espacial; a proximidade a banheiros pú-
blicos e fácil acesso à água potável (Figuras 48 
e 49); a presença de uma praça gradeada, com 
a mínima circulação e permanência de pessoas 
“desconhecidas” (Figura 50) e a proximidade ao 
camelódromo e ao quadrilátero central, perpen-
dicular a uma das principais avenidas da cidade.

Figura 46
Relação Entre os Sexos das Visitas Realizadas.
Fonte: Elaborada pela Autora. 
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Quanto aos tipos de logradouros, a concentração 
se encontra em ruas, avenidas e praças. Contudo, 
não qualquer rua, avenida ou praça. Estas devem, 
prioritariamente, pertencer a áreas de densas ati-
vidades comerciais e de serviços. Dessa maneira, 
a segurança e obtenção de recursos estão direta-
mente ligados à questão da localização dos pontos 
de pernoite e de permanência durante o dia.

Com relação aos moradores de rua de Presidente 
Prudente, o presente trabalho não alcançou co-
letas de dados quantitativos suficientes para pro-
dução de um perfil que fosse verdadeiro às carac-
terizações dos moradores que vivem na cidade. 
Assim, foi utilizado como base o estudo realizado 
por Luciano Furini, “Modernidade, vulnerabilidade 
e população de rua em Presidente Prudente (SP)” 
(2003) para análise dos mesmos.

Figura 47
Praça da Bandeira. Presidente Prudente/SP
Fonte: Acervo Pessoal
Figura 48
Acesso a Água Potável na Praça da Bandeira. 
Presidente Prudente/SP
Fonte: Acervo Pessoal
Figura 49
Acesso a Água Potável na Praça da Bandeira. 
Presidente Prudente/SP
Fonte: Acervo Pessoal
Figura 50
Praça Gradeada. Presidente Prudente/SP
Fonte: Acervo Pessoal



projeto oficina cidadã

A tabela 1 apresenta a porcentagem etária dos mo-
radores de rua de Presidente Prudente. Analisando 
seus índices, a maior ocorrência evidencia-se na 
faixa etária entre  40 a 49 anos. Segundo o autor, 
essa informação revela um dos aspectos mais per-
versos da etapa econômica vivenciada atualmente, 
em escala global, onde associa-se o morar na rua 
com a taxa de desemprego. Através da tabela é 
possível observar ainda a baixa incidência de crian-
ças e jovens (até 19 anos). Isso pode ser atribuída a 
uma ação mais rigorosa das agências estatais, so-
bretudo Conselhos Tutelares. 

Ao pesquisar os programas assistenciais que exis-
tem na cidade de Presidente Prudente, encontrou-
-se o trabalho realizado pela ONG Lar Santa Filo-
mena. A ONG, juntamente ao Conselho Tutelar, 

tem um trabalho totalmente destinado a crianças, 
através de projetos e acolhimento. 

Atualmente eles abrigam 35 crianças de 0 a 18 anos 
que fazem parte do acolhimento. Além destas, o 
Lar trabalha com o atendimento de 200 crianças de 
7 a 12 anos que envolve desde reforço escolar à mú-
sica, dança, culinária e recreação. As crianças aten-
didas são todas de baixa renda e são cadastradas 
no projeto Bolsa Família ou outros projetos sociais. 

Outro ponto importante aqui já discutido é o tempo 
de permanência nas ruas. Segundo as entrevistas 
realizadas por Furini (2003), tem-se conhecimento 
de que os colaboradores que informaram estar nas 
ruas há mais de cinco anos somam mais de 50% do 
total em Presidente Prudente. 

Tabela 1
População de Rua em Agrupamentos por Idade

Fonte: Luciano Furini. Modificada pela Autora (2017)
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3.3 programas assistencialistas | o outro como ser urbano

3 A citar a medida 
adotada nos alber-
gues de São Paulo, 
em 2007, na qual os 
frequentadores fo-
ram obrigados assi-
nar um contrato de 
“direitos e deveres” 
e a cumprir uma sé-
rie de exigências, 
sob pena de serem 
expulsos do abrigo. 
(Fonte: IZIDORO; 
GALVÃO; 2007)

Encontraram-se diversos relatos de 
que o processo de acolhimento no Bra-
sil é muito rígido3 , pouco respeitando 
a variabilidade de situações em que os 
moradores de rua se encontram. Não 
há uma preocupação com as particu-
laridades da demanda, tais como ati-
vidade de rendimento, presença de 
famílias, de animais de estimação e 
condição de fragilidade emocional/ví-
cios dos envolvidos.

O sistema de acolhimento à população 
de rua no Brasil traduz-se basicamente 
em albergues, realizados em seus pou-
cos critérios para abrigar os morado-
res no período de pernoite, com escas-
sez qualitativa tanto espacial quanto 
de atendimento e acompanhamento. 
Apesar de já existirem outros proje-
tos que visam atender exclusivamente 
à população de rua, na prática, o que 
tem atuado em quantidade significa-
tiva como política pública de inclusão 
para essa população se encontra na 
presença nos albergues. (QUINTÃO, 
2009). Na teoria, é no albergue que o 
morador de rua aposta suas esperan-

ças em deixar a atual condição e efetivar 
seu retorno à sociedade. Em suas inten-
ções, esse sistema deveria oferecer aten-
dimento, acompanhamento e ser inserido 
em programas de atenção e reinserção. 

