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resumo

O presente trabalho trata do tema racismo fundiário como eixo nor-
teador para um urbanismo sob a ótica da raça. Baseia-se na falta 
de assistência legal oferecida pelo poder público para as pessoas 
es excravizadas terem acesso à terra, e como isso influencia até 
hoje  a ocupação teritorial da cidade. Apresenta como resultado a 
proposta de um Plano Urbanístico para o bairro Pirambu, localizado  
na periferia oeste de Fortaleza - CE, formado marjoritariamente 
por pessoas pretas e pardas, tendo como objetivo principal pensar 
o planejamento urbano de forma racializada. Diante disso, tem-se 
como método para o trabalho uma pesquisa de carater propositivo 
que a partir de fontes secundárias, aborda os conceitos de raça e 
racismo de Almeida (2017), atrelados a uma análise da estrutura 
fundiária brasileira a partir de Ribeiro (2020) e Berth (2019), de 
forma a subsidiar o desenvolvimento da definição do racismo fundiá-
rio. Assim como discorre sobre a abolição da escravidão no Ceará e 
a periferização (ou aquilombamento) da capital. Com a elaboração do 
plano, a partir da prospecção de um cenário possível, concluiu-se 
a possibilidade da criação de estratégias urbanas a serem pensadas 
a partir da raça, de modo a expandir o urbanismo que até hoje não 
enxerga cor. 

Palavras chave: Racismo Fundiário. Urbanismo Antirracista. Piram-
bu. Assentamentos Precários.



abstract

The present work deals with the theme land racism as a guide axis 
for an urbanism from the perspective of race. It is based on the 
lack of legal assistance offered by the public authorities for 
ex-enslaved people to have access to the land, and how this in-
fluences the territorial occupation of the city to this day. It 
presents as a result the proposal of an Urban Plan for the Pirambu 
neighborhood, located on the western outskirts of Fortaleza - CE, 
formed mainly by black and brown people, having as main objective 
to think urban planning in a racialized way. Therefore, the method 
for work is a research of a proposition, which, from secondary 
sources, approaches the concepts of race and racism of Almeida 
(2017), linked to an analysis of the Brazilian land structure from 
Ribeiro (2020) and Berth (2019), in order to support the develo-
pment of the definition of land racism. As well as discussing the 
abolition of slavery in Ceará and the periferization (or aquilom-
bamento) of the capital. With the elaboration of the plan, from the 
prospection of a possible scenario, it was concluded the possibi-
lity of creating urban strategies to be thought of from race, in 
order to expand the urbanism that to this day does not see color. 
 
Keywords: Land Racism. Anti-racist urbanism. Pirambu. Precarious 
Settlements
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Ainda que o Ceará seja símbolo de liberdade e pioneirismo sobre a abolição 
da escravidão, o apagamento da população negra na história do estado foi 
uma estratégia tão efetiva, que até os dias atuais existem questionamentos 
sobre a presença dessa população. Segundo Martins (2011), no pós-abolição 
existe uma transição da coerção do trabalho para a ideológica, onde o ne-
gro livre se insere na sociedade numa posição de servidão, ocupando lugar 
do criado e do empregado. Esse lugar sempre subalterno, proporcionado pela 
falta de legislação que oferecesse a inserção do alforriado na sociedade, 
se estende para o território, quando os únicos lugares possíveis de mora-
dia são as favelas e periferias.

A presente pesquisa trata do tema racismo fundiário como fator de influên-
cia na distribuição de terras no Brasil. Baseia-se na falta de assistên-
cia legal oferecida pelo poder público para garantir o acesso de terra à 
população negra após a abolição da escravatura, e como isso se reflete na 
ocupação territorial. Entende-se que a ideia de racismo fundiário ainda 
não possui um conceito fixo, Gomes (2019, p.3), porém, afirma que se trata 
de:

[..] complexa rede que articula ações violentas dos(as) brancos(as) contra 

os corpos, as culturas, os territórios e bens ambientais de negros(as) e ín-

dios(as), as formas jurídicas limitadoras e ceifadoras dessas cosmovisões, os 

estrangulamentos orçamentários e políticas estatais vocacionadas a fortale-

cer seus empreendimentos predatórios, a pilhagem secular de corpos, minérios, 

saberes etc. e projetos de mundo.

Fortaleza inicia esse processo discriminatório quando atravessa um mo-
mento de modernização, cujo Centro é símbolo, às custas do trabalho da 
pessoa escravizada e do retirante livre, mas os marginaliza, não dando 
condições de moradia digna e criminalizando suas formas de acesso à terra 
(FUNES, 2020). 

Essas pessoas eram mantidas em campos de concentração próximos às linhas 
férreas, como medida de contenção para que não tornassem pedintes nos 
bairros mais abastados. Com o fim dessa medida, a alternativa dos moradores 
foi se aglomerar ao redor desses campos, criando as primeiras favelas da 
cidade.  Levando em consideração essa problemática, o objeto de estudo 
deste  trabalho é o Pirambu, primeira favela a se consolidar a partir de 
um “curral humano”. O bairro foi historicamente negligenciado pelo pla-
nejamento urbano de Fortaleza e atualmente, segundo o IBGE (2010), é o 



sétimo maior aglomerado subnormal do país. 

As inquietações que originaram essa pesquisa surgiram a partir da vivência 
como moradora e mulher preta, que presencia a luta por acesso à terra e 
direitos básicos dentro do bairro. A precariedade existente no território 
comparado a localidades nobres da cidade revelam a disparidade não apenas 
de classe, mas também de cor. A partir disso, surgem os questionamentos: 
qual a cor de quem acesso à cidade? Qual a cor de quem vive a precariedade?

Apesar do avanço na produção de dados sobre assentamentos precários pós 
Constituição de 88, os planos de urbanização destinados a esse território 
e os demais periféricos de Fortaleza, como Plano Diretor Participativo de 
Fortaleza (PDPFOR, 2009), Plano Local de Habitação de Interesse Social 
(PLHISFOR, 2013) e o Planos Integrados de Regularização Fundiária da ZEIS 
Pirambu (PIRF, 2020), não abordam a questão raça.

É possível perceber que existe um caráter progressista sobre algumas de-
sigualdades, como a de classe, porém, quase nunca ocorre o atrelamento à 
questão racial. Berth (2019) afirma que essa forma de pensar a cidade sem 
enxergar cor, é um tipo de urbanismo, que nomeado como urbanismo daltôni-
co. O desvencilhamento do urbanismo com a raça, faz com que a segregação 
socioespacial nunca seja questionada em sua raiz, apenas contribui para 
que as pessoas pretas continuem ocupando o lugar físico da subalternidade, 
enquanto as pessoas brancas continuam usufruindo do seu privilégio, dessa 
vez, urbano (BERTH, 2019). 

Um exemplo dessa desconsideração racial na cidade, fica claro quando ob-
servamos os dados existentes, por exemplo, sobre mobilidade. O urbanismo 
sustentável, em suas mais diversas atuações, afirma que os modais indi-
viduais motorizados, como carro e moto, são poluentes ao meio ambiente, 
logo não devem ser priorizados em planos de mobilidade urbana. Porém, um 
levantamento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 2021, constatou 
que que 63% dos entregadores por aplicativos com moto são pessoas negras, 
e o IBGE em 2010, constata que 75% da população negra não tem acesso a 
veículos individuais. 

Esses dados mostram que as discussões urbanas estão muito distantes da 
realidade da parte racializada da população. Podemos entender que esse 



processo é um sintoma do racismo institucional, visto que segundo o le-processo é um sintoma do racismo institucional, visto que segundo o le-
vantamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em vantamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) em 
2020, apenas 4,33% dos arquitetos brasileiros são negros, logo, quem pensa 2020, apenas 4,33% dos arquitetos brasileiros são negros, logo, quem pensa 
a cidade são pessoas brancas para pessoas brancas.a cidade são pessoas brancas para pessoas brancas.

Diante desse contexto amplo e complexo, um planejamento urbano que contem-Diante desse contexto amplo e complexo, um planejamento urbano que contem-
ple as reais necessidades dos moradores, a partir dos problemas oriundos ple as reais necessidades dos moradores, a partir dos problemas oriundos 
desde a raiz de sua urbanização, é um movimento de reparação histórica. desde a raiz de sua urbanização, é um movimento de reparação histórica. 
Assim, como forma de refletir essa discussão no espaço, este trabalho tem Assim, como forma de refletir essa discussão no espaço, este trabalho tem 
como como objetivo geralobjetivo geral  elaborar um plano popular para o bairro Pirambu a elaborar um plano popular para o bairro Pirambu a 
partir de uma visão racializada.partir de uma visão racializada. O trabalho tem ainda, como  O trabalho tem ainda, como objetivos objetivos 
específicosespecíficos::

• • Investigar o conceito de racismo fundiário na desigualdade da distri-Investigar o conceito de racismo fundiário na desigualdade da distri-
buição de terras no brasil.buição de terras no brasil.

