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RESUMO 

 

 

ABREU, Dayane Cristina de. Requalificação Urbana e Neuroarquitetura: estudo sobre o 

espaço urbano e o Centro de Valorização da Vida em Curitiba/PR. 2021. 54. Trabalho Final 

de Graduação (Arquitetura e Urbanismo) – UniCesumar – Centro Universitário de Maringá, 

Curitiba, 2021.   

 

 

Os centros urbanos estão em constante crescimento, e essa densa urbanização traz efeitos 

positivos e negativos para a cidade. Um dos principais problemas atuais dessas regiões é o 

grande número de pessoas em situação de rua – as quais, devido ao desamparo social e à falta 

de moradia, ocupam e fazem das ruas e praças suas casas. As condições de saúde física e 

mental dessas pessoas são, em quase todos os casos, precárias, e, por conta da utilização de 

entorpecentes – muitas vezes utilizados para fugir da realidade do abandono –, a situação se 

agrava. Com a pandemia da covid-19, a falta dessas condições sanitárias se intensificou, 

demonstrando a necessidade de projetar um local para abrigar, atender, dar segurança e 

oportunidades para tais pessoas, a fim de que elas possam retomar o controle de suas vidas. A 

cidade de Curitiba conta com alguns serviços disponíveis para esse público, e principalmente 

o Centro POP atua no trabalho de resgate e acolhimento. No entanto, o número de pessoas em 

situação de rua cresce a cada ano; segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(NATALINO, 2020), ocorreu um aumento de 140% entre 2012 e 2020. Dessa forma, esta 

pesquisa busca entender como ocorreu a urbanização de Curitiba, quem são as pessoas em 

situação de rua e quais estratégias projetuais ligadas ao conforto e à qualidade de vida podem 

ser empregadas na edificação. Com este material, desenvolveu-se a proposta de requalificação 

urbana das áreas verdes ociosas na região da Rua Padre Anchieta, no bairro Bigorrilho, em 

Curitiba, além do projeto do Centro de Valorização da Vida para pessoas em situação de rua, 

na mesma área. 

 

 

Palavras-chave: Pessoas em situação de rua. Centro de Valorização da Vida. Qualidade de 

Vida.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Urban centers are constantly growing, and this dense urbanization brings positive and 

negative effects to the city. One of the main current problems in these regions is the large 

number of people who are homeless – who, due to social helplessness and the lack of housing, 

occupy and make the streets and squares their homes. The physical and mental health 

conditions of these people are, in almost all cases, precarious, and, because of the use of 

narcotics – often used to escape the reality of abandonment –, the situation worsens. With the 

Covid-19 pandemic, the lack of these sanitary conditions was intensified, demonstrating the 

need to design a place to house these people, and provide care, security and opportunities to 

regain control of their lives. The city of Curitiba has some services available for this public, 

and, mainly, the Centro POP works in the rescue and reception work. However, the number 

of people who are homeless grows every year; according to the Institute for Applied 

Economic Research (NATALINO, 2020), there was a 140% increase between 2012 and 2020. 

Thus, this research pursues the understanding of how the urbanization of Curitiba happened, 

who are the people who are homeless and which design strategies linked to comfort and 

quality of life can be used in building. With this material, the proposal for urban 

redevelopment of idle green areas in the Padre Anchieta Street region, in the Bigorrilho 

neighborhood, in Curitiba, was developed, in addition to the project for the Value of Life 

Center for people who are homeless in the same area. 

 

Keywords: People who are homeless. Value of Life Center. Quality of life.  
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1. INTRODUÇÃO 

Curitiba alcançou o título de cidade por volta do ano de 1842 (CURITIBA, 2015), 

em resposta ao grande crescimento populacional, e, inicialmente, foi composta principalmente 

por imigrantes europeus (SOUZA, 2001); este fato explica o início da expansão da cidade na 

metade do século XIX, configurando a primeira tentativa de desenvolvimento planejado.  

Já em meados do século seguinte (XX), surge o Plano Agache: ao contrário do 

proposto pelos engenheiros Frederico Hégreville e Pierre Taulois – transformar a estrutura 

circular da cidade em vias e pavimentações de ângulos retos –, o arquiteto francês Alfred 

Agache previa a urbanização com expansão em estruturas radiais, como forma de 

descentralizar setores essenciais, tais quais o comércio, a educação e a indústria. Agache, em 

seu projeto, abarcou uma estrutura de saneamento básico a ser arquitetado concomitantemente 

a expansão urbana (CURITIBA, 2015; VIANNA, 2011). 

Assim, o Plano Agache é marcado historicamente pela sua relevância urbanística, 

uma vez que o arquiteto responsável não apenas se preocupou com a questão meramente 

estrutural da cidade; pelo contrário: Agache procurou também harmonizar a questão social 

(CARMO, 2012). Ou seja: a qualidade de vida foi um dos escopos de seu projeto, e é 

justamente nesta premissa que o presente estudo se baseia. 

O lançamento do concurso para a elaboração do novo plano urbanístico da cidade, 

que ocorreu em 1964 e teve como ganhadores uma equipe coordenada pelo arquiteto Jorge 

Wilheim, mudou as estratégias e a forma do crescimento urbano de Curitiba (VIANNA, 

2011). De crescimento radial e ilimitado, conforme proposto pelo Plano Agache, passamos a 

ter, no Plano Diretor, a proposta de um crescimento linear, traçado pelos eixos estruturais e 

delimitado pelo novo zoneamento. Nesse sentido, a região elencada para esta pesquisa faz 

parte de um dos eixos estruturais, denominado pela sigla EE, conforme a Lei de Zoneamento 

nº 15.511, e está localizada na Rua Padre Anchieta, no bairro Bigorrilho. 

Mesmo que o escopo do projeto do arquiteto Jorge Wilheim tenha sido estabelecer 

nesses eixos estruturais uma expansão do centro, ao mesmo tempo em que se promovia os 

comércios, as atividades e o transporte público (VIANNA, 2011), persistem, nessa região, 

evidências de que o projeto ainda precisa ser “finalizado”.  

Isso porque ainda existem algumas problemáticas, as quais serão abordadas ao longo 

da pesquisa, como a situação atual de alguns espaços urbanos que estão passando por um 

processo de degradação – fato que, somado ao crescimento da população em situação de rua, 

com pouco ou nenhum acesso ao saneamento básico, contribui com essa necessidade de 

“finalizar” o projeto, requalificando esses espaços.   



 

Sendo assim, analisamos uma região pré-definida do bairro Bigorrilho, conforme 

discutimos mais adiante, no capítulo 3, apontando as principais lacunas que podem vir a ser 

preenchidas em longo prazo, como os vazios urbanos. E, como resultado do estudo e do 

levantamento de dados, a pesquisa também lança as premissas para a proposta projetual de um 

Cento de Valorização da Vida (CVV1), como forma de conferir melhor qualidade de vida às 

pessoas em situação de rua e de mitigar os problemas urbanos e estruturais. 

A metodologia deste estudo baseia-se primeiramente na busca por referencial 

bibliográfico, com a intenção de desenvolver um embasamento teórico que aborde as questões 

sobre a situação da população de rua na cidade de Curitiba, e como a cidade se comporta e 

acolhe essas pessoas.  

A partir dessa premissa, foi possível dividir a pesquisa em três etapas principais, que 

delinearam os objetivos específicos, e se basearam no mapa mental indicado na figura 1: a 

primeira etapa consistiu em um levantamento de dados bibliográficos, a fim de delinear o 

processo histórico de conformação da cidade, o desenvolvimento da região e as características 

da neuroarquitetura, a aplicação das diretrizes dessa vertente, e como podemos utilizar o 

design biofílico.  

Além disso, nessa mesma etapa, abordou-se a problemática dos moradores em 

situação de rua, com um levantamento de dados atuais, coletados com base na FAS (Fundação 

de Ação Social) – órgão que é responsável pela assistência, organização e proteção social de 

famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade – e em outros meios de comunicação.  