Porém, a ineficácia no funcionamento dos 
albergues e outras formas de acolhimen-
to têm criado resultados negativos a sua 
utilização. Moradores de rua têm prefe-
rido dormir nas ruas a estruturas de aco-
lhimento. É comum ver albergues, fora do 
período de baixas temperaturas, não ocu-
pando sua totalidade e isso, em muitos 
casos, não ocorre por falta de demanda. A 
falta de liberdade, insalubridade, escassez 
de funcionários dos diversos campos (saú-
de, psicológico, etc.), precariedade de ma-
teriais e equipamentos e falta de infraes-
trutura, faz com que ocorra resistência do 
morador de rua em relação ao albergue. 
Essa se deve ao fato exatamente desta 
“pasteurização” vendo na rua sua melhor 
alternativa. As especificações de cada pes-
soa também não são respeitadas no local 
dadas a homogeneização dos serviços. Os 
que preferem os albergues apontam como 
principais causas a violência das ruas e o 



desconforto.

Outra dificuldade encontrada envolve a restrição 
do horário de funcionamento. Apenas funcionando 
durante o período noturno, é dificultado o retorno 
dos moradores de rua até os locais de acolhimen-
to que, em muitos casos, se encontram distantes 
das áreas de maior concentração dessa população, 
as áreas centrais. Se na rua é o local onde ocorre a 
socialização com os moradores de rua, o indivíduo 
passa a utilizar as ruas como pernoite devido, entre 
outros motivos, à facilidade de acesso.
 Outra dificuldade encontrada envolve a restrição 
do horário de funcionamento. Apenas funcionando 
durante o período noturno, é dificultado o retorno 
dos moradores de rua até os locais de acolhimen-
to que, em muitos casos, se encontram distantes 
das áreas de maior concentração dessa população, 
as áreas centrais. Se na rua é o local onde ocorre a 
socialização com os moradores de rua, o indivíduo 
passa a utilizar as ruas como pernoite devido, entre 
outros motivos, à facilidade de acesso.
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3.4 estudo do lugar | o outro como ser urbano

Por se tratar de uma malha urbana extensa, para 
escolha do local e do recorte territorial de análi-
se, a questão voltou-se principalmente aos locais 
de maior expressividade na concentração e distri-
buição dos indivíduos outros. Neste contexto, as 
três localidades escolhidas para análise e posterior 

Figura 51
Demarcação das Áreas de Análise

Fonte: Elaborada pela Autora (2017). Imagem Base: DWG Prefeitura de Presidente Prudente

proposição projetual utilizaram das seguintes dire-
trizes: intersecção com as áreas de maior concen-
tração de pernoite, fácil acesso a região central e 
ligação com a linha férrea. Os três locais escolhidos 
foram demarcados na imagem 51.
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A primeira área escolhida (Figura 55) está locali-
zada no cruzamento entre as ruas Dr. Hugo Lacor-
te Vitale, Quintino Boicaúva e Jeronimo A. Lona. 
Apresenta potencialidades (Figura 52) principal-
mente ao que abrange sua área de implantação. 
Próxima a uma importante avenida da cidade – 
Avenida Brasil –, sua distância ao centro não ultra-
passa 800m. 

A proximidade ao Centro Cultural Matarazzo, que 

oferece atividades abertas ao público e ao IBC, este 
apresenta maior visibilidade e contato cultural. Por 
outro lado, o fácil acesso e a grande circulação de 
automóveis na área concomitantemente à abertu-
ra visual de quase toda sua extensão, fazem com 
que o nível de exposição seja significativo, o que 
diminui a “privacidade” no mesmo. Quanto a to-
pografia local, este se apresenta pouco acidentada 
e com pouca densidade vegetativa. Além disso, a 
propriedade é de interesse particular.

Figura 52
Análise da Área 1.

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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A segunda área (Figura 56) de análise se localiza 
entre as ruas Mendes de Moraes e Áureliano Barjas, 
paralela à Avenida Brasil, uma das principais aveni-
das da cidade. O lote se trata de uma área verde, 
ou seja, uma praça pública sem utilização. A praça 
funciona como um “atalho” aos transeuntes que 
desejam chegar mais rapidamente às vias princi-
pais, através de uma escadaria pertencente ao lote.

Estando há apenas 350m de distância do centro e, 
principalmente, próxima ao camelódromo e a Pra-
ça da Bandeira, sua posição na cidade evidencia 
suas qualidades espaciais. As áreas que abrangem 
a região do camelódromo e da Praça da Bandeira, 
como já analisado anteriormente, são os principais 
pontos de concentração dos moradores de rua. 
Além disso, há facilidade de acesso devido a pre-
sença do Viaduto João Batista Horta Pioneiro pe-
los  automóveis. Seu pararelismo a Avenida Brasil, 
uma importante e movimentada avenida da cida-
de traz ao local maior “privacidade”, funcionando 
a ponte como uma barreira física visual. Suas po-
tencialidades podem ser analisadas na Figura 53.
A topografia bem acidentada, com aproxima-
damente 14m de desnível, oferece uma ima-
gem panorâmica sobre a cidade. Além disso, a 
área se encontra consideravelmente arborizada. 

Figura 53
Análise da Área 2.

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Por fim, a última área (Figura 57) selecionada para 
análise está localizada no quarteirão que tangen-
cia as ruas Gustavo Henn, Manoel C. de Faria e a 
Avenida Brasil. Esta área apresenta aspectos simi-
lares à área de análise 1 (Figura 54). A facilidade de 
acesso e consequente exposição, juntamente com 
a grande circulação de automóveis, traz a mesma 
significativa perda da “privacidade”. A topografia 
pouco acidentada e a baixa densidade vegetativa 
também aparecem como desvantagens ao local. 