• • Pesquisar como se deu a ocupação territorial de Fortaleza a partir de Pesquisar como se deu a ocupação territorial de Fortaleza a partir de 
uma visão racializada.uma visão racializada.

• • Analisar planos populares e projetos urbanos de referência em assen-Analisar planos populares e projetos urbanos de referência em assen-
tamentos precários.tamentos precários.

• • Caracterizar o bairro Pirambu socioeconômica, espacial e juridicamen-Caracterizar o bairro Pirambu socioeconômica, espacial e juridicamen-
te.te.

Quanto à Quanto à metodologiametodologia, de uma maneira geral, tratou-se de uma pesquisa , de uma maneira geral, tratou-se de uma pesquisa 
qualitativa de caráter propositivo que, a partir da análise de fontes qualitativa de caráter propositivo que, a partir da análise de fontes 
secundárias, aborda como panorama inicial o estudo das configurações e ca-secundárias, aborda como panorama inicial o estudo das configurações e ca-
racterísticas atribuídas à ocupação urbana em relação à raça. racterísticas atribuídas à ocupação urbana em relação à raça. 

Inicialmente, foi realizado levantamento bibliográfico para elaboração do Inicialmente, foi realizado levantamento bibliográfico para elaboração do 
referencial teórico e conceitualreferencial teórico e conceitual, a partir da revisão de livros, arti-, a partir da revisão de livros, arti-
gos científicos, dissertações e teses, cujo foco é resgatar o histórico, gos científicos, dissertações e teses, cujo foco é resgatar o histórico, 
relevância socioeconômica e racial na distribuição de terras, assim como relevância socioeconômica e racial na distribuição de terras, assim como 
avaliar os conceitos de raça, racismo e racismo fundiário. Para isso, avaliar os conceitos de raça, racismo e racismo fundiário. Para isso, 
foram utilizados autores preferencialmente negros, como Joice Berth, Sil-foram utilizados autores preferencialmente negros, como Joice Berth, Sil-
vio de Almeida, Anna Ribeiro, Hilário Ferreira, entre outros. O tema foi vio de Almeida, Anna Ribeiro, Hilário Ferreira, entre outros. O tema foi 



aprofundado, investigando mais especificamente o contexto de Fortaleza, aprofundado, investigando mais especificamente o contexto de Fortaleza, 
historicamente e na atualidade.historicamente e na atualidade.

Em seguida, foi desenvolvido o Em seguida, foi desenvolvido o referencial projetualreferencial projetual, efetuando estudos , efetuando estudos 
dos planos populares da Zeis Bom Jardim (Fortaleza, Ceará), Outros Bairros dos planos populares da Zeis Bom Jardim (Fortaleza, Ceará), Outros Bairros 
(Mindelo, Cabo Verde) e Vargem Grande (Rio de Janeiro). Os critérios de (Mindelo, Cabo Verde) e Vargem Grande (Rio de Janeiro). Os critérios de 
escolha para os projetos foram sua relevância em assentamentos precários escolha para os projetos foram sua relevância em assentamentos precários 
e a atuação em áreas marjoritariamente racializada, assim como a análise e a atuação em áreas marjoritariamente racializada, assim como a análise 
cítica desses aspectos e sua aplicabilidade (ou não) no plano.cítica desses aspectos e sua aplicabilidade (ou não) no plano.

Posteriormente, realizou-se a caracterização do Pirambu em duas partes: Posteriormente, realizou-se a caracterização do Pirambu em duas partes: 
a primeira baseou-se em visitas realizadas ao local, pesquisas documen-a primeira baseou-se em visitas realizadas ao local, pesquisas documen-
tais e de legislação urbana, resultando numa análise técnica; a segunda tais e de legislação urbana, resultando numa análise técnica; a segunda 
se aproximou dos moradores ao desenvolver narrativas cartográficas indi-se aproximou dos moradores ao desenvolver narrativas cartográficas indi-
viduais sobre quatro deles, mapeando suas vivências, identificando seus viduais sobre quatro deles, mapeando suas vivências, identificando seus 
conflitos e sonhos para o bairro. conflitos e sonhos para o bairro. 

Por fim, foi elaborado um Por fim, foi elaborado um plano popularplano popular, que devido à complexidade do , que devido à complexidade do 
direito à moradia e às limitações de um TCC, abordou como direcionador direito à moradia e às limitações de um TCC, abordou como direcionador 
das ações as dimensões da moradia adequada do Comentário Geral nº 4 do das ações as dimensões da moradia adequada do Comentário Geral nº 4 do 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (1991). Assim, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (1991). Assim, 
a proposta foi dividida nas seguintes categorias: segurança de posse, a proposta foi dividida nas seguintes categorias: segurança de posse, 
habitabilidade, acesso à serviços e infraestrutura, localização, custo habitabilidade, acesso à serviços e infraestrutura, localização, custo 
acessível, não discriminação e adequação cultural. acessível, não discriminação e adequação cultural. 

Mais que soluções fixas, o plano trabalhou com direcionamento para as de-Mais que soluções fixas, o plano trabalhou com direcionamento para as de-
mandas presentes nos diagnósticos técnico e comunitário, prospectando um mandas presentes nos diagnósticos técnico e comunitário, prospectando um 
cenário possível cujo objetivo foi garantir dignidade e segurança fundiá-cenário possível cujo objetivo foi garantir dignidade e segurança fundiá-
ria dos moradores do Pirambu.ria dos moradores do Pirambu.
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racismo
Segundo Almeida (2017), raça possui um significado atrelado ao con-
texto político e social em que é utilizado, porém, historicamente, 
sempre está referida a situações de poder e conflito. Primeiramente, 
surge como uma ideia de classificação, para animais e plantas, mas 
posteriormente, com a mudança de pensamento do mundo moderno, tem 
seu sentido relacionado à diferenciação entre homens. 

Durante o período iluminista, o homem passa a ser compreendido como 
um objeto de estudo a partir das suas diversas facetas, como as 
econômicas, psicológicas, linguísticas e biológicas. Assim, cria-
-se mecanismos de classificação baseados nas diferenças físicas e 
culturais, que resultaram no “ideal de homem universal”, que seria 
o retrato do homem branco europeu.

O fundamento filosófico do iluminismo expande a ideia do universal 
para além do homem, associa também a conjuntura política e eco-
nômica, o que resulta na transição do mundo feudal para o mundo 
capitalista, com base na dicotomia civilizado e primitivo. Esse 
sentimento da universalidade de liberdade e igualdade, motor de 
revoluções burguesas, como a francesa, dá origem ao processo de 
colonialismo (ALMEIDA, 2017). 

O primeiro impasse desse processo “civilizatório” se dá na Revo-
lução Haitiana quando os originários iniciam um levante contra a 
escravização imposta pelos franceses, declarando independência. A 
partir desse contexto, torna-se evidente que a civilização não se-
ria partilhada entre todos os povos, e a raça surge como conceito 
crucial, embasado no determinismo biológico e geográfico, para que 
a universalização do liberalismo opere simultaneamente ao escra-
vagismo. 

Na visão dos colonizadores, essas teorias explicariam a inferio-
ridade e bestialidade dos povos a partir de suas características 
físicas e de origem, servindo não apenas para estudos filosóficos, 



mas também como arma para a submissão e genocídio dos povos colo-
nizados. A visão científica eurocêntrica sobre o “homem primitivo” 
é responsável pela associação da população negra e indígena com 
animais, levando-os ao processo de desumanização compulsória, que 
permanece como fundamento ideológico para a repressão mesmo após a 
abolição, até os dias atuais.

O autor entende que, historicamente, raça tem seu significado atri-
buído à duas condições que se complementam: 

1. como característica biológica, em que a identidade racial 
será atribuída por algum traço físico, como a cor da pele, 
por exemplo; 

2. como característica étnico-cultural, em que a identidade 
será associada à origem geográfica, à religião, à língua ou 
outros costumes, “a uma certa forma de existir”. À configura-
ção de processos discriminatórios a partir do registro étni-
co-cultural Frantz Fanon denomina racismo cultural.

              (ALMEIDA, 2017, p.22)

Assim, racismo seria um modo sistêmico de discriminação, cujo fun-
damento é a raça, podendo ser praticado de forma consciente ou não, 
resultando em desvantagens ou privilégios, de acordo com o grupo 
racial pertencente. 

A prática do racismo se dá nas mais diversas escalas, dentre as 
quais a mais ampla consiste no racismo estrutural. Tendo em vista 
os objetivos deste trabalho, porém, focaremos na sua escala ins-
titucional.

As instituições podem ser compreendidas como somatórios de nor-
mas, que condicionam o comportamento dos indivíduos na sociedade, 
buscando estabilidade. Logo, o racismo institucional, será aqui 
entendido como aquele resultante do estabelecimento de padrões ba-
seados na raça, conscientemente ou não, que mantém a hegemonia do 



grupo racial que está no poder (ALMEIDA, 2017).