A segunda etapa foi a de análise de correlatos que têm afinidade com o tema, para 

nortear a pesquisa sobre as tipologias de uso, sistemas construtivos e desenvolvimento 

projetual. Foram analisados correlatos nacionais e internacionais, com o objetivo de 

compreender o funcionamento dessas instituições em outras localizações, demonstrando 

formas diferentes de solucionar um problema em comum. 

Na terceira e última etapa, demonstrou-se a área de estudo por meio de mapas, 

abordando as questões de ocupação e degradação da paisagem, e propondo uma 

requalificação urbana da área delimitada, como forma de contornar a questão social – uma das 

                                                           
1 A sigla CVV (Centro de Valorização da Vida) foi incorporada pela autora nesse estudo para nomear 

a tipologia do projeto, com base nas pesquisas desenvolvidas durante o processo da monografia. Ela é resultado 

da unificação das propostas e programas das instituições: Centro POP (Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua) que atende, abriga e disponibiliza serviços para as pessoas em situação de rua; e 

do próprio CVV, que faz o atendimento por meio de telefone, e-mail ou chat de pessoas que precisam de apoio 

emocional, focando na prevenção ao suicídio. 



 

lacunas não contempladas no processo de urbanização de Curitiba. Além disso, nessa mesma 

etapa, apresentou-se o terreno escolhido para o desenvolvimento do projeto e as condições 

legais de implantação, e foram elaborados o programa de necessidades, o fluxograma e o 

organograma, a fim de traçar o melhor perfil possível de um CVV que atenda às demandas do 

grupo daquele local. 

 

FIGURA 1 – MAPA MENTAL DA PESQUISA 

 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as estratégias de requalificação urbana do espaço público delimitado na Rua 

Padre Anchieta (Zona Eixo Estrutural), com a finalidade de devolver as qualidades e funções 

perdidas nesse processo de degradação da paisagem. Com isso, busca-se a conceituação para 

o desenvolvimento de um Centro de Valorização da Vida para pessoas em situação de rua 

dessa mesma região. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Atendendo às premissas do objetivo geral, foram traçados como objetivos específicos: 



 

I. Traçar um histórico urbano por meio de um levantamento bibliográfico que 

demonstre: 

o O desenvolvimento dos planos urbanísticos, e como ocorreu a aplicação 

de cada um na cidade de Curitiba; 

o Quais foram os possíveis indicativos nesse processo urbano que 

alavancaram a ocorrência da problemática citada, como a degradação 

da paisagem urbana; 

o Conceituar a requalificação urbana, evidenciando quais são os 

princípios e abordagens da prática; 

II. Apresentar indicativos e informações que possibilitem o entendimento da 

neuroarquitetura, demonstrando suas possibilidades e meios de aplicação na 

região em questão; 

III. Delimitar a área de estudo: 

o Delimitar quais são as áreas degradadas, e que passarão pela 

requalificação urbana; 

o Propor estratégias que promovam a função urbana e social dessa área 

degradada; 

IV. Elaborar o desenvolvimento do estudo de caso:  

o Investigar a área mais adequada na região para desenvolver o Centro de 

Valorização da Vida; 

o Compreender as necessidades das pessoas em situação de rua, traçar 

essas características e propor um programa que atenda tal demanda; 

o Desenvolver o programa, fluxograma e organograma do estudo;  

o Traçar as condicionantes ambientais, e levantar a legislação vigente. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Ao caminhar pela região da Rua Padre Anchieta, situada no bairro Bigorrilho em 

Curitiba, Paraná, é possível notar algumas características evidentes do local. Dentre elas, 

chama atenção a grande quantidade de pessoas em situação de rua abrigadas embaixo de 

marquises. Esse cenário denuncia as condições precárias de vida dessas pessoas, as quais, 

além de se acomodarem no chão – local muitas vezes sujo e degradante – para dormir, sofrem 

também com a ausência de saneamento básico. 



 

Outra característica evidente nessa região é a dos espaços verdes públicos, os quais se 

encontram degradados, com lixo e sem nenhum tratamento paisagístico. Para mais, às 

margens dessa área verde, dotadas de pichações, esses espaços também se tornaram alvo de 

despejo de objetos – e, inclusive, de dejetos humanos –, o que denuncia, mais uma vez, um 

saneamento básico inacessível à essas pessoas.  

Estatisticamente, com base nos dados estimados do IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), o número de pessoas em situação de rua no Brasil aumentou cerca de 

140% no período entre setembro de 2012 e março de 2020 (NATALINO, 2020). É válido 

ressaltar que o Brasil não faz uma contagem oficial desse número, dada a necessidade de uma 

logística operacional, complexa de ser aplicada, devido à extensão territorial e às mais 

diversas formas de ocupação dessas pessoas, as quais não possuem um endereço fixo 

(NATALINO, 2020).  

Tal crescimento se intensificou nesse último ano, principalmente por conta da 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19), devido à crise no campo da saúde, que se alastrou 

para a economia, gerando um agravamento na taxe de desemprego no país (IPEA, 2020). 

Com o levantamento desses dados, é evidente o crescimento do número de pessoas em 

situação de rua ao longo dos anos. E, devido às condições que essas vivenciam nas ruas, além 

do agravamento da pandemia, o risco de contaminações e doenças por falta de moradia e 

saneamento básico é intensificado.  

Portanto, faz-se necessária a proposta de implementação do Centro de Valorização da 

Vida focado nessa parcela da população, para lhes oferecer abrigo e disponibilizar o suporte 

necessário. Além disso, é importante aplicar as estratégias de requalificação na área urbana 

nessa região, oferecendo uma função social ao local. 

 



 

2. CONCEITUAÇÃO TEMÁTICA 

2.1 HISTÓRICO URBANO DA CIDADE DE CURITIBA 

 

A emancipação política do Paraná em relação ao estado de São Paulo possibilitou 

que, em meados de 1857, se iniciasse uma movimentação no traçado urbano da recente 

província (FIGURA 2).  

Os estudos e medições liderados pelo engenheiro Pierre Taulois, resultaram na 

implantação de um traçado mais regular para as ruas da cidade, propondo uma melhoria na 

circulação viária (VIANNA, 2011). Esse fato, ligado ao desenvolvimento econômico gerado 

pela indústria da erva mate, pela chegada dos primeiros imigrantes e pelo aparecimento das 

grandes construções – como os casarões da elite brasileira, a instalação da Estação Ferroviária 

e o Passeio Público –, alavancou o crescimento da cidade, conforme mostra o mapa de 1894 

na figura 2 (CARVALHO, 2019). 

 

FIGURA 2 – MAPAS DE CURITIBA DOS ANOS 1857 E 1894 

 

 
FONTE: Curitiba em dados, IPPUC (20--). Disponível em: 

http://curitibaemdados.ippuc.org.br/. Adaptado pela autora (2021) 

 

 

No mandato, entre 1912 e 1916, do prefeito e engenheiro Cândido de Abreu, ocorreu 

a construção de edifícios públicos como o Paço Municipal (atual Paço da Liberdade), a 

expansão dos bairros povoados principalmente pelos imigrantes e a implantação de 



 

infraestrutura urbana, por meio de serviços de energia elétrica, esgoto e água, pavimentação 

das ruas principais e arborização das praças e espaços públicos.  

Os próximos anos foram marcados pela evolução da arquitetura na cidade; a 

construção de diversos edifícios com um gabarito de altura mais elevado para a época, como o 

Palácio Avenida e o Edifício Moreira Garcez, ambos na Rua XV de novembro e inaugurados 

em 1929 e 1933, respectivamente, demonstra esse progresso (CARVALHO, 2019; VIANNA, 

2011).  

A discussão sobre o plano diretor de Curitiba iniciou em meados de 1940, com a 

contratação da empresa Coimbra Bueno & Cia LTDA, juntamente com o auxílio do urbanista 

Alfred Agache. Nasceu, assim, o Plano de Urbanização de Curitiba, atualmente conhecido 

como Plano Agache (ilustrado na figura 3).  