No entanto, a proximidade com a zona central, es-
tando a 1,15km de distância e a proximidade com o 
Terminal Rodoviário, ponto importante de concen-
tração dos moradores de rua, fazem destes aspec-
tos importantes de análise. A zona que abrange o 
Terminal Rodoviário tem um espaço de grande cir-
culação de veículos e pessoas. Outros pontos apre-

sentam significativa atratividade para a população 
de rua neste local, o fluxo constante de indivíduos, 
estimado em três mil pessoas/dia, rotatividade que 
garante doações; além do fato de que existem es-
truturas como sanitários públicos e locais de espe-
ra.

Após o estudo dos possíveis lotes, foi possível de-
finir a área 2 como o local escolhido ao projeto. As 
análises demonstraram a potencialidade da área e 
como as problemáticas da mesma pode ser trans-
formada em vantagem projetual. Dessa forma, o 
local escolhido para instalação do presente projeto 
se localiza entre as ruas Mendes de Moraes e Áu-
reliano Barjas, paralela à Avenida Brasil. Como se 
trata de uma área verde, posteriormente, será pro-
posta uma permuta da área.



Figura 54
Análise da Área 3.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

Figura 55
Área 1.

Fonte: Google Maps. Modificada pela 
Autora (2017)

Figura 56
Área 2.

Fonte: Acervo Pessoa
Figura 57

Área 3.
Fonte: Google Maps. Modificada pela 

Autora (2017)
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3.5 o recorte territorial | o outro como ser urbano

As análises espaciais e leituras gráficas foram pro-
duzidas seguindo um recorte territorial do mu-
nicípio de Presidente Prudente. O recorte inclui 
à área escolhida e segue dois critérios para sua 
realização. O primeiro critério foi abrange as áre-
as de maior ocupação da população de rua ao de-

Figura 58
Viaduto João Batista Horta.
Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora

correr da linha férrea e seu entorno e o segundo, 
inclui o quadrilátero central como área de elevada 
concentração e distribuição dos moradores que 
vivem nas ruas, devido aos diagnósticos já apre-
sentados. Assim, o recorte territorial que será 
utilizado apresenta maior significado para o es-
tudo em questão e está demarcado na Figura 59.

3.6 análises do recorte  | o outro como ser urbano

É possível observar através do mapa de figura fundo 
(Figura 60) que o recorte analisado contempla uma 
região densamente consolidada. Por se tratar de 
uma área que sua formação acompanhou o surgi-
mento do município, as edificações e os loteamen-
tos sofrem pouca alteração, modificando apenas 
seus usos. O mapa de gabarito (Figura 61) mostra a 
predominância de edifícios de 0 – 2 pavimentos, não 
havendo grandes concentrações de edifícios com 
mais de 3 pavimentos, localizados de forma pontual. 

Em uma análise geral, o recorte territorial em 
questão apresenta um predomínio comer-
cial, tornando-se residencial apenas na Vila 
Marcondes, do outro lado da linha do trem.

O mapa de uso e ocupação (Figura 62), deixa claro 
o caráter comercial do segmento central em análi-
se.  A estudo reafirma o caráter predominantemen-
te comercial da região, mas conta também com 
outros usos. O recorte em relação a Lei de Zonea-
mento de Presidente Prudente (2008), demonstra 
que a área tem uma grande variedade de Zonas, 
mas com predomínio da ZCS1 – Zona de Comércio 
e Serviço Central, de ocupação vertical, da ZR3 – 
Zona Residencial de Alta Densidade Populacional 
de Interesse Social e ocupação horizontal e verti-
cal.  O uso residencial e institucional são bastantes 
significativos, pois mesmo não sendo numerosos, 
antendem as demandas existentes e cotidianas da 
área.  As instituições filantrópicas também se apre-
sentam presentes nas regiões que entornam o qua-



Figura 59
Recorte Territorial.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017). Imagem Base: Google Earth

drilátero central. Alguns pontos servem de 
referência a região: a Igreja Catedral de São 
Sebastião, a Praça 9 de Julho, a Nicolau 
Maffei “Calçadão” e a Praça da Bandeira, 
composta também pelo “camelódromo”. 
Por fim, com relação à ordenação do parce-
lamento, uso e ocupação do solo, a área ur-
bana do município de Presidente Prudente 
é subdividida em zonas de uso (Figura 63).
Como demonstrado anteriormente, a 
área em questão permaneceu com mui-
tas de suas características históricas, 
tendo os segmentos da linha férrea ves-
tígios de um passado obsoleto. As ocu-
pações dos seres outros nestes locais 
reafirmais o caráter de exclusão, por en-
contrar nestes um lugar no cenário urbano.





Figura 60
Mapa de Figura Fundo

Fonte: Elaborada de Autora (2017). Imagem Base: DWG 
Prefeirura de Presidente Prudente e Google Maps

Figura 61
Mapa de Gabarito

Fonte: Elaborada de Autora (2017). Imagem Base: DWG 
Prefeirura de Presidente Prudente e Google Maps
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Figura 62
Mapa de Uso e Ocupação

Fonte: Elaborada de Autora (2017). Imagem Base: DWG 
Prefeirura de Presidente Prudente e Google Maps

Figura 63
Mapa de Zoneamento

Fonte: Elaborada de Autora (2017). Imagem Base: DWG 
Prefeirura de Presidente Prudente e Google Maps
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De um modo geral, pode-se dizer que o lugar é uma 
criação morfológica ambiental, imbuída de signi-
ficado simbólico para seus usuários (CASTELLO, 
2005).  Já o método de análise de reconhecimento 
do lugar envolve levantamentos de caráter tanto 
qualitativos quanto quantitativos, investigando as 
preexistências do local. Através da realização de 
derivas na região central de Presidente Pruden-
te foram encontrados diversos fatores potenciais 
para a área escolhida e consequentes sinergias 
com os agentes locais, aproximando o projeto a 
um procedimento metodológico baseado na per-
cepção, ou seja, na compreensão ampla dos vários 
aspectos do lugar. Segundo Debord (1958), uma 
deriva ocorre quando:

Uma ou várias pessoas renunciam [...] durante 
um tempo mais ou menos longo, os motivos 
para deslocar-se ou atuar normalmente em suas 
relações, trabalhos e entretenimentos próprios 
de si, para deixar-se levar pelas solicitações do 
terreno e os encontros que a ele corresponde. 
[...] a deriva, em seu caráter unitário, compreen-
de o deixar levar-se em sua contradição neces-
sária: o domínio das variáveis psicogeográficas 
pelo conhecimento e o cálculo de suas possibili-
dades”. (DEBORD, 1958, p. 03)

As percepções foram obtidas através de sinteti-
zações e descrições dos atributos espaciais e sen-
sitivos com o objetivo de sintetizar e organizar as 
diversas observações e sensações, ou seja, experi-
ências sensoriais obtidas no local de estudo. Estas 
experiências foram obtidas através de cartogramas 
sensitivos que registram o processo e pensamento 
de modo subjetivo e não linear, justificando as de-
cisões futuras com base neste diálogo com o lugar.

A partir da análise do Mapa de Predominância de 
Cores (Figura 65) foi possível entender e perce-
ber a vivacidade apresentada pelo lugar escolhi-
do. O predomínio de tons verdes e azuis destaca 
a significativa paisagem com seu todo natural 
onde as porções do “skyline” se confundem com 
o terreno. Além disso, as cores dos edifícios do 
entorno e a vegetação que o compõe juntamen-

Figura 64
Vista Sobre o Local Escolhido.

Fonte: Acervo Pessoal. Modificada pela Autora

Para este trabalho, a concepção de “lugar” é defini-
da segundo ponto de vista de Castello (2007), onde:

Lugar em Arquitetura-Urbanismo pode ser en-
tendido como um conceito que se expressa atra-
vés da percepção do lugar, que as pessoas se 
sentem nos ambientes aos quais conhecem por 
suas experiências de vida. Ao fim e ao cabo, lu-
gar é um conceito entendido em seu sentido de 
denotar uma qualificação que se atribui a um es-
paço através da percepção de suas potencialida-
des, objetivas e subjetivas (físicas e psicológicas) 
para a realização de experiências existenciais. 
(CASTELLO, 2007, p. 116)
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te com elementos de caráter mais pontu-
ais como os tons de amarelo do corrimão 
da escadaria preexistente e o azul do “ore-
lhão” fazem do local um todo harmônico. 

Através do Cartograma Sensitivo de Tex-
turas (Figura 66) observa-se as saliências 
oferecidas pelo lugar de forma a comple-
mentar o cartograma de cores. Aquém 
da paleta de cores, as texturas demons-
tram elementos que podem ser perce-
bidos como detalhes ali encontrados. 

Além disso, no período de deriva foi pos-
sível contabilizar no período de, aproxi-
madamente, uma hora diversas pessoas 
passaram por lá, utilizando da praça como 
local de passagem, um atalho (Figura 67). 
Por volta de 15 a 20 pessoas fizeram exata-
mente o mesmo percurso sem aproveitar 
do entorno, da paisagem e das possibilida-
des oferecidas pelo lugar. A função de pra-
ça não foi percebida nas visitas realizadas, 
mas há contínua predominância de “cortar 
caminho”, apesar de suas dificuldades to-
pográficas. Outro ponto de fundamental 
importância são os vestígios ali encontrados 
(Figura 73 e 74). Havia roupas e cobertas que 
estavam abandonadas no local, o que foi 
observado como vestígios dos seres outros. 

Figura 65
Mapa de Predominância de Cores.

Fonte: Acervo Pessoal. Elaborada pela Autora (2017)

Figura 66
Cartograma Sensitivo de Texturas.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Figura 66
Cartograma Sensitivo de Texturas.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Para melhor compreensão dos possíveis tra-
jetos entre a Praça 9 de Julho e o local esco-
lhido foi realizado uma deriva. Através dela, 
a intenção da autora era de compreender as 
sensações, as possibilidades e as dificuldades 
de locomoção de um ponto ao outro, regis-
trado fotograficamente, através de percep-
ções visuais. Sabe-se que as possibilidades 
de caminhos são diversas, mas as sensações 
e os pontos marcantes aos olhos por on-
dem passava serviram de guia para a produ-
ção de um cartograma-colagem (Figura 67). 

O encontro com os moradores de rua du-
rante o percurso direcioravam o caminho 
realizado, produzindo um percurso que pu-
desse ser feito por eles, de maneira mais 
eficiente e agradável. A deriva se iniciou na 
praça 9 de Julho, onde um morador de rua 
foi avistado enquanto almoçava, ao mesmo 
tempo que ouvia as pregações de um ca-
sal que regia no palco da praça e terminou 
no local escolhido. No percurso realizado 
entrou-se de encontro com um total de 13 
moradores de rua em pontos dispersos das 
áreas que abrigavam o calçadão, o cameló-
dromo e embaixo da ponte Abbud Tannel. 
O cartograma-colagem e o percurso reali-
zado podem ser observados na figura 68.

Figura 68
Mapa de Cartograma-Colagem.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017). Imagem Base: Google Maps.