Essa predominância nas instituições públicas de homens brancos 
depende da estabilidade social e econômica imposta por eles aos 
grupos de conflito. Assim, a inexistência de espaços de ascensão 
para negros é direta ou indiretamente compulsória por parte de quem 
controla o poder, normalizando situações de desigualdades em edu-
cação, saúde e moradia (ALMEIDA, 2017).

A partir das instituições, as políticas governamentais e os recur-
sos do Orçamento Público são direcionados aos interesses do homem 
branco, em detrimento de outros, incluindo as que dizem respeito ao 
acesso à terra (GOMES, 2019). Mesmo após conquistas normativas com 
a Constituição Federal de 1988, como direito originário das etnias 
indígenas sobre seus territórios e a função social da proprie-
dade, ainda não houve mudanças significativas na malha fundiária 
brasileira, de modo que a terra ainda está concentrada na mão de 
brancos. Para compreender melhor as origens dessa concentração de 
terras, é relevante compreender a história da estrutura fundiária 
brasileira e sua relação com a escravidão, o que será abordado no 
tópico a seguir.





racismo fundiário
A estrutura fundiária no Brasil se inicia pela exploração do terri-
tório através das Capitanias Hereditárias, onde os capitães rece-
bem a obrigação de promover ocupação, povoamento e desenvolvimento 
econômico da terra. Esse território continuava sendo da Coroa, lhes 
sendo concedido apenas o direito de governo (RIBEIRO, 2020). 

A escala menor desse processo se deu pela Lei das Sesmarias, onde 
frações da terra eram distribuídas para quem possuísse meios para 
o cultivo, ou seja, quem pudesse produzir nela. Nesse momento, a 
terra não era tratada enquanto mercadoria a ser comprada/vendida, 
como confirma Ribeiro (2020, p. 36):

[...] Ainda que se identifique a terra como objeto de comércio 
e especulação, referida característica estava presente em 
casos excepcionais, isto é, ainda não havia sido universa-
lizada na sociedade brasileira, considerando que a terra não 

possuía valor e raramente preço. 

O processo de colonização por meio de sesmarias incentivou inclu-
sive a exploração agrária por meio de grandes propriedades, já que 
nesse período a monocultura do açúcar era incompatível com pro-
priedades pequenas. Apesar de haver uma preocupação sobre as terras 
improdutivas, que seriam devolvidas após 5 anos para a Coroa, isso 
não foi o suficiente para não se formassem latifúndios improdutivos, 
sendo uma das principais razões a agricultura por meio de trabalho 
escravo que esgotava rapidamente o solo (RIBEIRO, 2020). 

Em 1822, o sistema sesmarial se encerra e a próxima legislação que 
regula o acesso à terra só ocorre em 1850. Porém, durante esse hia-
to, Lima (1935) afirma que a posse por ocupação era uma alternativa 
aos que não conseguiram sesmaria:



A sesmaria é o latifúndio, inacessível ao lavrador sem re-
cursos. A posse é, pelo contrário, - ao menos nos seus 
primórdios, - a pequena propriedade agrícola, criada pela 
necessidade, na ausência de providência administrativa sobre 
a sorte do colono livre, e vitoriosamente firmada pela ocupa-

ção (LIMA, 1935, p.46).

Segundo Ribeiro (2020), esse tipo de apropriação da terra, diferen-
te das sesmarias, estava relacionado a atividades de subsistência 
e produção agrícola com trabalho escravo, para abastecimento dos 
engenhos. Nesse momento, ainda não existia a titulação do direito 
de propriedade e nem valor mercantil sobre a terra.

Um dos principais motivos para a reconstrução de uma limitação do 
acesso à terra, seria o fim do tráfico negreiro e a consequente mi-
gração do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado, como 
detalha José de Souza Martins: 

[...] a nova legislação fundiária de 1850 nasceu estreita-
mente relacionada com a crise do trabalho escravo plantada 
na suspensão do tráfico negreiro e com a ameaça que essa cri-
se poderia estender à grande lavoura, fundada no latifúndio 
porque fundada na escravidão.

[...] A imigração como solução para a crise do trabalho es-
cravo entraria em conflito com a liberdade de acesso à terra, 
ao menos formalmente assegurada, se o país passasse a ser 
progressiva e maciçamente povoado por homens livres, ainda 
que pobres, sobre os quais não recaísse nenhuma interdição 
racial, social e jurídica para impedir que se tornassem fa-
cilmente proprietários de terras. A criação de uma nova for-
ma de interdição nasceu junto com a cessação do tráfico e a 
instauração do novo regime de propriedade.

[..] Desse modo, até mesmo as terras livres que, no regime 
anterior, estavam sujeitas a simples ocupação, só teriam 
aquisição legítima através da compra. É o que abre um longo 
período de conflitos fundiários até hoje não encerrado, pois 



as outras formas de aquisição da terra tornaram-se automa-
ticamente ilegais e sujeitas a contestação judicial, salvo 
nos casos expressamente contemplados nas leis. Seria engano 
supor que a finalidade da Lei de Terras fosse a de democrati-
zar o acesso à propriedade fundiária. Na verdade, ela nasceu 
como instrumento legal que assegurava um monopólio de classe 
sobre a terra em todas as regiões do país, mesmo naquelas 
ainda não ocupadas economicamente (MARTINS, 2017, p. 124-
125).

Assim, no mesmo ano em que a Lei Eusébio de Queiroz cessa o tráfi-
co de escravos, a Lei de Terras transfere o caráter de mercadoria 
atribuído ao escravo africano à terra. 

Segundo Costa (1999), o acesso fácil à terra inviabilizaria o tra-
balho não escravo nas fazendas, a única forma de se ter trabalho 
livre seria criar o obstáculo à propriedade, onde o trabalhador 
se visse obrigado a trabalhar. Então, a partir desse momento, as 
outras formas de acesso à terra, como ocupação e arrendamentos, 
seriam proibidas. 

Mesmo que a legislação não proibisse expressamente o acesso dos 
negros à terra, a discriminação ocorre no silêncio da lei. A arqui-
tetura jurídica que atribui o direito de propriedade privada apenas 
aos que pudessem pagar ou tivesse meios de fraudá-la/grilá-la, fez 
com que os brancos acumulassem terras a partir do genocídio e es-
cravidão dos povos originários e africanos, mesmo após a abolição 
(GOMES, 2019).

Assim, racismo fundiário será entendido aqui como uma rede articu-
lada de ações, promovidas por instituições formadas por brancos, 
que dificultam o acesso à terra pela população negra, indígena e 
pobre.

Para entender como esse tipo de racismo acontece em Fortaleza, é 
necessário entender como ocorreu o processo de escravidão e pós-
-abolição no Ceará.





escravidão, abolição 
e pós abolição no ceará

Segundo Sobrinho (2011), a escravidão, assim como a ocupação do 
Ceará, aconteceu de forma tardia. No período do Brasil Colônia, até 
a Independência, a mão de obra escravizada era a indígena. Somen-
te em 1777, quando essa prática é proibida por lei, que começam a 
chegar africanos no estado.

O autor afirma que a primeira diáspora acontece com a esperança do 
ouro no Cariri, com a maioria de angolanos e congoleses. Desde esse 
período, até 1808, a ocupação do estado expande, assim como a sua 
população livre e escravizada: “Nos censos do Ceará da população do 
Ceará para os anos de 1804, 1808, 1813, a soma dos pardos, mulatos 
livres, pretos e pardos cativos, pretos livres e cativos é superior 
à da população branca livre” (SOBRINHO, 2011, p. 55). Assim, desde 
esse período é possível afirmar a presença significativa de negros 
no Ceará.

Em 1850, quando é promulgada a lei que proíbe o tráfico de escravos 
entre países, começa-se uma nova troca comercial entre os estados 
e municípios (RIBEIRO, 2020). No contexto de grandes secas, 20 anos 
depois, o Ceará se torna o segundo maior exportador de pessoas 
escravizadas para o Sul e Sudeste. Visando não colapsar o siste-
ma escravagista com a migração massiva, em 1880, o Governo de São 
Paulo decide taxar a entrada de escravos oriundos de outros estados 
e posteriormente intermunicipais. Porém, tal atitude tem efeito 
inverso no Ceará, como afirma Conrad (1978: 211-212):

 

“o valor dos escravos nas províncias exportadoras depressa 
diminuirá e, então, essas províncias ficarão fortemente em 
favor da abolição, a fim de se libertarem de uma instituição 

não lucrativa e de abrirem caminho para a mão-de-obra livre.”



Como a base econômica do estado nesse momento se dava através do 
tráfico, não era lucrativo continuar no sistema. Assim, o sentimento 
abolicionista surge não como um movimento humanitário de liberda-
de, mas como um movimento econômico. 

No dia 25 de março de 1884, é decretado legalmente o fim da escra-
vidão no Ceará. Porém, a adesão dos municípios não é completa, com 
destaque para o caso de Milagres, que segundo registros, não acata 
a legislação abolicionista e permanece com pessoas escravizadas 
até 1890. Apesar da exceção de Milagres, o “empreendimento” foi 
considerado um sucesso, dando ao estado uma imagem de “terra livre” 
(MARTINS, 2011).