Esse plano defendia o crescimento radial da cidade, implantando um plano de 

avenidas para reestruturar os trechos viários das principais ruas. Além disso, ele identificou os 

maiores problemas da época, como a falta de saneamento, os constantes alagamentos, a 

necessidade de canalizar os rios e a criação de “centros funcionais” como o Centro Cívico – 

espaço responsável pela administração pública (VIANNA, 2011). 

 

FIGURA 3 – MAPA PLANO AGACHE E FOTOGRAFIA MOSTRANDO A RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO EM 1947 

 

 
FONTE: Curitiba em dados, IPPUC (20--). Disponível em: 

http://curitibaemdados.ippuc.org.br/.  Adaptado pela autora (2021) 

 



 

O Plano Agache foi parcialmente implantado, devido ao seu alto custo, além de 

problemas técnicos que ocorreram na época. No entanto, ele deixou marcas que permanecem 

na cidade até os dias atuais, como o zoneamento dividido por setores/centros, o Parque 

Barigui e o Viaduto do Capanema, ambos propostos no plano, mas implantados anos depois 

(CURITIBA, 2012). 

Os anos 1950 foram marcados nacionalmente pelo crescimento na industrialização, 

tanto nas importações, quanto nas exportações, principalmente com relação à indústria do 

café. Além disso, houve também nessa época uma ampliação e incentivo ao consumo 

automobilístico, que firmou a necessidade de construir estradas e promover as conexões 

rodoviárias (VIANNA, 2011).  

A indústria do café possibilitou que os holofotes iluminassem o estado do Paraná, 

por ser o principal fabricante desse produto. O destaque nacional alavancou os cofres 

públicos, e, cerca de vinte anos após o Plano Agache, a expansão do centro urbano, a 

comercialização do café e a verticalização das construções trouxeram a necessidade de 

readequar o crescimento urbano e a infraestrutura da cidade (CARVALHO, 2019). 

Em 1962 houve a criação do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) – fato que fomentou a discussão sobre o urbanismo da cidade e 

formou um grupo de estudos para tratar tais assuntos. Pouco depois, em 1964, a Prefeitura de 

Curitiba lançou um concurso público para propor mudanças urbanísticas na cidade, e, em 

1966, o Plano Diretor de Curitiba foi aprovado.  

Esse novo plano se baseia em três pilares principais: o do uso do solo, o do sistema 

viário e o do transporte público. E ele levantou ainda questões acerca do zoneamento, com a 

finalidade de propor à cidade um crescimento organizado, e da preservação histórica e da 

regulamentação dos loteamentos, e estabeleceu diretrizes diretamente ligadas ao transporte 

público e ao funcionamento do sistema viário (VIANNA, 2011). Esses pontos influenciaram 

diretamente as transformações de implementação de novas edificações e o funcionamento do 

sistema viário da região e de toda a cidade.  

Durante o processo de desenvolvimento do plano ocorreu a formação do grupo de 

assessoria e acompanhamento, o qual foi importante por ser composto por pessoas locais, que 

cresceram na cidade e possuíam consciência sobre o seu funcionamento. Em 1965, pela Lei 

2.606, esse grupo passou a configurar o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

de Curitiba) – instituição presente e de grande relevância até os dias atuais.  

O Plano Diretor demorou um tempo para ser colocado em prática, e isso possibilitou 

um detalhamento mais intenso das diretrizes. Em 1971, Jaime Lerner tornou-se o prefeito de 



 

Curitiba, e, por ser ex-integrante do IPPUC e estar em contato com o plano desde o início, ele 

assumiu a responsabilidade de executar as condutas estudadas no plano (VIANNA, 2017). 

Com relação às diretrizes, a mais relevante para nossa pesquisa é a configuração dos 

eixos estruturais na cidade, tanto por conta da expansão urbana possibilitada por essa ação, 

quanto por se tratar da área de estudo aplicada aqui. Os eixos estruturais foram criados 

principalmente como uma forma de ligação entre a cidade e a população, seja no quesito 

mobilidade e adensamento, quanto na questão social.  

O setor estrutural ficou responsável por conter edifícios de maior altura, permitindo o 

uso misto e a proposta de galerias, além de promover os comércios de rua. Esse estereótipo 

foi desenvolvido no plano com a intenção de promover uma proximidade entre pessoas e 

desenvolvimento urbano, levando em consideração a escala do pedestre (VIANNA, 2011).  

Essa divisão setorial impulsionou um adensamento gradativo da cidade, como uma 

solução para estabelecer um crescimento organizado, um parâmetro de convivência, deixando 

bem delimitadas as áreas centrais e residenciais.  

O sistema trinário (FIGURA) 4) auxiliou na estruturação viária da cidade, 

concentrando cada meio de transporte em uma via específica, e promoveu maior agilidade, 

segurança e disciplina ao uso. As vias lentas concentradas no eixo estrutural auxiliam no uso e 

apropriação das galerias e comércios locais, e as vidas rápidas paralelas estabelecem uma 

ligação mais rápida entre os bairros; entender o funcionamento e o desenvolvimento histórico 

desse sistema viário é extremamente importante para esse estudo, por tratar da mobilidade 

existente na área delimitada. 

 

FIGURA 4 – ESQUEMA DO SISTEMA TRINÁRIO 

 

 
FONTE: IPPUC. Adaptado pela autora (2021) 



 

2.2 TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS  

 

A teoria das janelas quebradas (Broken windows theory) provém de um estudo feito 

em 1969 pelo psicólogo de Stanford, Philip Zimbardo e retrata como a desordem pode ser 

uma ação geradora de mais desordem. Ele foi aplicado no Bronx, em Nova Iorque, e em Palo 

Alto, na Califórnia. Nos dois locais um automóvel foi estacionado na rua, e a única diferença 

entre eles era que o que foi implantado no Bronx estava sem placa e com o capô levantado, e 

o de Palo Alto estava em perfeitas condições. Em menos de 24 horas, o veículo sem 

emplacamento, que estava inserido no Bronx, foi quase completamente depenado por alguns 

indivíduos, enquanto o outro carro localizado em Palo Alto continuou intocado (WILSON; 

KELLING, 1982).  

Após uma semana, Philip Zimbardo decidiu quebrar uma parte do automóvel em 

Palo Alto e analisar o efeito desse ato: em poucas horas o carro foi destruído e teve diversas 

peças roubadas. É pertinente ressaltar que todo esse processo foi acompanhado, e que as 

pessoas que destruíram esse patrimônio eram, em sua maioria, brancos e muito bem vestidos 

(WILSON; KELLING, 1982). 

A partir desse estudo, podemos entender como um ambiente degradado é visto pelo 

ser humano, e como, nesse cenário, esse perde referenciais culturais e de valor, como se o 

espaço trouxesse à tona a face mais violenta do usuário. Esse estudo tem como finalidade de 

correlacionar, nessa pesquisa, a neuroarquitetura e o uso do espaço urbano e das edificações, 

demonstrando a importância dos sentidos nessa relação, e como sentimentos – de percepção, 

reconhecimento e pertencimento – são de extrema importância para uma vivência pacífica nos 

centros urbanos. 

Nesse contexto, a realidade da área de estudo delimitada nessa pesquisa – localizada 

na Rua Padre Anchieta, bairro Bigorrilho em Curitiba/PR – possui espaços ociosos, por se 

tratar de um centro urbano, com grande movimentação comercial, e por ter a presença de 

prédios com extenso gabarito de altura (alguns chegando a mais de 20 pavimentos). E esses 

espaços implicam, por sua vez, consciente ou inconscientemente, a degradação do local, 

conforme o estudo de Zimbardo aponta. 

 

2.3 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 



 

São muitos os caminhos que podem levar uma pessoa à situação de rua, mas a causa 

principal em praticamente todos os casos é uma ruptura em algum dos pilares principais da 

vida, como questões ligadas ao âmbito familiar e econômico (MELO, 2011). 

