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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar possíveis formas de conceder uma 

vida digna aos moradores de rua através da arquitetura. Normalmente a arquitetura 

é assimilada à altos padrões na sociedade, sendo deixada de lado em diversos 

movimentos sociais. É notável o grande número de moradores de rua, os quais 

muitas vezes não possuem abrigos ou albergues para recebe-los, a partir desta 

problemática utilizaremos da arquitetura para soluciona-la, visando a dignidade e o 

bem estar daqueles que não possuem condições de moradia. 
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ABSTRACT 
This article aims to analyze possible ways to grant a dignified life to 

homeless people through architecture. Architecture is usually assimilated to high 

standards in society, being left aside in various social movements. It is remarkable 

the large number of homeless people, who often do not have shelters or hostels to 

receive them, from this problem we will use architecture to solve it, aiming at the 

dignity and well-being of those who do not have housing conditions. . 

 

Keywords: Social Interest Housing, Homeless, Integration, City. 

Research line: Architectural Production - Urban Infrastructure, Planning and Housing. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
          O presente trabalho envolve conceitos sociológicos, históricos, do direito, do 

serviço social e de Arquitetura e Urbanismo, demonstra como esta área do 

conhecimento tem influenciado de diversas formas a relação entre a sociedade e a 

população em situação de rua, seus obstáculos cotidianos que estão cada vez mais 

presentes em nossos centros urbanos. Com isso, o enfrentamento da problemática 

que envolve moradores de rua e a sociedade.  

 A desigualdade social sempre esteve presente na sociedade, porém tem 

aumentado significativamente nas últimas décadas, afetando gradativamente grande 

número populacional em nosso país, principalmente nas classes econômicas mais 

baixas e com isso a desigualdade é reproduzida em um cenário urbano, com a 

presença cada vez maior de moradores em situação de rua (LOPES,2006) 

  A Arquitetura e o Urbanismo têm influenciado para dificultar a permanência 

de moradores de rua em determinados locais. Porem alguns profissionais têm se 

dedicado a estudos e na elaboração de Projetos específicos para esta parcela da 

população, afim de atenuar o problema, em uma demonstração de responsabilidade 

social e desejo de melhorar a sociedade através do ambiente construído. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O trabalho foi desenvolvido a partir de etapas: 1ª Etapa: Fundamentação 

Teórica: Onde consta estudo sobre a utilização da arquitetura na causa social aos 

desabrigados. 2ª Etapa: Analise de referenciais projetuais. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

         Segundo informações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais 

popularmente conhecido como IPEA, o Brasil não possui um número oficial que 

informe a quantidade de moradores de rua, por ser uma população inconstante, há 

uma grande dificuldade em conceituar e mensurar essa população. Eles não retêm 
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endereço fixo, fazem uso de logradouros público como espaço de permanência 

provisória, por muitas vezes se aglomeram em grupos irregulares. Outro fator que 

dificulta essa pesquisa é que muitos cidadãos durante o dia vagueiam pelas ruas, e 

à noite comparecem as instituições e albergues, com fins de pousada casual IPEA 

(2016).  

 É fato que diariamente são praticados atos de violência contra a pessoas em 

situação de rua. De acordo com informações da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, 195 cidadãos de rua foram assassinados no Brasil só no 

primeiro semestre de 2013 mais adiante da violência, a discriminação e a ocorrência 

de atos de desrespeito dos direitos mais básicos, como ingresso aos sistemas de 

saúde, também são regulares. A intolerância contra esses cidadãos é manifestada 

frequentemente sendo considerado como um ser inferior, mendigo, malandro e 

pedinte. Esses comportamentos de intitular esses cidadãos acabam instigando a 

forma deles próprios se perceberem (BRASIL, 2011). 

A Arquitetura e Urbanismo também tem influenciado para dificultar a 

permanência de pessoas de rua em determinados locais, o que tem sido 

denominado como Arquitetura hostil, Arquitetura hostil é um conceito que define 

elementos urbanos criados para segregar indivíduos, especialmente pessoas em 

situação de rua. Bancos com divisórias, pedras colocadas sob viadutos e estacas de 

ferro na fachada de estabelecimentos, são alguns exemplos. 

O termo se popularizou em meados de 2014 após uma publicação no jornal 

britânico The Guardian. Mas a arquitetura hostil, ou como também é conhecida, 

arquitetura anti mendigo, começou a ganhar força nas grandes cidades a partir da 

década de 90. Ela nasceu a partir de uma visão subentendida de que apenas somos 

cidadãos quando estamos trabalhando ou consumido algo. Por exemplo, ficar 

sentado em um shopping é uma atividade fácil e tranquila, enquanto encontrar 

assentos confortáveis na rua é bem difícil (LOPES,2006) 

Trata -se de um problema que, além de discriminar pessoas em situação de 

rua, também impede que as cidades sejam ocupadas de forma plena. Com a 

arquitetura hostil, o acesso da população a atividades simples, como sentar em um 

banquinho confortável na praça, são prejudicadas. Até os pássaros sofrem com a 
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arquitetura hostil, já que o aumento de grades e objetos pontiagudos em superfícies 

urbanas impede que eles pousem (VIVADECORA, 2021)  

Em contraponto a Arquitetura e Urbanismo também tem frequentemente 

andado de mãos dadas com um senso de responsabilidade social e desejo de 

melhorar a sociedade através do ambiente construído. Embora seja impossível que 

uma questão tão complexa seja “resolvida” apenas pela arquitetura e Urbanismo, a 

relutância em se envolver e projetar essa questão representaria uma falha na 

interação com as questões da cidade e de seus habitantes. 