Figura 67
Transeuntes da Praça

Fonte: Acervo Pessoal
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4.1 um olhar sobre os seres outros | o projeto

Para execução deste trabalho, foi necessário com-
preender não apenas a população a qual está se 
projetando – o ser outro – em seus mais diversos 
aspectos, como também a necessidade em se 
criar novas possibilidades de intervenção. Ob-
servou-se através do estudo realizado que há es-
cassez não apenas de estruturas voltadas a este 
público, mas de soluções que fogem da produção 
convencional. Tem-se conhecimento que a in-
sistência do poder público em produzir modelos 
tradicionais de suporte ao morador de rua não 
trazem resultados positivos aos seus utilizadores. 

Na prática se acredita que os poderes mu-
nicipais ao disponibilizarem tais estruturas, 
acreditam que haverá uma consequente sa-
ída deste segmento dos espações públicos.
Deve-se entender que mesmo que haja um ser-
viço de qualidade e que seus usuários utilizem ao 
máximo o que é oferecido pelas instituições de 
atendimento à população de rua, ainda sim poderá 
haver indivíduos que irão preferir habitar as ruas. 

Sabe-se que a realidade de quem vive nas ruas é 
de grande complexidade, na qual cada detalhe 
deve ser trabalhado minuciosamente. O morador 
de rua é parte de um processo e, portanto, deve 
ser compreendido e percebido. Segundo Hanners 
(1997), o morador que vive nas ruas deve ser vis-
to “não como um indivíduo apartado da socieda-
de, mas dentro da cultura na qual ele se insere”. A 
dificuldade em se obter desde banho, barba e la

vagem de roupas até encaminhando para outros 
tipos de serviços de saúde, contato com familiares 
e estabelecimento com o vínculo familiar, faz do 
cotidiano do morador de rua repleto de privações. 
Assim, a solução projetual deve sintetizar, nas 
suas diversas formas, a possibilidade em resgatar 
o ser cidadão, como um ser possuidor de direitos. 

Os estudos e análises realizados concomitante-
mente aos diálogos e experiências vividas junto aos 
seres outros foram essenciais para o entendimento 
que a proposta projetual irá atender indivíduos de 
características distintas e com necessidades especí-
ficas, ou seja, uma população tão heterogênea que 
o eventual, o incerto e tantas outras particularida-
des, devem ser consideradas neste tema tão com-
plexo. Neste sentido, deve-se pensar em um projeto 
que se adapte aos mais diferentes públicos, levan-
do em consideração o cotidiano deste indivíduos.  

Dessa forma, o trabalho como meio de (re)inser-
ção aparece como um facilitador do privado dia-a-
-dia dos seres outros nos espaços públicos, sendo 
promovido não apenas pela estrutura projetada, 
com maquinários, ferramentas e materiais, mas 
também, através de oficinas de capacitação e pro-
fissionalização. O resgate da identidade será pro-
duzido por meio de projetos individuais e coletivos 
incentivando a recuperação de valores que lhes se-
jam importantes, mas respeitando a unicidade de 
cada indivíduo. Como verificado, é imprescindível 
ao projeto o reconhecimento da necessidade de 



ressocialização desta população, através da auto-
produção. Deve-se construir um local a ser apro-
priado, tanto para atendimento das necessidades 
básicas quanto para sua formação e a autoges-
tão de atividades de trabalho e geração de renda. 

Assim, será proposto um suporte físico no qual o 
“morar na rua” é visto dentro de um universo in-
terdisciplinar. Para sua concepção, o projeto deve 
abrigar os conhecimentos de diversas áreas, que 
vão desde economia e políticas públicas à arqui-
tetura e urbanismo. Transpassando-se também 
pelo entendimento que as áreas de saúde públi-
ca, psicologia, lazer, sociologia, antropologia e 
cultura também devem ser consideradas. Cabe 
lembrar que os serviços de atendimento bási-
co são direitos socais negados aos seres outros. 

Para definição do programa, intenta-se de espa-
cialidades que atendam às necessidades postas 
durante o decorrer deste trabalho. Propõe-se uma 
estrutura com um programa mais abrangente 
que foge das concepções de modelos tradicionais 
(dormitório e refeitório) como é visto ainda hoje. 
Preocupou-se desenvolver uma flexibilização do 
programa assistencial simultâneo ao programa 
arquitetônico. Acredita-se que os espaços deve 
ter potencialidade para atração de pessoas, onde 
seu funcionamento só ocorrerá de fato a medida 
os usuários consigam criar relações de aceitação e 
envolvimento com o edifício proposto.  Para Quin-
tão (2000), “a inclusão em qualquer projeto das 

pessoas que moram nas ruas passa primeiro pela 
aceitação de sua existência no espaço público”. 



• Orientações: atendimentos individuais e 
encaminhamentos feitos conforme as necessida-
des e possibilidades, utilizando-se dos recursos so-
ciais da área: serviços de saúde, de documentação 
e plantão social;

• Higiene e saúde: espaço de condições para 
banho, corte de cabelo, barba e unha, lavagem e 
troca de roupas, e pequena enfermaria. Essa pro-
posta tem como objetivo resgatar a possibilidade 
do indivíduo de cuidar do corpo;

• Capacitação: essa atividade tem por obje-
tivo possibilitar a população alvo o resgate da ci-
dadania por meio de direitos básicos de trabalho, 
capacitação profissional e convivência humaniza-
dora, visando a recuperação do direito ao respeito 
e à dignidade humana;

• Trabalho: espaços e equipamentos neces-
sários para a execução das atividades artesanais, 
marcenaria, horta, organização de grupos de pro-
fissionais em áreas diversas, serigrafia, reaprovei-
tamento de materiais recicláveis e outras experiên-
cias que atendam a novas demandas;

4.2 a definição do programa | o projeto

Figura 69
Estudo do Programa.