Estar nessa condição não é uma escolha, mas sim uma ocorrência desencadeada por 

acontecimentos traumáticos que, quando combinados com a dependência química, se 

intensificam e afundam cada vez mais o indivíduo neste grupo; o uso de drogas – em especial 

o crack – abre as portas para a rua, e acaba prendendo a pessoa. Esta, por não conseguir se 

livrar da dependência, acaba se afastando do seu círculo familiar (MELO, 2011). 

Para ilustrar a porcentagem dos motivos que levam à condição de rua, foi elaborado 

o gráfico 1, com base no estudo Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, 

feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2008. Nesse mesmo 

estudo, pode-se visualizar um gráfico que mostra a diferença de gênero e de idades na rua, 

conforme a figura 5. Segundo essa pesquisa, a população masculina é predominante nas ruas, 

chegando a uma porcentagem de 82% (BRASIL, 2009). 

 

GRÁFICO 1 – MOTIVOS PARA MORAR NAS RUAS 

 

Dependência
química - 35,50%

Desemprego -
29,80%

Problemas
familiares - 29,10%

  
FONTE: Cunha, 2009. Elaborado pela autora (2021) 

 

 

FIGURA 5 – GÊNERO E IDADE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 



 

 
FONTE: Cunha (2009) 

 

A população de rua concentra-se com maior intensidade nos centros urbanos e ocupa 

as praças da região. Em Curitiba, segundo dados da FAS, cerca de 60% dessas pessoas estão 

localizadas na Regional Matriz, que se caracteriza como a região central da cidade. A 

Prefeitura de Curitiba, integrada com a Fundação de Ação Social e outras instituições que 

atuam na assistência social da cidade, promove equipes para abordar e retirar a população da 

rua, levando-a para centros especializados (ROSSINI, 2018).  

Isso se relaciona também com o crescimento e os processos de gentrificação nos 

centros urbanos, intensificados principalmente pelo desenvolvimento econômico e a 

especulação imobiliária: nesse contexto, diversas revitalizações ocorrem nesses espaços, e as 

pessoas em situação de vulnerabilidade tendem a ser retiradas dos locais (PRADELLA, 

2016).  

Segundo dados do levantamento feito pelo IPEA em 2020, a população em situação 

de rua no Brasil sofreu um aumento de 140% no período de 2012 a 2020 (NATALINO, 

2020); no entanto, é importante frisar que esse levantamento não acontece de forma precisa, e 

que não existe nenhuma contagem oficial no país.  

Portanto, a contagem foi efetuada por meio do cadastramento no Cadastro Único, 

programa social voltado para o levantamento de dados sobre pessoas e famílias em situação 

de vulnerabilidade social, com a intenção de promover programas de assistência social para as 

mesmas. Em 2021 foram contabilizadas, também com base no Cadastro Único, cerca de 2,7 

mil pessoas vivendo desamparadas nas ruas (RPC Curitiba, 2021).  



 

As condições sanitárias e de saúde dessas pessoas são precárias, e podem piorar com 

a dependência de drogas e o alto consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, existem também 

os problemas relacionados à psique humana, como a depressão e outras doenças psicológicas; 

o consumo de substâncias químicas que alteram as reações cerebrais está vinculado também à 

essa questão psicológica, pois os usuários as utilizam – para além do vício – como uma forma 

de escapar da realidade na qual estão inseridos. Para mais, outros problemas de saúde são 

encontrados, como infecções sexualmente transmissíveis, dermatites diversas, problemas 

respiratórios e doenças bucais (CUNHA, 2009).  

Com o início da pandemia do Covid-19, em 2020, a questão de saúde básica ficou 

ainda mais urgente para essa parcela da população, pois as principais medidas de prevenção 

ao vírus são o distanciamento e isolamento social, a constante higienização das mãos e o uso 

de máscaras. Itens básicos se tornaram cruciais para a sobrevivência; mas, pensando na 

realidade da pessoa, em situação de rua, esses se tornam inalcançáveis.  

Em Curitiba, conforme dados disponibilizados no site da FAS, existem algumas 

instituições voltadas à assistência social dessas pessoas, com destaque para o Centro POP 

(Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), que atua no 

atendimento, abrigamento e albergagem. Existem cinco unidades na cidade, e essa é a 

instituição que mais se aproxima da proposta dessa pesquisa, por fornecer acolhimento e 

atendimento socioassistencial, e por promover oficinas e atividades para as pessoas em 

situação de rua (QUADRO 1).  

No entanto, nenhuma dessas instituições está localizada no bairro Bigorrilho, e, 

devido ao crescimento dos números dessa população e do número de pessoas situadas nessa 

região, é possível compreender a necessidade de implementar um Centro de Valorização da 

Vida, pois este, além de ofertar abrigo para tais pessoas, também abrange diversos serviços 

nas áreas de saúde e educação. 

2.4 A PERSPECTIVA DA NEUROARQUITETURA 

 

O corpo humano é o principal instrumento de reconhecimento e identificação do 

ambiente: é por ele que expressamos nossas características, e é também por meio dele que 

adquirimos a percepção do espaço em que estamos inseridos. Segundo Juhani Pallasmaa 

(2009), a pele é o primeiro órgão – antes mesmo dos olhos (responsáveis pela visão e 

reconhecimento da imagem) – a receber as percepções de sentimentos e sentidos, e é ela que 

nos passa a primeira sensação de reconhecimento do local. 



 

A conjunção da visão com o tato promove uma ligação importante para a percepção 

e comunicação, pois desenvolve o vínculo e/ou a sensação de proteção. Assim, o corpo 

humano é capaz de carregar sua carga cultural, de memória e de imaginação, tornando-se um 

referencial por onde passa (PALLASMAA, 2009).  

A arquitetura está fortemente ligada a esse referencial, ao espelhar a história, cultura 

e identidade de uma época, e funcionar como uma escala ou uma unidade de medida de 

tempo. Com isso, as noções de pertencimento e reconhecimento são traçadas, integrando a 

tríade cidade/espaço, arquitetura e usuário.  

No nosso campo ótico temos a presença de dois tipos de visão: a periférica, ou 

tangencial, e a central. A segunda é focal e responsável pelos detalhes, e funciona 

principalmente por conta mácula – um ponto ovalado do olho humano formado por camadas 

de células – que garante nitidez e percepção das cores na recepção das imagens. A primeira 

traz a percepção do entorno, fora do foco principal da visão, e é formada nas laterais da retina. 

Alguns estudos apontam que a visão periférica tem uma preeminência no sistema mental 

humano, conectando as respostas emocionais com a vivência do usuário ao entorno 

(PALLASMAA, 2009).  

Entornos e contextos ligados à natureza e/ou à história promovem os sentimentos de 

pertencimento citados acima – o que, portanto, está diretamente ligado à visão periférica. 

Nesse sentido, tal fato pode explicar o rompimento dessa identificação nos centros urbanos da 

atualidade: a replicação de uma arquitetura que não possui representatividade, não preenche 

lacunas emocionais e não propõe uma busca pela de qualidade de vida, de conforto, e, 

atualmente, uma busca pela sustentabilidade, pode auxiliar essa segregação entre homem e 

espaço. 

Existe uma hierarquia de sentidos estabelecida desde a Renascença (FIGURA 6), e, 

por meio dela, é possível visualizar a dominância da visão com relação aos outros sentidos. 

Essa dominância pode favorecer o desequilíbrio dos demais sentidos, isolando as percepções 

humanas em caixas separadas, e não permitindo uma funcionalidade em conjunto dessas 

sensações (PALLASMAA, 2009). Como consequência dessa divisão podem emergir 

sentimentos de isolamento, solidão e reclusão – principalmente na era tecnológica dos dias 

atuais. 