 

4. REFERENCIAL PROJETUAL 

 

Podemos mencionar alguns conceitos interessantes para soluções de curto 

prazo, bem como algumas maneiras pelas quais as cidades estão lidando com o 

problema em um nível mais fundamental, como exemplo podemos citar as micro 

moradias para pessoas em situação de rua em Loas Angeles, a Lehrer 

Architects converteu uma série de terrenos baldios de Los Angeles em espaços para 

micro moradias voltadas a acolher pessoas em situação de rua, um modelo 

experimental concebido para combater a falta de moradia na cidade. 

 Trabalhando em parceria com o Departamento de Obras e Engenharia da 

cidade de Los Angeles, a Lehrer Architects desenvolveu um projeto bastante 

simples, porém eficiente, casas construídas com estruturas de paletes reutilizados, 

foram pintadas em cores vibrantes para promover o sentido de comunidade e 

restaurar a dignidade da população em situação de rua através da arquitetura 

(ARCHDAILY 2008).  

 

 

https://www.lehrerarchitects.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
https://www.lehrerarchitects.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
https://www.archdaily.com.br/br/tag/los-angeles
https://www.archdaily.com.br/br/tag/Bureau%20of%20Engineering
https://www.archdaily.com.br/br/tag/los-angeles
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Figura 1 - casas construídas com estruturas de paletes reutilizados. 

Fonte: Archdaily, 2008. 

Outra proposta interessante reaproveita a estação de Metro de Londres como 

albergue para sem tetos. Morris + Company divulgou imagens de sua proposta 

vencedora do concurso que abordava a crise dos sem-teto em Londres.  A proposta 

M+C, produzida para o New Horizon Youth Center e para o prefeito de Londres, 

reaproveita a estação de metrô abandonada York Road como um albergue e espaço 

de co-working. Intitulado “Stepping Stones”, o projeto procura fornecer uma 

estratégia de terreno inclusiva, viável e holística que possa apoiar uma comunidade 

gerenciada e equilibrada, oferecendo aos jovens moradores de rua uma solução 

discreta para habitação de longo prazo. Cada residente é tratado com igual 

dignidade através de princípios projetual considerados e compartilhados. Espaços 

de co-working publicamente acessíveis e uma loja de caridade capacitam os 

moradores, que vêem o seu lar compartilhado como um destino ativo para a 

comunidade local (ArchDaily 2008). 

https://www.archdaily.com/office/morris-plus-company
https://www.archdaily.com.br/br/tag/londres
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Figura 2 - casas construídas com estruturas de paletes reutilizados. 

Fonte: Archdaily, 2008 

 

 

3. PROPOSTA 

Partindo desta problemática, como proposta principal de resolução, 

apresentaremos o conceito de casas pré-fabricadas. Esta tecnologia na área de 

produção arquitetônica, chegou abrindo novas portas e possibilidades executivas, 

como a utilização de novos materiais, utilização de impressoras 3D, otimizando 

assim, o tempo de execução, o valor total da obra e também a viabilidade construtiva 

em lugares fora de canteiros de obra devido a produção externa dos materiais. 

Ainda o século XIX, o trabalho do Estado era fundamentalmente a 

contribuição de segurança pública e a defesa externa, em ato de ataque hostil. Não 

obstante com a aplicação e a difusão da democracia, fez uma diversificação das 

ocupações do Estado, tendo que hoje em dia julga-se seu trabalho principal o 

cumprimento do bem-estar da sociedade, por meio da atuação em diversas áreas 

como alegria, cultura, meio ambiente, emprego, conduções, comunicações, etc.  
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Em direção a atingir os resultados prováveis em algumas áreas e fazer o 

bem-estar da junta, os governos se aproveitam de Políticas Públicas. Política Pública 

é capaz ser determinada como o “conjunto de atos desencadeadas pelo Estado, de 

acordo com vistas à solução (ou não) de questões da sociedade” .Aparem ser 

progressistas em combinações com instituições não governamentais e em relação a 

iniciativa privada.  

Concerne ao Estado acionar ações preventivas antes de circunstâncias 

de risco à sociedade por processo de políticas públicas. A instalação de políticas 

públicas deve ceder a uma razão própria, que move a existência de profissionais 

aptos, recursos claros, metas inteligíveis, instrumentos de conquista de decisão e 

dispositivos de monitoramento e exame de termos.  