O pós-abolição é uma incógnita, visto que são quase nulos os regis-
tros sobre o que aconteceu com os negros nesse período. Houve um 
apagamento tão efetivo sobre para onde foram e como atuaram politi-
camente na história, ao ponto do questionamento sobre a existência 
do negro e a importância da escravidão no Ceará até os dias atuais.

Nesse momento, Fortaleza passa pelo processo de modernização do 
centro e é envolta por um sentimento de fidalguia. Esse movimento 
faz com que intelectuais tenham um olhar equivocado sobre a forma-
ção do cearense, enaltecendo a presença do invasor europeu e re-
chaçando a presença do negro. Funes (2007, p.103) traz uma fala do 
jornalista Américo Barreira ao Instituto Histórico do Ceará, que 
inebriado por essa inspiração, escreveu: 

“O Ceará, mais feliz, quanto ao seu povoamento que outras 
antigas províncias, hoje Estados, nem ao menos se deve quei-
xar, como a Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, 
da mescla, tão condenada por muitos escritores, de certos 
elementos etnológicos, como o negro boçal, extremamente ig-
norante e supinamente fanático, que nos trouxe, com seus 
costumes e hábitos africanos, o fetichismo dissolvente que 
por ai campeia na prática de cenas e cerimônias ridículas e 
indecentes, cujo resultado tem sido e será sempre o afrouxa-
mento do verdadeiro sentimento moral, que só a educação e a 



instrução popular bem ministradas poderão modificar e corri-
gir, no correr dos anos.”

A partir desse texto, é possível perceber que essa invisibi-
lização ocorre quando existe a passagem de uma coerção física para 
uma ideológica do trabalhador, ele deixa de ser o escravo para 
assumir o papel do empregado, agregado, criado, sempre subalter-
no. Nas cidades isso se torna mais evidente quando os espaços que 
o negro pode ocupar são as periferias, a solução é “se aquilombar 
nas favelas”. 





a favelização 
(ou aquilombamento) de fortaleza

A periferia de Fortaleza é formada por movimentos migratórios que 
já se iniciam em 1823, quando a cidade recebe o título de vila. 
Segundo Aldigueri (2017), as terras úmidas que abrigavam os serta-
nejos nos períodos de seca são utilizadas na plantação de algodão, 
fazendo-os buscarem abrigo na capital, onde se tornam retirantes. 
Segundo Matias (2019), as obras realizadas na capital nesse perío-
do de consolidação como vila, como abertura de vias, Porto e Farol 
do Mucuripe, foram construídas majoritariamente com mão de obra 
escravizada.

Nos anos de 1877 e 1879, esses movimentos continuam, porém, nesse 
momento, Fortaleza já está passando pelo processo de modernização, 
e a solução encontrada pelo poder público é contê-los em abarraca-
mentos às margens do centro até o fim da estiagem (OLIVEIRA, 2016). 

Com a expansão do mercado algodoeiro a malha ferroviária cresce e 
facilita o acesso à capital, que recebe o maior número de reti-
rantes na grande seca de 1915. Assim, a alternativa dos “currais 
humanos” volta e são instalados 7 campos de concentração no estado 
próximos às ferrovias existentes, 2 são locados na capital: o Campo 
do Urubu ficou às margens da Estrada de Ferro de Baturité e o Campo 
do Matadouro à Estrada de Ferro de Sobral. Até esse momento, de 
acordo com documentos oficiais já existiam as comunidades Poço da 
Draga e Arraial Moura Brasil (RIOS, 2014).

São quase nulos os registros dos sertanejos, não se sabem nome, cor 
ou território de origem. Eram tratados como flagelados que trabalha-
vam na urbanização de Fortaleza em troca de comida, num processo 
alusivo a escravidão, mesmo com a abolição já em vigor há quase 30 
anos. 



figura 01:figura 01: campos de concentração do ceará. campos de concentração do ceará.

fonte:fonte: rios, 2014 (elabordo pela autora). rios, 2014 (elabordo pela autora).
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Quando a seca termina, no início dos anos 30, os currais fecham 
e os sertanejos agora livres, se aglomeram próximos aos campos e 
constroem as favelas. A primeira a ser consolidada é a do Pirambu, 
que em 1933 aparece no jornal O Povo como símbolo de bestialidade, 
levando temor para o restante da cidade sobre os que ali viviam 
(ALDIGUERI, 2017).  

Nesse momento, a orla ainda não era considerada nobre pela elite, 
então a população pobre pôde ocupá-la sem disputas, dando origem a 
outras comunidades como a da Praia Mansa, atual Praia de Iracema, 
e Barra do Ceará. Porém, a partir de 1970, existe uma mudança no 
planejamento da cidade e a faixa de praia passa a ser frequentada 
pelas classes mais abastadas e surge o interesse do mercado imobi-
liário (MATIAS, 2019). 

A capital passa novamente por um processo migratório, os pescado-
res e trabalhadores do porto são retirados a força da Praia Mansa, 
alguns são locados em conjuntos habitacionais e outros vão ocupar 
terras mais afastadas do centro de forma “ilegal”. Martins (2019), 
afirma que desse movimento de progresso, nasce e continua na pre-
cariedade até hoje o Jangurussu, bairro da região sul da cidade 
marjoritariamente composto por pessoas pretas. 

A importância desse movimento para a favelização da cidade fica ní-
tido quando nos levantamentos oficiais existe um salto de 13 assen-
tamentos em 1963, para 234 assentamentos em 1985. Com o aumento da 
população na cidade e o descaso das políticas urbanas, esse número 
só cresceu, e de acordo com o Plano Local de Habitação de Interes-
se Social de 2010 (PLHIS-FOR), atualmente existem 843 favelas no 
território de Fortaleza.

Apesar de não haver dados específicos e existir um processo de des-
construção da identidade africana nos negros que permaneceram em 
Fortaleza, é nítido a disparidade racial dentro dos assentamentos. 
Como afirma Abdias do Nascimento (1979, p. 254), falando da segre-
gação racial no Brasil:  



figura 02:figura 02: mapa da cidade de fortaleza no ano de 1932 indicando a localização  mapa da cidade de fortaleza no ano de 1932 indicando a localização 
dos campos de concentração matadouro e urubu.dos campos de concentração matadouro e urubu.

fonte:fonte: rios, 2014. rios, 2014.



“Os racistas de qualquer cor, sob a máscara de apenas rea-
cionários, dirão que os ghettos existem disfarçados em fa-
velas em várias cidades européias, não sendo um fenômeno 
tipicamente brasileiro. A tipicidade está em que a maioria 
absoluta dos favelados brasileiro, cerca de 95%, são de ori-
gem africana. Este detalhe caracteriza uma irrefutável se-
gregação racial de fato. Isto no que se concerne à população 
negra urbana.”

A perpetuação da precariedade e existência das favelas é um sintoma 
do racismo estrutural e institucional presente em nossa sociedade. 
Se nos anos que se seguem ao pós-abolição não existiu uma políti-
ca pública para inclusão das pessoas ex-escravizadas na sociedade 
fortalezense, a favela não nasce espontaneamente, é um projeto.  
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reabilitação urbana 
alto de bomba (2021)

O projeto de reabilitação urbana no Alto de Bomba, uma comunidade 
situada na cidade de Mindelo, em Cabo Verde, faz parte de uma ini-
ciativa chamada Outros Bairros que tem como objetivo desenvolver 
uma metodologia para requalificação de assentamentos precários.

A equipe formada por três arquitetos e oito estagiários, iniciou 
o diagnóstico da área a partir de um levantamento casa a casa, e 
produção cartográfica do espaço, localizando ruas, construções e 
espaços públicos. O resultado foi a materialização através de dados 
da precarização das condições de vida, mostrando principalmente 
falta de saneamento e espaços de socialização.

Baseado nisso, o Plano de Intervenção seguiu estratégias em níveis 
estruturantes e pontuais. O primeiro trata da infraestrutura ge-
ral do assentamento, buscando suprir as necessidades relacionadas 
a saneamento básico, drenagem, coleta de lixo, sistema viário e 
habitação. 

Dentre esses, recebe destaque a reforma do sistema viário, que não 
permite abertura de novas vias como estratégias de conter a gentri-
ficação, mas reabilita os caminhos existentes, facilitando acessos 
pedonais. 

A estratégia de habitação se deu com uma mudança nos tamanhos mínimos 
de lote permitidos pela prefeitura, que passam de 6x8m para 10x8m. 
Essa mudança se dá para permitir que as residências cresçam e consi-
gam ser ventiladas, já que antes do projeto se encontravam geminadas. 

As intervenções pontuais se concentraram em pequenos locais de so-
cialização e lazer, aproveitando a topografia e os pequenos espaços 
livres existente. Os equipamentos são miniquadras de basquetes e 
praças de jogos, ambos já construídos. 



figura 03:figura 03: masterplan. masterplan.

fonte:fonte: archdaily, 2021. archdaily, 2021.