 

FIGURA 6 – HIERARQUIA DOS SENTIDOS 

 



 

 
FONTE: Os olhos da pele (PALLASMAA, 2009). Elaborado pela autora (2021) 

 

Pôde-se perceber que tais sentimentos afloraram com a pandemia desencadeada pelo 

coronavírus em meados de março de 2020, pois essa obrigou a população a se manter em 

quarentena para sua própria proteção; a casa se tornou um cenário principal, ao ir além dos 

conceitos de habitação, e abrigar o espaço de trabalho, lazer, e assim por diante.  

Essa ressignificação, por sua vez, trouxe à tona algumas questões sobre o habitar: a 

visão sobre a casa mudou de refúgio para possível prisão, despertando diversos sentimentos 

de depressão, ansiedade e angústia (SILVA, 2020). 

Nesse cenário, torna-se pertinente trazer à discussão a neuroarquitetura, uma vertente 

que estuda a aplicação da neurociência dentro da arquitetura. Esse campo está ligado às 

questões psicológicas, e pode demonstrar como cada indivíduo se comporta em relação ao 

ambiente em que está inserido, seja ele interno ou externo. Ela aborda também a qualidade do 

espaço, a qualidade de vida (aplicada principalmente ao conforto ambiental) e como laços 

emocionais – de reconhecimento e pertencimento – podem favorecer positivamente um 

espaço (SILVA, 2020).  

Unindo a necessidade de uma arquitetura que promova a qualidade de vida com a 

situação das pessoas que vivem nas ruas, buscou-se estratégias projetuais para desenvolver 

uma instituição que lhes ofereça os serviços e cuidados necessários, mas que também possa 

contribuir para a valorização dessas vidas.  

E essa valorização acontece em diversos aspectos, por meio da assistência médica, 

psicológica – principalmente, para entender o que levou essas pessoas à condição de rua, e 

lhes oferecer oportunidades de tratamento, para que possam retomar o controle de suas vidas 

– e social, por abrigar esses indivíduos e abrir possibilidades de ensino. Para alcançar esse 

objetivo, o projeto conta com um design biofílico, conforto térmico, acústico e psicologia das 

cores. 



 

Com o desenvolvimento das cidades e a crescente urbanização, o ser humano passou 

a ter cada vez menos contato com a natureza, e esse distanciamento pode favorecer 

comportamentos agressivos e causar problemas fisiológicos, como o aumento da pressão 

sanguínea (ROSA, 2019).  

Ter contato com um ambiente paisagístico que estimule essa conexão entre homem e 

natureza, e que traga sensações visuais, olfativas e até mesmo táteis, implica um sentimento 

de pertencimento ao espaço, entrando em uma ótica de delimitação territorial no estímulo 

primitivo do homem de pertencer e defender um local. Nesse contexto, as condições de 

relaxamento e diminuição de ansiedade acontecem, pois estimula-se o sentimento de 

segurança (PAIVA, 2018). 

Ainda dentro da discussão acerca dessas percepções sensoriais, segundo Heller 

(2013), cada cor apresenta um fator psicológico e implica uma sensação diferente ao local em 

que está aplicada (em relação ao telespectador). A autora relata também que esses estímulos, 

provocados pelas cores, não são completamente aleatórios, e funcionam de forma similar em 

cada pessoa, por se tratar de uma carga sentimental que vamos guardando no nosso cérebro ao 

longo de toda vida.  

Nesse sentido: a intenção desse projeto é promover a qualidade de vida, e, para 

contribuir nesse processo, as cores são de extrema importância. Por esse motivo, foram 

escolhidas as cores: amarelo (otimismo); azul (simpatia/harmonia); rosa (sensibilidade); verde 

(fertilidade/esperança); e laranja (recreação), conforme mostra a figura 7. Nessa composição 

de cores, é possível gerar uma sensação de amabilidade, a qual remete à gentiliza, conforto e 

segurança. 

 

FIGURA 7 – PSICOLOGIA DAS CORES 

 

 
FONTE: Heller (2013) 

 



 

Além das cores, a iluminação pode criar um ambiente favorável ao conforto da 

edificação, e também influencia diretamente nas percepções do espaço, podendo provocar 

mudanças comportamentais negativas ou positivas no usuário; estudos demonstram que um 

indivíduo situado em um local sem janelas ou iluminação natural pode pender ao delírio e à 

alucinações, ao perder a perspectiva do espaço/tempo – em comparação a um indivíduo 

situado em um ambiente com janelas e conexão com o entorno (VIEIRA et al., 2021).  

Portanto, para estimular a sensação de bem-estar e conexão com o entorno, o projeto 

se desenvolve também com a presença de janelas e a utilização de materiais como o vidro, a 

fim de promover a iluminação natural e a permeabilidade visual com o entorno. 



 

3. ANÁLISE DE CORRELATOS 

 

Para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa e do processo projetual, foram 

coletados dados de três exemplos correlatos relacionados ao tema, sendo eles dois nacionais e 

um internacional. Esses estudos possuem ligação com as características da tipologia 

habitação institucional, e alguns possuem também relevância pela questão urbana e 

paisagística.  

3.1 HABITAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SEM TETOS E JARDINS URBANOS 

– WE ARCHITECTURE + ERIK JUUL 

 

O projeto de habitação temporária é uma proposta voltada para pessoas em situação 

de rua, com a implementação de um jardim urbano, em Copenhague, na Dinamarca. O estudo 

é de 2017, foi feito pelos escritórios We Architecture e Erik Juul, e possui 2.000m² de área. 

A volumetria se desenvolve priorizando esses jardins (como é possível visualizar na 

figura 8), projetados para promover a integração entre os usuários por meio da interação 

social. Essa diretriz é muito importante, pois uma das principais buscas de nossa pesquisa é 

alavancar o sentimento de pertencimento no usuário com relação a cidade e a edificação – fato 

que é viabilizado pela implantação desses jardins.  

Além disso, a promoção de jardins internos e externos propõe um contato entre os 

usuários do centro e a população residente no entorno, o qual é importante para retirar essas 

pessoas da margem do esquecimento, conscientizando a sociedade da sua existência. 

 

FIGURA 8 – VOLUMETRIAS HABITAÇÃO WE ARCHITECTURE 

 

 
FONTE: ArchDaily (2017a). Indicações pela autora (2021). 



 

 

A estrutura da edificação é em contêiner, e foi instalada de modo que funcionasse 

como um andaime, conectando diversos contêineres, mas deixando espaços livres entre eles 

(FIGURA 9). Para mais, essa estrutura se caracteriza por ser flexível, trazendo a possibilidade 

de mudar os espaços conforme a necessidade da instituição e dos usuários. 

 

FIGURA 9 – ESTRUTURA DA HABITAÇÃO WE ARCHITECTURE  

 

 
FONTE: ArchDaily (2017a). Adaptado pela autora (2021) 

 

Desse modo, analisar o programa e o layout da proposta (FIGURA 10) é importante 

para compreender quais são as necessidades dos usuários, e como elas foram implantadas 

pelos autores do projeto na sua concepção.  

O programa é composto pela parte de habitação, que conta com a habitação (um 

dormitório mobiliado com banheiro), um alojamento de emergência (quatro dormitórios 

mobiliados), e duas casas (dois dormitórios mobiliados com banheiro, e que funcionam 

separadamente). São de uso coletivo: dois banheiros públicos; sala de jantar; sala de estar; 

cozinha; oficina; estúdio de yoga; estufa; jardins. A parte administrativa conta com um 

escritório grande, um escritório pequeno, um espaço para convivência e uma sala de reuniões.  

Como um dos intuitos desse projeto é disponibilizar condições para melhorar a saúde 

física, mental e a qualidade de vida, na área de lazer implantou-se um estúdio para a prática de 

yoga.  