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

• Lazer: atividades culturais e ocupacionais 
para distração; 

• Convivência: ambiente que contemple os 
moradores de ruas e seus animais de estimação.

• Garagem: local para estacionarem seus 
carrinhos e carroças;

• Armazenamento: guarda-volumes e guar-
da-documentos, utilizados de forma que seus usu-
ários não precisem sair à rua com seus pertencem 
ou artefatos produzidos, expondo-se a furtos e 
perdas.



projeto oficina cidadã



Figura 70
Perspectiva Fachada Oeste
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



conexão4

co•ne•xão
(cs)

sf
1 Ato ou efeito de conectar, de ligar ou de unir; ligação, união.

2 Aquilo que conecta, liga ou une.

3 Relação lógica entre ideias ou fatos; coerência, nexo.

4 Definição retirada do Dicionário Online de Português. 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/conexao/>. Acesso em 13 jun. 2017. 



O lote escolhido para a implantação 
da Oficina Cidadã se identifica como 
uma área verde, segundo dados da 
prefeitura de Presidente Prudente. 
A área não desempenha sua função 
de praça, pois, entre outros fatores, 
possui topografia bem acidentada 
e não há um projeto de qualifica-
ção. Atualmente, é utilizada pelos 
transeuntes apenas como um meio 
de “cortar” caminho, ou seja, obter 
um acesso mais rápido às áreas cen-
trais, em virtude da existência de 
uma escadaria. 

Como já analisado, a escolha desse 
local ocorreu devido à proximida-
de com os pontos de distribuição e 
pernoite do público alvo, a vista pri-
vilegiada sobre a paisagem e a um 
considerável distanciamento das 
avenidas de alto fluxo de automó-
veis, o que oferece maior privacida-
de ao local. Este se localiza na Vila 
Marina (Figura 71) e, por ser uma 
área verde, fez-se necessário à per-
muta deste lote com um lote insti-
tucional próximo com dimensões 
equivalentes.

4.3 a proposta projetual | o projeto

Figura 72
Perspectiva Fachada Leste.

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

Figura 71
Mapa de Situação.

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



Figura 71
Mapa de Situação.

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Figura 73
Perspeciva Passarela.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

As vivências e diálogos realizados com os moradores de rua da 
cidade de Presidente Prudente foram essenciais para o direcio-
namento de eixos importantes ao projeto. Procurou sintetizar 
as decisões tomadas, partindo da compreensão da unicidade de 
cada indivíduo, tendo como eixos de direção: a conexão, a per-
meabilidade e o enquadramento.

Em síntese, as conexões criadas abrangem desde ligações físicas 
entre os blocos como também conexões sensitivas, onde a pro-
dução dos espaços criam conexões com seus usuários. As aber-
turas dos edifícios, a vista sobre a paisagem e o envolvimento 
do indivíduo com a rede proposta são conexões imprescindíveis 
a produção projetual. Quanto a permeabilidade e o enquadra-
mento da paisagem, estas surgem da necessidade em valorizar 
o contato com a cidade. Segundo essa premissa, toda a implan-
tação se concentrou nas áreas mais elevadas do lote, mantendo 
as demais áreas inalteradas. Prezou-se pela cultivação do skyli-
ne, onde a passarela que interliga os blocos, que também se 
encontra no mesmo nível da rua, cria uma sensação de contato 
com o céu e contemplação da paisagem. Optou-se em manter a 
vegetação original no entorno do edifício pois, acredita-se que 
a arborização existente ofereça um conforto térmico considerá-
vel a edificação proposta.

Na praça existente, parte da população dos bairros próximos 
utilizam da área como um facilitador. Um desejo do projeto foi 
de não impedir que este segmento continue utilizando da esca-
daria como um modo mais eficiente de chegar as áreas centrais, 
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mantendo sua forma inalterada. Além disso, após conversas com moradores do 
bairro, apesar de considerarem interessante a melhor utilização da praça,  estes 
reagiram com repulsa a ideia de uma instituição de atendimento aos moradores 
de rua. Uma preocupação dos moradores próximos foi denominada por eles de 
“marginalização”, o que tornaria o local perigoso.  Tão cheios de pré conceitos, 
afim de apartar tais paradigmas, a permeabilidade também aparece como meio 
de oferecer visibilidade aos trabalhos realizados na Oficina.

Assim, o edifício propõe uma estrutura que ofereça visibilidade ao projeto, tanto 
em seu exterior, como em seu interior. Nesse sentido, a vedação dos blocos se 
dá por painéis de tapume impermeabilizado e janelas basculantes de vidro, no 
intento de se configurar como uma vedação fácil de ser alterada e de baixo cus-
to. As aberturas foram propostas para, além de garantir a permeabilidade visual, 
assegurar que o espaço em questão não ofereça sensação de aprisionamento ou 
enclausuramento. Essa ideia é favorecida devido à topografia acidentada que ofe-
rece uma vista panorâmica sobre a cidade. Priorizando assim, o contato mútuo.