 O território do projeto possui semelhança com o do Pirambu 
pela sua conformação por vielas em terreno acentuado e grande aden-
samento. Diante desse contexto próximo, as escalas de intervenção 
estruturantes e pontuais servirão de base para o plano popular a 
ser desenvolvido. Apesar de ser interessante a manutenção das vie-
las pelo risco de gentrificação, fica o questionamento sobre a per-
sistência da comunidade na subalternidade, quando eles continuam 
sem a possibilidade de subir com um automóvel e a não possibilidade 
da acessibilidade, já que dentro dessa conformação viária só são 
concebíveis escadas. 

Essa situação mostra mais uma vez que não é possível apenas com 
planejamento evitar que comunidades caiam nas garras do mercado 
imobiliário, são necessárias mudanças estruturais nas políticas 
urbanas para que os negros e pobres tenham acesso à mesma quali-
dade urbana que a cidade branca, sem o risco constante de perder 
sua localidade.



figura 04 e 05:figura 04 e 05: praça de jogos e quadra de basquete. praça de jogos e quadra de basquete.

fonte:fonte: archdaily, 2021. archdaily, 2021.



plano popular 
das vargens (2017) 

Desde 2002, o território carioca que abriga 40 favelas, pequenas 
locações de agricultura familiar e comunidades quilombolas, lutam 
pela sua permanência, a qual vive sob constante ameaça. Diante des-
se contexto, houve uma mobilização popular que resultou na criação 
do Movimento de União Popular (MUP), que tem por objetivo barrar 
as possíveis remoções. A maior conquista desse movimento foi a 
demarcação das Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) que ga-
rantiram certa estabilidade nos Plano de Estruturação Urbana (PEU) 
das Vargens até 2015. 

Nesse ano, a prefeitura apresentou uma Operação Urbana Consorciada 
(OUC) e o novo PEU das Vargens, que aumentava o potencial constru-
tivo da região visto o interesse do mercado imobiliário. Mais uma 
vez a comunidade se viu sob ameaça, já que o plano previa mudanças 
normativas e abertura de vias que desconsideraram a presença dos 
moradores.

Assim, os moradores fundaram a Articulação Plano Popular das Var-
gens (APP) que agregou vários pequenos movimentos já existentes, 
como o da agroecologia, coletivos feministas e quilombolas. Junto 
com o Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual do Laboratório 
Estado, Trabalho, Território e Natureza (NEPLAC), foram desenvol-
vidas assembleias e oficinas, para a construção tanto do diagnóstico 
como do plano em si. 

O plano teve como eixos principais o reconhecimento de formas tra-
dicionais de ocupação, quilombos e agricultura familiar, e a defesa 
de um novo modo de ocupação urbana: o “morar e plantar”. No fim de 
2017, o plano foi apresentado em assembleia junto com a comunida-
de e cumpriu o seu objetivo de mostrar as novas possibilidades de 
permanência que não fossem através do mercado imobiliário. 



figura 06:figura 06: mapa síntese. mapa síntese.

fonte:fonte: plano popular das vargens, 2017. plano popular das vargens, 2017.



A estratégia de ter o Plano Popular das Vargens como um instrumen-
to de valorização de outros tipos de ocupação, que mesclam a vida 
urbana com as heranças ancestrais da população residente servirá 
como eixo norteador do Plano Popular do Pirambu. Visto que o bairro 
ocupado por ex-sertanejos possui pontos de pequenas plantações e 
viveiros em quintais e na beira da praia.

figura 07:figura 07: assembleia com os moradores. assembleia com os moradores.

fonte:fonte: planoo popular das vargens, 2017. planoo popular das vargens, 2017.





plano popular 
das zeis bom jardim (2016-2018) 

O Plano Popular ZEIS Bom Jardim foi fruto de uma parceria entre o 
Programa de Educação Tutorial do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Rede de Desenvolvimento 
Sustentável do Grande Bom Jardim (DLIS). O projeto, que não teve 
recursos do Estado, produziu dados diretamente com a comunidade e 
produziu um plano com o intuito de pressionar o poder público para 
regulamentar as ZEIS.

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Bom Jardim, está loca-
lizada na periferia sudoeste de Fortaleza, e ocupa o território 
dos bairros Bom Jardim e Siqueira. É uma região que apresenta os 
mais baixos índices socioeconômicos da cidade, tendo uma escassez 
de infraestrutura urbana, que por estar às margens do Rio Maran-
guapinho, leva a graves problemas socioambientais.

O diagnóstico foi realizado diretamente com os moradores, através 
de visitas de campo, reuniões e diálogo com os moradores, que eram 
organizados a partir das lideranças comunitárias. Os dados oficiais 
do IBGE eram mostrados e comparados com a realidade dos moradores, 
buscando a verificação da informação. As comunidades Nova Canudos, 
Marrocos, Pantanal e Ocupação da Paz fizeram parte do diagnóstico 
comunitário.

Em seguida o território foi analisado de forma mais técnica, tra-
tando os dados coletados através de técnicas de geoprocessamen-
to e modelagem da informação. A partir disso, foi gerada a parte 
propositiva, que não tem o objetivo de ser um produto final, mas 
uma ferramenta de diálogo e reivindicação das intervenções urbanas 
acordadas com os moradores participantes. 

Junto com o plano, foi entregue também um glossário, visto que 
surgiam no debate termos técnicos que não eram de conhecimento da 



figura 08:figura 08: mapa síntese. mapa síntese.

fonte:fonte: planoo popular da zeis bom jardim, 2018. planoo popular da zeis bom jardim, 2018.



comunidade, para permitir que fosse lido e compreendido por todos 
os moradores.

Um ponto negativo a ser ressaltado é que, apesar do protagonismo 
popular na elaboração do Plano Popular da Zeis Bom Jardim, houve 
um apagamento dos moradores quanto à creditação no material publi-
cado, constando apenas o nome dos colaboradores técnicos oriundos 
da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Por outro lado, a metodologia de participação comunitária e a ca-
racterização dos assentamentos individualmente, tanto para diag-
nóstico como para proposta de intervenção, serão utilizados como 
referência na elaboração do plano do Pirambu, visto que as comuni-
dades possuem dinâmica diferentes a partir de sua proximidade com 
a orla. Outro ponto a ser usado de base é a emancipação comunitária 
quanto a termos técnicos e cartografia, permitindo que seja um do-
cumento legível a todos os moradores.



figura 09:figura 09: oficina comunitária. oficina comunitária.

fonte:fonte: planoo popular da zeis bom jardim, 2018. planoo popular da zeis bom jardim, 2018.
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como nasce um peixe roncador?

Como dito anteriormente, em 1915, quando o Ceará passa por uma 
grande estiagem, as ruas e praças da capital recebem imigrantes 
sertanejos fugidos da fome, incomodando a população já residente 
que ainda vivia os sentimentos da Belle Époque fortalezense. O po-
der público interfere nessa situação a partir da criação de “cam-
pos de concentração” que impediriam a chegada desses retirantes no 
Centro. (MONTEIRO, 2018).

Com o final da seca, em 1930, muitas das pessoas retidas não tinham 
como voltar ao sertão devido à falta de terra e se alojaram nas 
proximidades dos campos. Assim, o Campo do Urubu, que abrigou cerca 
de 1800 sertanejos, tornou-se o que hoje conhecemos como Pirambu, 
que significa peixe roncador em tupi, peixe de presença abundante 
na região.

Na década de 40, as indústrias se instalaram na zona oeste da cidade 
e a população marcada pela extrema precariedade tornou-se operária, 
porém ainda sem nenhuma visibilidade para o governo (DIÓGENES, 2019).  
Esse movimento se caracterizou por um sistema que Funes (2020), 
denomina “tutela soldada”, onde era reproduzida de certa forma a 
coerção do controle sobre trabalho e moradia realizada durante o 
período de escravidão. Podendo ser observada nas relações de par-
ceria entre fábrica e vila operária, como na Vila São José, locada 
na Jacarecanga, bairro adjacente ao Pirambu, onde o trabalhador 
era “livre”, mas seus patrões mantinham um rígido controle sobre 
seu tempo e vida.

O Partido Comunista brasileiro (PCB), ao saber dos abusos cometidos 
contra os trabalhadores e moradores, instala uma sede com intuito 
de informar sobre os direitos e estimular a luta por eles. Outro 
personagem importante no pioneirismo da luta fundiária no bairro é 
o Padre Dom Hélio Campos, que mobiliza os moradores a realizar a 
Marcha do Pirambu, em 25 de maio de 1962. O protesto resultou na no 



figura 11:figura 11: campo do urubu. campo do urubu.

fonte:fonte: José Bonifácio Paranhos Costa no relatório da Comissão Médica de Assis- José Bonifácio Paranhos Costa no relatório da Comissão Médica de Assis-
tência e Profilaxia aos Flagelados do Nordeste, 1932.tência e Profilaxia aos Flagelados do Nordeste, 1932.