 



 

 

FIGURA 10 – LAYOUT E PROGRAMA WE ARCHITECTURE 

 

 

 

 
FONTE: ArchDaily (2017a). Adaptado pela autora (2021) 

 



 

3.2 CENTRO DE ACOLHIMENTO – BRUNA DORINI 

 

A acadêmica Bruna Dorini propôs, em seu trabalho final de graduação um Centro de 

Acolhimento implantado na cidade de Curitiba, próximo ao viaduto do Colorado na Rua 

Dário Lopes, região dos bairros Jardim Botânico e Rebouças. O projeto possui cerca de 

3.215m² de área, e é resultado da unificação de três tipos de instituição voltadas para o 

acolhimento e abrigo de pessoas em situação de rua. 

 Segundo Dorini (2019), as “(...) práticas de sobrevivência no meio urbano geram 

degradação da cidade”, fato que identifica a necessidade do Centro de Acolhimento como 

ferramenta de assistência e reinserção social para essa população que vive nas ruas.  

O terreno é de esquina, o que possibilita o acesso pelas duas ruas que o contornam 

(FIGURA 11), e o acesso geral fica na fachada voltada para a Rua Conselheiro Laurindo, 

junto ao acesso de serviços que leva até o estacionamento; o acesso para os usuários e para a 

região da praça/biblioteca fica na Rua Dário Lopes dos Santos. 

 

FIGURA 11 – IMPLANTAÇÃO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

 

 
FONTE: Dorini, 2019. Adaptado pela autora (2021). 

 

Para compreender melhor a disposição do programa e do layout na planta, foi 

desenvolvida uma setorização, com base no programa de necessidades exposto pela autora. 

No primeiro pavimento da edificação (FIGURA 12) ficou todo o setor administrativo, o setor 

de saúde, uma parte das salas na área de ensino, e alguns cômodos do setor de serviço, como o 

estacionamento, o canil, a segurança, a cozinha e os depósitos. Além disso, ele também conta 



 

com um dormitório destinado ao público masculino, com cerca de 380m², um espaço para 

guardar os pertences, instalações sanitárias e o refeitório, de uso comunitário. 

 

FIGURA 12 – PLANTA TÉRREO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

 

 
 

FONTE: Dorini, 2019. Adaptado pela autora (2021) 

 

No pavimento superior (FIGURA 13) ficou o restante do programa, com dois 

dormitórios de permanência (um masculino e um feminino). Existe ainda outro local para a 

guarda de pertences e um espaço com dormitório de emergência, usado em situações nas 

quais a pessoa passará pouco tempo no Centro. É também no pavimento superior que fica a 

parte da horta, uma diretriz importante nesse projeto, pois promove o ensino sobre plantio, 

alimentação e agricultura, além de dar a possibilidade de trabalho com a venda dos alimentos 

produzidos. 

 

FIGURA 13 – PLANTA SUPERIOR CENTRO DE ACOLHIMENTO 

 

 
FONTE: Dorini, 2019. Adaptado pela autora (2021) 

 



 

Nesse projeto, a presença da praça tem eficácia enquanto elemento de conexão entre 

os residentes do centro e a população do entorno, como uma solução para diminuir a apatia na 

sociedade (DORINI, 2019). Para mais, promover uma permeabilidade visual na edificação 

(FIGURA 14) também favorece essa integração social, e ter uma praça que permeia, do 

interno para o externo, intensifica essa conexão.  

 

FIGURA 14 – FACHADAS CENTRO DE ACOLHIMENTO 

 

 
FONTE: Dorini, 2019. 

 

Na parte dos dormitórios, foi desenvolvido um módulo cama (FIGURA 15), com 

armários para guardar pertences e uma luminária; ele comporta duas camas, divididas por 

uma parede com 1 metro e 20 centímetros de altura. 

 

FIGURA 15 – MÓDULO CAMA CENTRO DE ACOLHIMENTO 

 

 
FONTE: Dorini, 2019. Adaptado pela autora (2021) 

 



 

3.3 CIC DO IMIGRANTE – ESCOLA DA CIDADE + B ARQUITETOS 

 

O projeto CIC do Imigrante foi desenvolvido no bairro da Barra Funda em São 

Paulo, a partir da parceria entre o escritório B Arquitetos e a Escola da Cidade. Ele foi 

projetado para acolher os imigrantes que chegam na cidade e oferecer atendimento 

especializado e focado nesse público-alvo. Ele conta com 1.580m² de área, e foi implantado 

no conjunto de edifícios de uma antiga estação ferroviária; a figura 16 mostra a fachada e o 

conjunto de edifícios. 

 

FIGURA 16 – FACHADA CIC DO IMIGRANTE 

 

 
FONTE: Pedro Vanucchi, para o ArchDaily (2017) 

 

A principal e mais relevante característica desse projeto para a presente pesquisa é a 

relação entre a praça e os edifícios: a praça, nessa concepção, funciona como um espaço de 

boas-vindas e recepciona as pessoas que se dirigem ao local; além de ser a responsável pelo 

fluxo de acesso, ela também faz a ligação entre os edifícios (FIGURA 17). 

 

FIGURA 17 – PLANTA TÉRREA CIC DO IMIGRANTE 

 



 

 
FONTE: ArchDaily (2017b). 

 

O acesso possui um desnível com escadaria indo em direção a praça do imigrante, 

um espaço amplo que dá acesso aos demais edifícios no complexo. Além dessa praça, no 

canto direito do edifício com os atendimentos, temos um jardim. Essa interação entre 

edificação, espaços verdes e de interação social é um fator importante e auxilia no 

desenvolvimento da conexão e envolvimento entre as pessoas que utilizam o local (Figura 

18). 

 

FIGURA 18 – PRAÇA CIC DO IMIGRANTE 

 

 
FONTE: Pedro Vanucchi, para o ArchDaily (2017b) 

 



 

4. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE 

 

A área de estudo foi delimitada no bairro Bigorrilho, localizado na Regional Matriz, 

na cidade de Curitiba, Paraná. O espaço urbano em questão é situado no trecho viário da Rua 

Padre Anchieta, traçando esse perímetro desde a Rua Francisco Rocha até a Rua Jerônimo 

Durski (em frente ao Terminal do Campina do Siqueira), como é possível visualizar na figura 

19. É pertinente ressaltar que apenas alguns pontos focais dessa área entraram nesse estudo de 

investigação de estratégias de requalificação urbana. 

 

FIGURA 19 – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 
FONTE: Mapas retirados dos sites: Info Escola e IPPUC, compilados pela autora 

(2021) 

 

A região da Rua Padre Anchieta se enquadra no zoneamento “EE - Eixo Estrutural” 

(FIGURA 20), e, conforme a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo n° 15.511/2019, 

os eixos estruturantes divididos em cinco categorias foram delimitados com a função de 

estruturar de forma linear o crescimento da cidade nessas áreas centrais. O eixo estrutural em 



 

questão é caracterizado pela via central com canaleta para transporte público e duas vias 

laterais para outros meios de locomoção (FIGURA 4). 

 

FIGURA 20 – TRECHO ZONEAMENTO “EE – EIXO ESTRUTURAL” 

 

 
FONTE: IPPUC (20--). Alterações feitas pela autora (2021) 

 

O incentivo habitacional de construir edificações de grande escala, que comportam 

diversas residências no seu programa, iniciou no período do Plano Agache: era uma novidade 

para a época morar em prédios com um gabarito de altura bem mais elevada – fato marcante 

do início do desenvolvimento urbano vertical da cidade (VIANNA, 2011). A área do 

zoneamento delimitado nessa pesquisa, proveniente do Plano Diretor de 1964, possui essas 

características de verticalidade e contém uma massa densa de prédios.  

O mapa de cheios e vazios (FIGURA 21) demonstra bem a densidade de ocupações 

nesse traçado da área de estudo, sendo visível que quase todos os lotes já estão preenchidos. 

Paralelamente, o mapa de gabarito (FIGURA 22) demonstra as diferenças de altura entre as 

construções, e é importante nessa pesquisa por se tratar de uma área com uma grande 

quantidade de edificações de altura, o que pode afetar diretamente a quantidade de insolação e 

ventilação incidente nas construções. 