Figura 75
Mapa do Entorno
Fonte: Elaborada pela Autora. (2017) 
Imagem Base: Google Maps



Figura 74
Enquadramento

Fonte: Elaborada pela Autora (2017) 
Imagem Base: Acervo Pessoal



PISO DE PLACA METAL PERFURADO

MOBILIÁRIO MODULAR

PLACA DE TAPUME IMPERMEABILIZADO
1m x 1m

JANELA DE VIDRO BASCULANTE
1m x 1m

PORTAS DE VIDRO DE CORRER
2,0m x 3,12m

PLACA DE METAL PERFURADO



A Oficina Cidadã se dividiu em três blo-
cos. O primeiro, denominado de bloco 
ENTRE, localiza a recepção, a sala de 
atendimento de saúde e a sala de docu-
mentação e atendimento psicossocial 
(assistência social).  O acesso a Oficina 
é realizado apenas pelo bloco ENTRE 
onde há um caráter de amparo volta-
do a uma esfera mais burocratizada. 
Um ponto importante considerado foi 
em relação aos cuidados que a Oficina 
exige. A decisão por um único acesso 
ocorreu, pois, ao propor maquinários 
e ferramentas, é necessário a verifica-
ção de que o usuário está apto a utilizar 
os equipamentos. Tais funções podem 
apresentar riscos ao seus utilizadores, 
limitando assim o acesso como uma 
medida de prevenção. 

A ideia é que neste bloco haja um cui-
dado com o morador de rua que deseje 
entrar no projeto. Neste primeiro con-
tato, a instituição deve conhecer e en-
tender as suas necessidades, de forma 
que haja encaminhamentos distintos 
para cada indivíduo. O morador de rua 
terá acompanhamento às funções que 
perpassam desde encaminhamento 
para as entidades competentes (como, 
por exemplo, casas de dependência quí-

Figura 76
Perspectiva Bloco Entre.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



Figura 77
Perspectiva Fachada Oeste.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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mica, transtornos mentais e hospitais), recupera-
ção de documentos, exames médicos assim como 
a realização de amparo psicossocial. Além destes, 
se encontra nesse primeiro bloco um local desti-
nado aos carrinhos de reciclagem para os usuários 
que desejam deixar os seus pertences seguros.
A conexão entre os blocos ocorre através de uma 
passarela, no mesmo nível da rua. Essa interliga-
ção aparece como um elemento de continuidade 
ao projeto. 

O bloco OFICINA, também a nível da rua, abriga os 
ambientes de produção. É composto pelo espaço 
produtivo, local de armazenamento de materiais 
e banheiro. É neste ambiente que estará presen-
te desde mobiliários para produção de oficinas e 
workshops de capacitação como o próprio maqui-
nário, ferramentas e materiais. O espaço foi proje-
tado para abrigar as oficinas de produção de ape-
trechos necessários para o cotidiano da população 
em questão, objetos para vendas como forma de 
retorno financeiro a Oficina e workshops de capa-
citação e profissionalização. 

Neste espaço a proposta é a concentração de infra-
estrutura (maquinários, ferramentas e materiais) 
para capacitação e desenvolvimento de atividades 
que possibilitem maior convivência entre os usu-

ários, assim como proporcionem uma possibilida-
de de custear parte do funcionamento da rede, de 
fomentar a reinserção dos indivíduos ao mercado 
de trabalho, ou mesmo gerar renda para os que 
desejam continuar habitando os espaços públicos. 
A liberdade de uso dos usuários destina-se em não 
limitar o infinito universo de possibilidades propor-
cionado pelo projeto. Este serviria como um ponte 
pé inicial de sua (re)inserção na sociedade. A sen-
sação de pertencimento ao espaço urbano não de-
limitado.

Cabe lembrar que o ambiente produtivo não se li-
mita apenas a produção com fins lucrativos, mas 
também permite a fabricação de objetos que fa-
cilite a sua vivência na rua, produzindo elemen-
tos para seus abrigos, por exemplo. As áreas de 
trabalho se apresentaram nas mais diversas pos-
sibilidades como: marcenaria, artesanato, horta, 
organização de grupos de profissionais em áreas 
diversas, serigrafia, reaproveitamento de materiais 
recicláveis e outras experiências que atendam no-
vas demandas.

Mesmo que  o centro de apoio seja de gestão públi-
ca, as organizações que visam a capacitação e pro-
fissionalização dos moradores de rua devem estar 
atuando concomitantemente a instituição. As par-

Figura 78
Representação Bloco Oficina.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Figura 79
Perspectiva Bloco Oficina.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

cerias são de extrema significância para o funcionamento do 
projeto no que diz respeito a manutenção do mesmo e da atua-
ção direta com os moradores de rua. Cria-se dessa maneira, um 
repertório de possibilidades através de cursos experimentais 
com investimento na capacitação do público alvo.

O bloco LIVRE destina-se a atender as demandas básicas e de 
lazer da população em questão, com: sanitários e lavanderia, 
local para descanso, horta e espaço de multiuso. Apesar do 
projeto não delimitar um dormitório, o espaço livre permite a 
junção do mobiliário criado possibilitando a pernoite, caso seja 
necessário abrigar algum morador de rua ou uma família. Tais 
áreas poderão também ser utilizadas para cursos de capacita-
ção dos utilizadores. Nessa linha de atuação, pensou-se toda a 
mobília de forma bastante similar. São módulos de madeira os 
quais não apresentam funções definidas, podendo ser empilha-
dos ou encaixados na estrutura preexistente para as configu-
rações desejadas. O projeto tenta diminuir ao máximo a exis-
tência de vedações verticais compartimentando os ambientes, 
pois, pretende que os próprios usuários possam fazer tais mo-
dificações com o mobiliário disponível

Outro ponto percebido a partir das conversas com a população 
de rua fora a necessidade da estrutura receber seus animais de 
estimação. Em muitos casos, as instituições não permitem a 
entrada deles o que se torna um ponto limitante na decisão do 
morador que habita as ruas de frequentar o local. Dessa forma, 
a decisão de abrigar seus animais vem da conscientização que o 
mesmo faz parte da família desse público, então não deve res-
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Figura 80

Mapa de Implantação e Principais Áreas de Fluxos.
Fonte: Elaborada pela Autora. Imagem Base: Google Maps. (2017) 

tringir a sua entrada, mas projetar ambientes pró-
prios para interação.