Decreto 1.058 de 25 de maio de 1962, que garantiu a desapropriação 
das terras do bairro, abertura de novas vias, melhorias habitacio-
nais e transporte público (DIÓGENES, 2019).

Em 1973, é inaugurada a Avenida Leste Oeste, que hoje é um dos li-
mitantes do Pirambu. Nos últimos quinze anos, o bairro passou por 
reformas na faixa de orla com o projeto Vila do Mar, criação da 
Areninha e troca de pavimentação (LOURETO, 2017). Essas melhorias 
urbanas se devem principalmente à luta de associações que lutam 
pelos direitos e dignidade dentro do bairro. Sua conquista mais 
recente foi a demarcação da Zona Especial de Interesse Social do 
Pirambu (ZEIS Pirambu) no Plano Diretor Participativo de Fortale-
za (PDPFOR, 2009) que abrange também os bairros Barra do Ceará e 
Cristo redentor.

Apesar dessas conquistas, o bairro marcado pela estigmatização da 
marginalidade, ainda sofre com problemas básicos de infraestrutu-
ra, conflitos ambientais e principalmente conflitos relacionados a 
moradia e segurança pública. A anáise aqui apresentada será di-
vidida em técnica e comunitária, como será mostrado nos tópicos 
seguintes.



figura 12:figura 12: peixe pirambu. peixe pirambu.

fonte:fonte: pirambu news. pirambu news.
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assentamentos precários

o que os dados
dizem do pirambu?

O Pirambu é um bairro litorâneo da cidade de Fortaleza localiza-
do na Regional I, que faz limite com os bairros: Cristo Reden-
tor (oeste), Carlito Pamplona (sul), Jacarecanga (leste) e Oceano 
Atlântico (norte). Segundo o IBGE (2010), possui cerca de 17.755 
habitantes distribuídos numa área de 55,93 ha.
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De acordo com o Plano Local de Habitação de Interesse Social 
(PLHISFOR, 2010), o bairro atualmente é formado por 6 assentamen-
tos precários: Álvaro de Alencar, Areia Grossa, Beco do Biscoito, 
Cacimba dos Pombos, Rio Nilo e Pirambu/Santa Elisa. Com exceção do 
Pirambu/Santa Elisa, todas são caracterizadas como favelas em área 
de riscos e estão localizadas em Áreas de Preservação Permanente 
(APP). 

Segundo o documento, o terreno ocupado pelas comunidades é perten-
cente à União, não existindo segurança de posse dos moradores. O 
déficit habitacional total contabiliza 324 domicílios, cujas inter-
venções indicadas pelo plano, são majoritariamente de reassenta-
mento e remanejamento. A comunidade Pirambu/Santa Elisa se desta-
ca por ter a maior extensão, ocupando o bairro adjacente, Cristo 
Redentor, e por ser a única a necessitar de urbanização complexa.

O bairro ser em sua totalidade um aglomerado de assentamentos, é 
sintoma de um processo histórico de descaso com a área periférica 
da cidade, conforme abordado no tópico a seguir.
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zoneamento ambiental

Meio Ambiente

Segundo o PDPFOR (2009), o Pirambu pertence a Zona de Proteção 
Ambiental 2 (ZPA2) e Zona de Orla 1 (ZO-1), sendo esta segunda ca-
racterizada por área contígua à orla com particularidades de solo, 
aspectos paisagísticos e potencialidades turísticas.

Apesar de abranger uma ZPA, a maior parte do bairro não é ambiental-
mente sensível como as áreas encontradas em diversos assentamentos 
da periferia de Fortaleza. Nesses assentamentos, como aqueles à 
margem do Rio Maranguapinho, a falta de possibilidades de moradia 
fez e faz com que famílias se submetam a situações de grande pre-
cariedade ambiental, para além da localização periférica. No caso 
do Pirambu, porém, a ocupação da orla por um assentamento só foi 
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possível a partir do menosprezo do poder público pela região no 
início das ocupações, visto que atualmente esse espaço da cidade é 
um dos mais valorizados no mercado fundiário. Assim, a orla seria 
o “lugar da subalternidade” da época.

Por se tratar de uma ocupação em área com características geoam-
bientais de dunas, o desnível é bastante acentuado, tendo contras-
tes no relevo. Uma das principais consequências desse ressalto, 
junto com a escassez de vegetação, são os pontos de alagamento. 
Tendo em vista a frequência com a qual a cidade formal de Fortale-
za lida com esse problema nos períodos de intensas chuvas, surge o 
questionamento de como os assentamentos nessa área escoam as águas 
pluviais.



figura 13:figura 13: viela com calçadas altas. viela com calçadas altas.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.



figura 14:figura 14: decida para praia do vila. decida para praia do vila.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.
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Apesar do PLHIS apresentar que a maior parte do território é servi-
da de saneamento básico, é possível visualizar a considerável ele-
vação das casas com relação ao nível da rua, fator que pode indicar 
a tentativa de impedir a entrada de água nas residências, além de 
constatar a falta de pontos de escoamento nas vias, principalmente 
nas vielas, o que certamente contribuiria para o acúmulo de água 
em pontos menos elevados do terreno. Outros pontos que fortalecem 
esse questionamento são os próprios veículos de notícias, que ao 
longo do período de intensas chuvas reportaram com frequência casos 
de alagamento no bairro.
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saneamento básico

Equipamentos urbanos e infraestrutura

O PLHIS, reforçado pelo IBGE (2010), afirma que a maior parte do 
território do Pirambu possui saneamento básico e abastecimento de 
água. Porém, as comunidades mais próximas a praia, e consequente-
mente mais vulneráveis, não são contempladas. Refletindo mais uma 
vez o descaso com a infraestrutura do bairro, que apesar de seus 
90 anos de existência, ainda possui cerca de 15% sem abastecimento 
de água e 25% sem rede de esgoto.
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abastecimento de água 84,29% - 4025 domicílios 

esgotamento Sanitário 76,13% - 3635 domicílios

coleta de lixo 97,15% - 4639 domicílios

energia elétrica 97,15% - 4673 domicílios

fonte:fonte: IBGE, 2010. IBGE, 2010.

tabela 01:tabela 01: dados saneamento. dados saneamento.
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As informações referentes aos equipamentos públicos de educação e 
saúde mostram que o bairro possui boa gama de tais serviços, sejam 
localizados no próprio bairro ou na região próxima. Contudo, as  
áreas de lazer se concentram em 2 pequenas praças dentro do bairro, 
na areninha do Pirambu e na faixa de praia, onde está localizado o 
calçadão Vila do Mar.
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Mobilidade 

A malha urbana do Pirambu se caracteriza na maior parte pela for-
mação de quarteirões longos, numa possível tentativa de ordenação 
formal. Porém é na descontinuidade principalmente do tamanho das 
vias, que variam entre ruas largas e vielas que surge o caráter 
quase labiríntico da ocupação. Essa conformação é um dificultador 
da acessibilidade e chegada de infraestrutura, pois existem vias 
menores que 1,5m de largura.

As ruas de maiores dimensões geralmente compreendem lotes de uso 
misto e comercial, vista a facilidade do acesso e visibilidade, já 
as vias mais estreitas e vielas concentram o uso residencial.
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De acordo com as visitas ao local, o modal mais utilizado no co-
tidiano dos moradores é a bicicleta par o fluxo intrabairro, porém 
o sistema cicloviário se encontra presente na Avenida Leste Oeste 
e na parte Construída do calçadão Vila do Mar. Os pedestres são 
prejudicados devido a irregularidade das calçadas, quando existem 
são de alturas, larguras e inclinações diferentes.

O transporte coletivo não existe dentro do bairro, as linhas exis-
tentes são periféricas ao território e as linhas se resumem da 
região ao Centro e aos terminais Antônio Bezerra e Papicu. Os mo-
radores de áreas mais próximas à orla são obrigados a percorrer 
longos caminhos até acessar um ônibus.
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figura 15:figura 15: viela com calçadas altas. viela com calçadas altas.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.



figura 16:figura 16: viela sem calçada e com desnível. viela sem calçada e com desnível.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.
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Habitação

Reconhecendo que o processo de urbanização da periferia de Fortaleza 
ressalta desigualdades sociais, econômicas e políticas, ocasionado 
a partir da omissão do Estado em políticas habitacionais que res-
tringe o acesso ao mercado imobiliário, ZEIS surge como uma medida 
de reparação à quem não tem acesso a moradia e a cidade formal. Como 
dito anteriormente, o Pirambu é classificado como ZEIS prioritária de 
ocupação desde 2009. O título reultou no desenvolvimento de normas 
próprias para o território através do Plano Integrado de Regulariza-
ção Fundiária do Pirambu (PIRF, 2020) que guiará o processo de regu-
larização fundiária, porém, o mesmo ainda não está em vigor.
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O loteamento do território se caracteriza pelo adensamento in-
tenso, apresentando uma grande concentração de lotes menores que 
50m², especialmente próximos à orla e na faixa oeste do bairro. As 
residencias são marjoritariamente frutos de autoconstrução, apre-
sentando problemas estruturais, salubridade e de saneamento. 