 

FIGURA 21 – MAPA DE CHEIOS E VAZIOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 



 

FONTE: Mapa Cadastral (IPPUC); construções retiradas com o auxílio do Google 

Earth. Adaptado pela autora (2021) 

 

 

FIGURA 22 – MAPA GABARITO DE ALTURAS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 
FONTE: Mapa Cadastral (IPPUC 20--); construções retiradas com o auxílio do 

Google Earth. Adaptado pela autora (2021) 

 

Os prédios dessa região possuem um foco residencial e comercial bem delimitado, e 

a grande maioria possui em sua base longas marquises que abrigam pequenos comércios, 

instalações bancárias, entre outros, conforme prevê a legislação urbanística da área. Algumas 

dessas marquises estão desocupadas, e não oferecem nenhum uso ao centro urbano – o que 

incentiva a degradação do espaço e a apropriação dessas pessoas que se encontram em 

situação de rua.  

Para ilustrar a necessidade da requalificação urbana nesse espaço, com foco nessa 

parcela da população de rua, foi feito um levantamento fotográfico (figuras 24 e 25) que 

demonstra a realidade dessa área e dessas pessoas. Com esse diagnóstico, foi desenvolvido 

um mapa (FIGURA 23), a fim de mostrar os principais locais com maior concentração de 

moradores nessas características, para entender em quais pontos focais a requalificação deve 

acontecer e como ela pode ver viabilizada.  

 

FIGURA 23 – MAPA PONTOS FOCAIS PARA REQUALIFICAÇÃO 

 



 

 
FONTE: Google Earth. Adaptado pela autora (2021) 

 

FIGURA 24 – ESCADARIAS COM ESPAÇO PARA JARDIM URBANO 

 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

FIGURA 25 – GALERIA E MORADOR EM SITUAÇÃO DE RUA 

 



 

 
FONTE: A autora (2021)  

 

Os três pontos focais ilustrados na figura 23 são dois espaços verdes com escadarias 

e uma galeria de uso comercial, que está desocupada. As áreas verdes com escadarias que 

interligam as ruas perpendiculares à Rua Padre Anchieta possuem potencial para jardins 

urbanos, o que viabiliza a utilização desse espaço pela comunidade e auxilia a implantação de 

uma estética mais orgânica, visto que a área é rodeada por prédios, com pouquíssimos espaços 

permeáveis.  

A utilização desses jardins é empregada ao longo da história do urbanismo, e iniciou 

uma implementação urbana e social desse espaço principalmente na Grécia, onde era 

incentivado o uso do local para passeio e lazer da comunidade (LOBODA et al. 2005). Em 

relação à galeria comercial – desocupada no momento, e servindo como um cenário 

residencial para alguns indivíduos em situação de rua –, seria interessante e viável incentivar a 

utilização desse espaço para fins comerciais ou culturais, para que não fique à mercê da 

degradação. Tal reabilitação promoveria não só o espaço da galeria, mas também todo o 

entorno, por retirar o espectro de insegurança e trazer propósito para o ambiente. 

Pensando nesse contexto da apropriação do local pela população em situação de rua, 

para abrigar essas pessoas e dar condições de moradia, alimentação, saúde e uma 

possibilidade de reinserção social, buscou-se um terreno propício para o desenvolvimento do 

Centro de Valorização da Vida. 

Nessa área de estudo, há um terreno desocupado na esquina das ruas Padre Anchieta 

e Jerônimo Durski. Ele possui um desnível de 5 metros, e a área total do lote é de 2824,52m², 

segundo o Mapa Cadastral do IPPUC (FIGURA 26). Trata-se de uma localização 



 

privilegiada, por estar bem próxima do centro da cidade e do Terminal do Campina do 

Siqueira, o que valoriza e facilita as conexões viárias até o local. Para demonstrar o estado do 

terreno e do seu entorno, foi realizado o levantamento fotográfico representado nas figuras 27 

e 28. 

 

FIGURA 26 – TERRENO E TOPOGRAFIA 

 

 
FONTE: IPPUC (2021) 

 

 

 

FIGURA 27 – FOTO DO TERRENO DE ESQUINA NO BIGORRILHO 

 



 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

FIGURA 28 – PANORÂMICA DO TERRENO 

 

 
FONTE: A autora (2021)  

 

Para entender a necessidade de implantar um Centro de Valorização da Vida nesse 

contexto urbano, além da problemática dos moradores em situação de rua já elencada, foi 

desenvolvido um mapa (FIGURA 29) que mostra a localidade de cada instituição que presta 

algum serviço relacionado a assistência social dessa população em Curitiba. 

 

FIGURA 29 – MAPA DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 

CURITIBA/PR 

 



 

 
FONTE: Fundação de Ação Social (FAZ, 20--). Elaborado pela autora (2021) 

 

Assim, na figura 29 é possível visualizar como as instituições sociais existentes estão 

distribuídas pela cidade. Percebe-se, no entanto, que, focando na Regional Matriz de Curitiba 

– onde fica o traçado da área de estudo, no bairro Bigorrilho –, apenas os bairros Centro, 

Rebouças, Jardim Botânico e Prado Velho contém alguma dessas instituições.  

Desse modo, por se tratar da área central da cidade, onde ocorre a maior circulação 

de pessoas e concentração de pessoas em situação de rua – cerca de 60% (ROSSINI, 2018) –, 

é importante ampliar o atendimento nessa região.  

Para compreender como cada instituição funciona na cidade, foi desenvolvida uma 

tabela que mostra qual público é atendido e quais são os serviços disponíveis em cada local 

(QUADRO 1). Esses dados são fundamentais para ilustrar a significância da implantação do 

Centro de Valorização da Vida, pois ele abrange um pouco de cada serviço prestado pelas 

instituições separadamente, unificando todas em um único local/edifício. Dessa forma, 

promover essa unificação facilita o acesso da população aos serviços. 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO 1 – INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO SOCIAL PARA PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA EM CURITIBA/PR 

 

Nome Quant. de 

Unidades 

Público Serviços 

 

Centro POP 

 

05 

Famílias e pessoas 

adultas em situação de 

rua. 

Abordagem de rua, cuidados de higiene 

e alimentação, albergagem, atendimento 

de saúde, investigação social e rede de 

proteção social. 

 

Centro de 

Abordagem 

 

01 

 

Pessoas em situação de 

rua. 

Abordagem social 24 horas, atendimento 

às pessoas em situação de 

vulnerabilidade social nas ruas, e 

encaminhamento para os locais com 

serviços de assistência social. 

 

 

CRAS  

 

Centro de 

Referência de 

Assistência 

Social 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

Famílias e pessoas em 

situação de rua. 

Atendimento da pessoa em situação de 

rua, encaminhada para a rede de serviços 

de assistência social. Ocorre também o 

Plano de Ação Familiar, e o Cadastro 

Único da Assistência Social – CadUnico 

–, além dos serviços de Proteção e 

Atendimento Integral à Família e de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

 

 

CREAS  

 

Centro de 

Referência 

Especializado 

de Assistência 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Crianças, adolescentes, 

mulheres, idosos e 

pessoas com deficiência 

vítimas de violência 

familiar; crianças e 

adolescentes em 

situação de trabalho 

infantil; pessoas em 

situação de rua; e 

famílias com idosos com 

medidas de proteção, 

entre outros grupos. 

Atendimento de pessoas em situação de 

risco social, violação de direitos (inclui 

situação de rua) ou que sofreram 

violência doméstica. Atendimento 

psicossocial e jurídico-social. Outros 

serviços: Abordagem social nas ruas; 

adolescentes usuários de drogas; 

adolescentes vítimas de exploração 

sexual; crianças em situação de rua; 

crianças vítimas de violência sexual; 

famílias vítimas de violência; liberdade 

assistida. 

 

 

 

FAS 

 

 Núcleo 

Regional 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Toda a população em 

situação de risco ou 

vulnerabilidade social. 