O local de convivência do usuário com o seu animal 
de estimação se localiza no mirante que se conecta 
ao bloco OFICINA. A localização próxima a área de 
maior concentração do comércio popular (figura 
80), compatibiliza a ideia de uma feira para vendas 
dos objetos produzidos dentro da própria Oficina, 
como forma de oferecer visibilidade ao moradores 
do bairro  eda própria cidade, além do retorno fi-
nanceiro ao projeto. O mirante criado sobre o blo-
co LIVRE, proporciona vista sobre a cidade, funcio-
na como local de recreação, lazer e de utilização 
com animais de estimação. Um local aberto, livre 
de fechamentos e de cultivação da paisagem.
 
A opção em não projetar ambientes específicos 
para pernoite, como funciona os albergues, partiu 
da análise dos estudos apresentados. Em síntese, 
a ineficácia de instituições públicas e necessidade 
em criar novas possibilidades, com diferentes hori-
zontes foram  cruciais para tal decisão.

A ideia central do centro de apoio e capacitação é 
atuar como respaldo à população que não deseja 
fazer o processo de saída da rua, ou seja, se traduz 

em uma das formas diferenciadas de enfrentamen-
to da questão dos seres outros, admitindo que nem 
todos desejam sai das ruas, mas garantindo que se 
possa, de alguma forma, melhorar as condições de 
vida desse segmento. 

Uma característica importante para os três blocos 
é a criação de grandes aberturas nas áreas comuns. 
As aberturas vedadas por portas de correr de vidro, 
com dimensões de 2m x 3,12m, permitem a circu-
lação de ar e o contato do interior com o exterior, 
fugindo do caráter de enclausuramento. Um ponto 
destacado pelos moradores de rua é que nas ins-
tituições de atendimento, a escassez de aberturas 
e a precária higienização dos ambientes ocasiona-
vam ao local mau odor e insalubridade. Assim, a 
estrutura vazada se apresenta também como uma 
preocupação em manter constante a ventilação 
que atrevessa os edifícios. Além disso, os beirais de 
1m de extensão servem para desviar a insolação di-
reta sobre os espaços.  

A escolha por uma estrutura modular ocorreu, pois, 
entende-se que para o edifício proposto, a facilidade 
construtiva e manutenção, no que tange ao caráter 
hidráulico e elétrico, são de significativa relevância. 
Nesse sentido, todo a intervenção projetual se de-
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Figura 81
Detalhamento Estrutural.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



projeto oficina cidadãTELHA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA
TIPO SANDUÍCHE   I=5%

ESTRUTURA ESPACIAL METÁLICA

Figura 82
Perspectiva Bloco Oficina 2.

Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

Figura 81
Detalhamento Estrutural.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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senvolve a partir de uma estrutura espacial metáli-
ca com módulos de dimensão de 1m x 1m x 0,50m, 
com seção quadrada de 6cm x 6m. Esta dimensão 
atende a estrutura que serve de base inferior e su-
perior dos edifícios. A proposta é que com a estru-
tura aparente, o estilo industrial traga ao projeto 
tanto a funcionalidade dele, como também a sensa-
ção aos seus usuários de um ambiente de trabalho.
Além disso, a  escolha por piso de metal perfurado 
na maior parte do edifício, assim como encontra-se 
do mesmo material nos parapeitos, ocorreu devi-
do ao conceito de permeabilidade aderido ao tra-
balho. As mesma  grelha metálica foi utilizado na 
estrutura vertical que abriga o mobiliário proposto.
As fundações devido ao contato direto com o 
solo foram cobertos com blocos de fundação. 
Dessa forma, os pilares de sustenção (20cm 
x20cm) não sofrerão modificações no material.

Nessa linha de atuação, pensou-se toda a mobília 
de forma bastante similar. São módulos de madei-
ra os quais não apresentam funções definidas, po-
dendo ser empilhados ou encaixados na estrutura 
preexistente para as configurações desejadas. O 
projeto tenta diminuir ao máximo a existência de 
vedações verticais compartimentando os ambien-
tes, pois, pretende que os próprios usuários possam 
fazer tais modificações com o mobiliário disponível.  

Por fim, a proposição de uma estrutura permanen-
te ocorreu devido ao entendimento que os pontos 
de concentração e distribuição dos moradores de 
rua localizaram-se próximos uns aos outros. Foi 

possível observar que, apesar de uma estrutura 
itinerante acompanhar a mobilidade dos usuá-
rios, acreditou-se que uma estrutura permanente 
criaria vínculos de aceitação e encontro com a Ofi-
cina. Propor tal estrutura foi necessária, pois esta 
contemplaria não apenas aos que moram perma-
nentemente nas ruas, mas a população rotativa, 
presumindo-se que novos grupos ocuparão o lugar 
daqueles. Dessa forma, o centro de apoio e capaci-
tação a população de rua  contempla os indivíduos 
que habitam o espaço público como parte inte-
grante dele.

Figura 83
Detalhamento das Paredes.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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ESQUEMA ESTRUTURA ESPACIAL METÁLICA 
DIMENSÕES BASE: 1m x 1m x 0,50m

Figura 83
Detalhamento das Paredes.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

Figura 84
Representação da Estrutura.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)



Figura 83
Planta Geral Setorizada.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Figura 83
Planta Geral Setorizada.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)

Figura 84
Legenda da Figura 82.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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Figura 85
Corte Topográfico.
Fonte: Elaborada pela Autora (2017)
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