É possível observar que as casas do bairro são organismos vivos em 
constante estado de construção, principalmente devido à motivos 
econômicos. A residência cresce de acordo com a demanda da família, 
não sendo possível a ampliação para os fundos da casa, o cresci-
mento ocorre na vertical, resultando em  gabaritos que raramente 
ultrapassam 3 andares.



limite Pirambu

número de pavimentos

1 pavimento

2 pavimentos

3 pavimentos

4 pavimentos

mais de 4 pavimentos

equipamentos e espaços livres

limite Pirambu

número de pavimentos

1 pavimento

2 pavimentos

3 pavimentos

4 pavimentos

mais de 4 pavimentos

gabarito



figura 17:figura 17: casas no pirambu. casas no pirambu.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.



figura 18:figura 18: casas no pirambu. casas no pirambu.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.
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Dimensão Racial

Segundo o IBGE (2010), 65,83% da população do Pirambu é autodecla-
rada preta ou parda, um número significativo, visto que a negritude 
passa por um processo de apagamento dentro do estado. 
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narrativas cartográficas

Segundo Turriani (2015, p.2), cartografia social pode ser definida 
como:

“[...]uma metodologia de intervenção comunitária que pos-
sibilita a construção de um conhecimento integral sobre o 
território, elaborado de modo participativo e horizontal 
através da investigação-ação-participativa, fazendo uso de 
instrumentos próprios da construção de mapas e da iconografia 
(representação visual de símbolos e imagens), mas que tem 
como foco principal favorecer a reflexão sobre a conjuntura 
local desde a perspectiva da própria comunidade, levando em 
consideração desde aspectos macro a aspectos micro, assim 
como aspectos objetivos e subjetivos do grupo com o qual se 
trabalha.”  

Nesse contexto, a cartografia social surge como forma de ampliar o 
debate sobre os problemas locais do Pirambu, ao invés de reduzi-las 
a representações técnicas e exteriores aos moradores. 

Devido a complexidade da atual situação dentro do território do 
Pirambu, tomado por grupos rivais do poder paralelo, ficou inviável 
a realização de oficinas presenciais e coletivas com os moradores. 
Assim, foi pensada uma alternativa onde a partir das narrativas de 
quatro moradores autodeclarados pessoas pretas, foram desenvolvi-
das cartografias individuais mapeando os conflitos urbanos, sociais 
e econômicos que enfrentam, e as redes, que seriam as soluções 
indicadas.

Para isso, foi usada a linguagem do desenho como estratégia de re-
presentação das narrativas no bairro através de símbolos e imagens 
conhecidas pelos participantes. O processo foi feito de forma vir-
tual, através de videochamadas, usando como base um mapa de saté-
lite da área e programas de edição e design. 





Maria, a mãe preta

Maria, a primeira personagem, é uma mulher de 54 anos, que se iden-
tifica como preta, nasceu no Pirambu e hoje mora na rua Nossa Senho-
ra das Graças com seu marido, filha e dois netos. Seu vocativo surge 
como referência a imagem da “mãe preta”, mulher negra escravizada 
que era obrigada a amamentar e cuidar dos filhos da família branca, 
tendo que assumir duplamente a função materna, assim como aconte-
ceu com Maria, que trabalhou 30 anos como empregada doméstica, se 
dividindo entre criar os filhos dos patrões e os seus. Dentre seus 
principais conflitos está a insegurança, relacionada à violência 
policial e ao tráfico presente na área. Sua maior preocupação é com 
os netos, ambos menores de 10 anos, e por isso os proíbe de fre-
quentar vielas. Segundo Maria, nas vielas “estão o perigo” do uso 
de drogas e da figura do “pirangueiro”, que está atrelado à imagem 
do bandido para a maior parte do bairro, sendo alvo de conflitos 
internos e com a polícia. As escolas que seus netos estudam ficam 
na Avenida Castelo Branco, o que ela considera perto, mas reclama 
sobre a falta de atividade para as crianças no contraturno da es-
cola, assim alimenta o medo que elas sigam caminhos “errados” pela 
falta do que fazer.

Apesar de entender o calçadão Vila do Mar como um espaço de lazer, 
reclama sobre a falta de opções além do calçadão, visto que na se-
mana considera um lugar perigoso, propício a tiroteios e desova de 
corpos. Ainda sobre esse tópico, apontou a situação da comunidade 
da Areia Grossa e a Pracinha do Abel, que ainda espera a reforma 
do calçadão, sendo um lugar também perigoso e insalubre, pois não 
possui saneamento nem energia elétrica. Maria também aponta o medo 
constante de perder sua casa que é própria mas não possui escritu-
ra. Disse que tentou entrar com um processo para obter o “papel da 
casa” mas foi informada que o terreno pertencia à marinha. 

As soluções apontadas se concentram na proteção dos netos, propondo 
a criação de espaços como o antigo ABC do Pirambu, um centro comu-
nitário que fornecia atividades esportivas e artísticas no contra-
turno escolar. Seu maior medo é que as crianças adentrem o mundo 



do tráfico ou que sejam vítimas de violência policial, então deseja 
mais praças, mais equipamentos no Vila do Mar e que as vielas parem 
de existir, pois alega que muitas são “bocas de fumo”.

figura 19:figura 19: narrativa cartográfica da mãe preta. narrativa cartográfica da mãe preta.

fonte:fonte: elaborado pela autora. elaborado pela autora.



Carlos, o pirangueiro

Carlos é um homem autodeclarado preto, de 25 anos, trabalhador da 
cultura e entregador por aplicativo que se auto-intitula “piran-
gueiro”. Seu conflito principal é a tentativa da sobrevivência diá-
ria, por assumir uma estética de “vetin”, o estereótipo do homem 
preto favelado é frequentemente abordado de forma violenta pela 
polícia. Assim, se sente muito vulnerável nas ruas mais largas como 
a Nossa Senhora das Graças e a última rua da praia (o calçadão Vila 
do Mar), pois as viaturas possuem acesso fácil, tendo como princi-
pal lugar de conforto o “gueto”, vielas estreitas. O entrevistado 
também apontou que sua casa alugada é sede de uma biblioteca comu-
nitária e ressaltou a impossibilidade da existência de equipamen-
tos comunitários fora das casas dos moradores, pois sem subsídio 
ou patrocínio externo, não é possível pagar as contas. Sobre seu 
trabalho de entregador, apontou a falta de espaço para guardar a 
moto e a existência de garagens privadas dentro do bairro, assim 
sua solução temporária são as tendas improvisadas nas praças, como 
a Pracinha do Abel para guardar sua moto e a de seus vizinhos. 

Suas soluções indicam estratégias de manutenção dos espaços comu-
nitários, casa com aluguel mais barato ou possibilidade de ter casa 
própria, locais adequados para guardar sua moto, mais movimento na 
Vila do Mar, impedimento de baculejo da polícia nas ruas largas. 



figura 20:figura 20: narrativa cartográfica do pirangueiro. narrativa cartográfica do pirangueiro.

fonte:fonte: elaborado pela autora. elaborado pela autora.



Tasha, a branquinha

 Tasha é uma mulher preta de 27 anos, mãe, publicitária que traba-
lha na Aldeota, um dos bairros mais nobres de Fortaleza. Por morar 
na rua mais larga do bairro, Nossa Senhora das Graças, em uma casa 
grande que possuía cerâmica, achava que não morava na favela, as-
sim como por não ser tão retinta achava que era mulher branca. Seu 
processo de aceitação como uma mulher negra periférica só aconteceu 
aos 17 anos, quando conseguiu um emprego na Aldeota e começou a 
perceber a discrepância da estrutura do bairro com o Pirambu, além 
de passar por situações de discriminações raciais. 

Tasha relata que uma das suas maiores frustrações dentro do bairro 
é o potencial desperdiçado do Vila do Mar, que afirma ter uma das 
praias mais bonitas de Fortaleza, mas por falta de estruturas acaba 
se tornando um local violento. Reclama também da falta de trans-
porte público que literalmente só acontece nas vias periféricas, 
Avenida Leste Oeste e Vila do Mar, tornando inviável o acesso dos 
moradores a outras localidades da cidade. Sobre a questão fundiá-
ria, aponta a falta de documentos da casa de sua avó, o que traz 
sensação de insegurança sobre o futuro, o medo de perder a casa é 
um sentimento constante principalmente num cenário onde o aluguel 
mais barato que encontrou na região foi de R$ 800,00, mais que a 
metade da sua atual renda. Sobre sua filha, a moradora relatou sobre 
sua preocupação com a falta de possibilidades de aprendizado fora 
da escola, já que ela mesma entende sua formação como algo direta-
mente relacionado à existência do ABC do Pirambu, onde foi aluna a 
infância toda e estudou balé e fotografia. 