Administração que coordena os serviços, 

programas e projetos de assistência 

social para a proteção de famílias e 

pessoas em situação de risco e 

vulnerabilidade. Possui os serviços de: 

cadastro em entidades sociais; Conselho 

Tutelar da Criança e do Adolescente; 

programas e projetos sociais; rede 

socioassistencial (capacitação 

profissional); trabalho voluntário na 

FAS. 

 

 

Liceu de 

Ofícios 

 

 

16 

População a partir de 14 

anos, com prioridade 

para pessoas em 

situação de risco social. 

Cursos gratuitos de qualificação 

profissional para promover as 

habilidades, condições de emprego e 

geração de renda. São 14 áreas de 

atuação, com cursos de curta e média 

duração. 

FONTE: Fundação de Ação Social (FAS, 20--). Elaborado pela autora (2021) 



 

5. DIRETRIZES DE PROJETO 

 

Após analisar os correlatos descritos no capítulo 3 dessa pesquisa, pôde-se 

desenvolver um programa de necessidades básico, com uma setorização inicial, estipulando as 

áreas necessárias para cada ambiente (QUADRO 2). A setorização foi segregada por tipologia 

de uso e consiste em: apoio, passagem, abrigo, saúde, administrativo, serviços, ensino, 

comunitário e lazer (FIGURA 30).  

Essa escolha se deu pelo fato de que tornou-se visível, durante a pesquisa, a 

necessidade de implantar espaços que auxiliem na reabilitação da população em situação de 

rua e disponibilizar serviços básicos como saúde, alimentação e higiene, além de ofertar um 

apoio educacional para buscar a reinserção social. 

 

FIGURA 30 – SETORIZAÇÃO DO CVV 

 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

QUADRO 2 – PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ DIMENSIONAMENTO 

 

Setor Espaços 

 

 

Apoio 

Recepção 

Guarita 

Sala para a zeladoria 

Segurança 

Lixo 

Gás 

 

Passagem 

Alojamento de emergência 

Instalação Sanitária 

Guarda de Pertences 

 

 

Abrigo 

Dormitório masculino 

Dormitório feminino 

Banheiro masculino 

Banheiro feminino 

Banheiro PNE 

Guarda de pertences 

 

 

 

Recepção e triagem 

Enfermaria 

Clínico Geral 



 

Saúde Odontologia 

Nutrição 

Atendimento psicológico 

Instalação Sanitária 

 

 

 

 

Administrativo 

Secretaria 

Arquivo 

Assistência Social 

Emissão de Documentos 

Advocacia 

Reunião 

Copa 

Instalação Sanitária 

Área para doações 

 

 

 

Serviços 

Cozinha 

Depósito de alimentos 

Carga e descarga 

Estacionamento 

Almoxarifado 

Vestiários 

Guarda de carroças 

Canil 

Veterinário 

 

 

 

 

 

Ensino 

Biblioteca 

Alfabetização e Ensino básico 

Ensino técnico - Cursos 

Sala de informática 

Sala Multiuso 

Auditório 

Oficina de agricultura familiar 

Oficina de reciclagem 

Oficina de cabelereiro 

Oficina de música 

Instalação Sanitária 

 

Comunitário 

Refeitório 

Lavanderia 

Praça/Jardim 

 

Lazer 

Cinema 

Horta 

Estufa 

Academia/Yoga 

FONTE: A autora (2021) 

 

A partir do programa de necessidades, foi possível traçar um fluxograma e um 

organograma para ilustrar o funcionamento da edificação (figuras 31 e 32); delimitar esse 

funcionamento é importante para entender o fluxo de pessoas, entre uso público, privado e 

misto na edificação, e a disposição de cada ambiente de forma estratégica, para melhorar e 

aprimorar o funcionamento da mesma. 

 

FIGURA 31 – ORGANOGRAMA DO CVV 

 



 

 
FONTE: A autora (2021) 

 

FIGURA 32 – FLUXOGRAMA DO CVV 

 

 
FONTE: A autora (2021) 

 



 

6. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa possibilitou diversas descobertas, demonstrou a 

difícil realidade em que a população em situação de rua está inserida, e como a cidade e a 

sociedade possuem ferramentas para praticar políticas públicas e uma arquitetura que 

promove o bem-estar, a qualidade de vida e o crescimento pessoal para esses indivíduos. 

Além disso, entender o contexto histórico do desenvolvimento urbano de Curitiba foi 

de extrema importância para compreender como aconteceu a ocupação nos centros urbanos, 

principalmente na região delimitada nessa pesquisa.  

Unindo esses dados, e trazendo a concepção da neuroarquitetura e do design 

biofílico, foi possível traçar estratégias para o processo projetual do Centro de Valorização da 

Vida, uma instituição voltada ao público em situação de rua com dormitórios de passagem e 

de longa permanência, e que também oferece cuidados médicos, apoio psicológico, e fontes 

de ensino básico e técnico.  

O centro tem ainda o potencial de promover o contato entre essa população e o 

entorno imediato por meio da praça central, e de estimular a preservação das áreas verdes, 

tanto no terreno do projeto, quanto nos pontos de jardins urbanos destacados na pesquisa. 

O projeto foi dividido em seis pavimentos, para abranger todo o programa de 

necessidades, e desenvolveu-se basicamente em dois blocos prediais, de modo a separar a 

parte de serviços (educação, saúde e administração) e a parte de moradia (alojamento de 

emergência, dormitórios e espaços comunitários). Dessa forma, foi possível delimitar os 

acessos, privatizando os espaços mais íntimos e facilitando o acesso aos espaços públicos. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa e o levantamento de dados sobre as 

instituições sociais existentes na cidade de Curitiba, notou-se que a maioria dos alojamentos 

utilizados são dormitórios amplos, sem nenhuma barreira visual e física entre os beliches, 

tornando-se um ambiente sem privacidade, intimidade e expostos.  

Inclusive, segundo informações disponibilizadas pela FAS em uma entrevista com a 

jornalista Jessica Carvalho (jornal Plural, julho de 2021), ocorre nessas instituições sociais 

uma grande recusa no atendimento e acolhimento, devido, entre outros fatores, à burocracia, e 

à falta de segurança (CARVALHO, 2021). Por esses motivos, as áreas de dormitórios foram 

divididas em espaços menores, privativos, e separados por alvenaria, com a intenção de 

promover nos usuários as sensações de segurança e pertencimento. 

Com relação ao espaço urbano, percebeu-se ao longo da pesquisa e de visitas 

técnicas ao local, a existência de uma apropriação artística no local, por meio de pinturas e 



 

colagens nas paredes, as quais foram contempladas no projeto urbano juntamente com o 

desenvolvimento do jardim nas áreas verdes. Ao utilizar como base a teoria das janelas 

quebradas, associada à neuroarquitetura, o presente projeto teve como intenção promover a 

requalificação urbana desses espaços, a fim de demonstrar que um ambiente harmônico e bem 

estruturado resulta não só no cumprimento da sua função social, como também na promoção 

de pertencimento do usuário ao ambiente. 

Durante todo o desenvolvimento desse projeto, buscou-se crucialmente alavancar a 

questão da qualidade de vida, seja ela no espaço urbano, privado ou semiprivado – o que se 

configurou como um dos temas mais importantes e o objetivo principal de todo esse estudo.  

Nesse sentido, e por fim, recuperamos uma fala do arquiteto e urbanista paranaense 

Jaime Lerner, conhecido mundialmente por seus projetos e ações urbanísticas principalmente 

na cidade de Curitiba: “A maior atração de uma cidade é a qualidade de vida de seus 

moradores”. Essa frase reflete a intenção dessa pesquisa, de trazer um olhar para as 

necessidades da cidade e da população, e nos permite também correlacionar as questões 

sociais, à medida que pudemos, nesse estudo, abordar questões de uma parcela da sociedade 

que vive marginalizada e sem acesso a serviços básicos, como higiene, saúde e moradia.  
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