Ao apresentar uma aproximação agregada para a pesquisa de políticas 

públicas, segue em analogia à ideia de política pública quanto uma simples 

manifestação do Estado num momento social considerada dificuldade, em 

conformidade com considerá-la quanto “uma fisionomia moderna de emprego do 

direito nas instituições democráticas, decorrente de uma profunda interação entre o 

Estado e a sociedade” . Na designação dos sistemas determinantes das posições 

públicas, ele marca o sistema formal (teoria, ato e resultados), o sistema 

substancioso (atores, afazeres e regras), a morfologia concreta (financiamento, 

suportes e custos), e a morfologia representativa (valores, cultura e linguagens).  

No plano da morfologia manifesto, ele analisa que todo sistema público se 

fundamenta numa ideia como dá amparo às habilidades de tratamento, em pesquisa 

de um seguro resultado”. São atos oficiais amplas em equipe, por meio de 

concepções e programas que motivam a proteção de benefícios e oportunidades 

dignas de ser aos habitantes, de perfil equânime e acerto. Bom as tiras formais que 

confirmam ás pessoas o cargo do direito de cidadania nas extensões de cultura, 

energia, comida, emprego, descanso, reserva, assembleia social, resguardo social, 

lei, cultura, higiene, moradia manifesto e meio ambiente, acorde o determinado na 

Constituição Federal de 1988.  

A prova desse universo está dada às correspondências entre as classes 

sociais e os segmentos de marca ou ações sociais, além das circunstâncias 
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econômicas globais que, de qualquer maneira, acodem nas eleições políticas e 

econômicas dos governos. Nas formações de Marshall acerca de a origem, em 

1949, a sistema geral destaca o esquema de bem-estar social europeu, nas 

demandas progressistas em que a cultura seria o superior direito geral manifesto, 

clara quanto uma estabilidade humana fundamental.  

Marshall item provia o nome de cidadania contendo as franquias 

individuais evidencias pelos direitos civis (direito de ir e vir, de imprensa, de fé e de 

propriedade), os direitos políticos (votar e ser consagrado e colaborar no talento 

político), e os direitos sociais (acesso a um último de bem-estar econômico e de 

segurança). pondera que a morfologia social de um país é certa pela sua estrutura 

demográfica, sua conquista, a emissão da fortuna entre seus habitantes, e sua 

classificação espacial e geográfica.  

É inclusive orientado em nota nesse rol a presença de termos de natureza 

étnica e cultural, e o como ele chama de “capital humano”: a educação. 16 

Schwartzman (2004) cita que a trato brasileira vem se conduzindo depressa ao 

longo das misérias décadas, a tal ponto que a agenda social muitas vezes é 

superada pelas circunstâncias. Com a transferência nas cotas de produtividade, que 

move exatamente o crescimento e as propriedades mais gerais da população, com a 

reflexão da sua queda, a perspectiva é que por volta de 2020 a população brasileira 

já tenha inerte de crescer e estabeleça a declinar.  

Identifica-se que a abreviação da produtividade da população não foi fruto 

de qualquer política governamental vigente, mas a consequência de uma série de 

aspectos que contêm o acesso das mulheres no entreposto de trabalho, a alternativa 

da população da esfera com as cidades, a extensão da cultura, a extensão da 

mensagem e do desimpedimento de meios contraceptivos e a alternativa nos 

recursos e no desenvolvimento da população.  

O envelhecimento da população, companheiro aos exorbitantes fatores 

argumentados, traz consequências na chance pôr a qual a vida familiar e geral se 

organiza. A maior aplicação de lugares chefiados por mulheres, a redução do 

número médio de filhos por domicílio, a extensão da extensão de lugares cujos 

chefes não têm cônjuge, estabelecendo espaço para novos sistemas societários, 
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são fatores que têm feito novos complicações que até ultimamente não faziam parte 

da agenda de incumbências governamentais. 

Quando se trata de obras de eficiência social, como construções de apoio 

a população, há diversos fatores que devem ser levados em consideração, como o 

custo total da construção, o aproveitamento de materiais, baixo desperdício em obra 

e a baixa necessidade de mão de obra, pois obras como estas não possuem altos 

investimentos e são dependentes do fator público para execução, para tal, seria 

necessário doações de ongs e grupos de apoio. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que a arquitetura é fundamental em tal causa social, a partir 

dela podemos dar uma vida digna à aquelas que são desprovidos de moradia e 

abrigo. Todo ser humano tem o direito de moradia, e se usada ao nosso favor, a 

arquitetura torna possível diversas formas de solução à problemática, como visto nas 

referências apresentadas. A arquitetura está em todos os lugares, na vida de todos, 

devemos, portanto, usar disso ao favor de todos, fornecendo através dela dignidade 

e qualidade de vida à todas as classes sociais. 
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