Suas soluções sugerem rotas de ônibus dentro do bairro, presença de 
estações de bicicleta, criação de um centro comunitário nos padrões 
do ABC para crianças e adolescentes, mais incentivo comercial no 
Vila do Mar e mutirão para obtenção do “papel da casa”.



figura 21:figura 21: narrativa cartográfica do branquinha. narrativa cartográfica do branquinha.

fonte:fonte: elaborado pela autora. elaborado pela autora.



Francisco, o bicheiro

Francisco é um homem preto de 59 anos, que veio do interior do 
estado do Ceará para o Pirambu aos 10 anos de idade e atualmente 
trabalha formalmente em uma empresa no Maracanaú. O morador ini-
ciou seu mapa falando sobre sua história com o bairro. Ele veio com 
a família em busca de uma vida melhor na Capital e quando chegou 
“não tinha nada” só areia e alguns barracos. Se alocaram próximos 
à praia e até hoje ali residem. Suas principais atividades dentro 
do bairro são ir ao “paratodos” e criar galinhas.

O morador conta que uma das principais preocupações onde mora são 
os alagamentos e falta de saneamento, pois sua casa é na beira 
da praia e seus arredores ficam constantemente mal cheirosos e tem 
medo de doenças. Reclama que em dias de chuva é quase impossível 
caminhar até a Avenida Leste Oeste para pegar o ônibus que faz sua 
rota até o trabalho. Francisco entende o Vila do Mar como um espaço 
além de lazer, mas também de extensão da casa, como um quintal que 
não possui em sua casa, disse criar pequenos cercados onde cultiva 
ervas, verduras e cria galinhas. Por ter sido fruto de ocupação e 
estar numa situação considerada ilegal, não possui escritura da 
casa e não tem perspectiva de que isso possa vir a acontecer. 

Sua percepção sobre as vielas é que também são lugares seguros 
contra a polícia, pois perdeu um sobrinho vítima de violência po-
licial na Avenida Leste Oeste, acreditando que ruas mais largas são 
consequentemente mais perigosas.

As soluções indicadas foram criação de espaços de hortas e criação 
de animais tanto no vila do mar como nas praças existentes, sanea-
mento e escoamento de águas da chuva na beira da praia, mais rotas 
de ônibus dentro do bairro para não precisar andar tanto e papel 
da sua casa para garantir o futuro dos seus filhos.



figura 22:figura 22: narrativa cartográfica do bicheiro. narrativa cartográfica do bicheiro.

fonte:fonte: elaborado pela autora. elaborado pela autora.
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Diante do diagnóstico técnico, percebe-se que os principais pro-
blemas do Pirambu estão na questão da habitação, saneamento e mo-
bilidade. A concentração dos lotes mais precários, ausência de sa-
neamento e abastecimento de água coincide com a faixa de orla, que 
por sua vez coincide com a concentração da população racializada.
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Esse dado é extremamente sintomático dentro da lógica do racismo 
estrutural, pois mesmo dentro de um assentamento marcado pela pre-
cariedade, a população negra está um degrau abaixo. Assim, o mapa 
síntese apresenta os principais problemas e a espacialização dos 
pretos e pardos no bairro, seguido da tabela que adiciona as po-
tencialidades. 
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As cartografias apesar de serem do mesmo bairro apresentam caracte-
rísticas muito pessoais sobre a realidade de cada morador. As ruas 
largas são consideradas perigosas pelos homens que temem a violên-
cia policial, enquanto para as mulheres, as vielas são perigosas 
pois lá se concentram as “bocas de fumo”. Existe uma unanimidade 
sobre o Vila do Mar ser um espaço perigoso devido a falta de equi-
pamentos e interrupção do mesmo na comunidade da Areia Grossa, 
deixando o lugar insalubre.

av. leste oeste

rua nossa senhora das gaças

calçadão vila do mar
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Sabendo que o direito à moradia é um direito amplo e complexo que 
vai além do “papel da casa”, abordaremos aqui as dimensões esta-
belecidas no Comentário Geral nº 4 do Comitê de Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais da ONU (1991), que considera uma moradia 
adequada, quando a mesma dimensiona a segurança de posse, habita-
bilidade, acesso à serviços e infraestrutura, localização, custo 
acessível, não discriminação e adequação cultural. Essas dimensões 
serão utilizadas tanto na síntese do cenário atual, quanto nas pro-
postas do cenário desejado.



PROBLEMAS POTENCIALIDADES

SEGURANÇA DE POSSE

insegurança de posse sem ameaça efetiva de remoção

HABITABILIDADE

adensamento excessivo, lotes menores 
que 50m², precariedade das habita-

ções

-

INFRAESTRUTURA

falta de saneamento básico, ala-
gamentos e inundações, vielas com 
menos de 1,5m de largura, falta de 
transporte público, descaso com os 

espaços de lazer

Vila do Mar, rua como espaço de lazer

LOCALIZAÇÃO

violência policial, conflitos inter-
nos

fácil conexão com grandes avenidas

CUSTO ACESSÍVEL

aluguel informal caros para casas em 
precariedade

-

NÃO DISCRIMINAÇÃO

concentração da população racializa-
da em áreas menos assistidas 

-

ADEQUAÇÃO CULTURAL

falta de quintal, falta de espaço 
para agricultura urbana

potencial histórico,agricultura urba-
na, organização comunitária

fonte:fonte: a autora. a autora.

tabela 02:tabela 02: problemas e potencialidades. problemas e potencialidades.



cenário desejado

O plano de bairro racializado aparece como um cenário que busca 
reparar minimamente o descaso do planejamento urbano com o racis-
mo. Assim, esse cenário propõe uma análise dos resultados obtidos 
tanto no diagnóstico técnico quanto das cartografias dos moradores, 
indicando diretrizes e ações para um plano de bairro que leve em 
consideração a realidade dos moradores a partir da dimensão racial.

Nesse cenário, foi entendido que para o desenvolvimento de um pla-
nejamento urbano racializado é impossível não discutir a escala da 
segurança pública, pois ficou claro com os dados e as cartografias 
que as soluções estão, na maior parte, dentro da dimensão da sobre-
vivência, seja sua ou dos seus. Dessa forma, fica claro que o poder 
público precisa fazer uma ligação direta entre políticas públicas 
e planejamento, para que exista uma efetiva mudança aqui proposta.

Conforme supracitado, as propostas pensadas para esse cenário de-
sejado serão divididas didaticamente nas dimensões da moradia ade-
quada, porém assim como essas dimensões, as propostas só funcionam 
se pensadas em conjunto.





Segurança de posse

O bairro Pirambu está inserido dentro da ZEIS Pirambu, classificada 
como tipo 1, de ocupação, como visto anteriormente. Dentre as atri-
buições da zona, de acordo com o art. 27 do Plano diretor vigente 
(Lei Complementar nº 62/2009), estão a regularização fundiária 
de assentamentos ocupados por população em situação de vulnera-
bilidade, garantia de cumprimento das funções sociais da cidade e 
propriedade, eliminação dos riscos gerados pela ocupação em áreas 
indevidas e ampliação da oferta de infraestrutura e equipamentos. 

Para isso, a Lei Orgânica do Município de Fortaleza (ANO), garan-
te, no artigo 199, que a urbanização em áreas especiais podem ter 
definições de parâmetros de uso e ocupação do solo diferenciadas. 
Assim, para que os objetivos deste plano sejam cumpridos, é neces-
sário uma normatização especial que começa aqui com a regularização 
fundiária de todos os lotes presentes no bairro. 

Esse primeiro movimento de regularização dos lotes deve anteceder 
as intervenções urbanísticas aqui apresentadas, visando cumprir a 
demanda dos moradores sobre a segurança de posse. A ação a curto 
prazo além de garantir manutenção da área dos lotes existentes – 
não sendo a dimensão dos lotes um critério para a obtenção do “pa-
pel da casa” – certifica também indenização justa ou contrapartida 
adequada caso não seja possível a permanência em decorrência das 
intervenções propostas. Trata-se de um reconhecimento da posse da 
terra, indispensável diante do histórico racismo fundiário aqui 
abordado.

Para a implementação dessa medida, adotada como uma reparação his-
tórica aos habitantes do Pirambu, serão utilizados os seguintes 
instrumentos: Usucapião Especial de Imóvel Urbano e Concessão de 
Uso Especial para Fins de Moradia.



diretrizes ações prazos instrumentos

garantir seguran-
ça de posse para 
todos os morado-

res

promover regula-
rização fundiária 
de todas as resi-

dências 

curto

usucapião espe-
cial de de imóvel 
urbano, concessão 
de uso especial 
para fins de mo-

radia

fonte:fonte: a autora. a autora.

tabela 03:tabela 03: segurança de posse. segurança de posse.



Custo Acessível

Mesmo com a regularização das habitações, as outras formas de mo-
radia como arrendamento informal ainda são e possívelmente conti-
nuarão sendo alternativa para várias famílias no Pirambu. Sabendo 
que essa dimensão se responsabiliza pela garantia do direito a mo-
rar sem que os custos prejudiquem o acesso à outros direitos, como 
alimentação, aqui será proposta uma limitação quanto ao valor do 
aluguel e venda dos imóveis.

Por ser uma ZEIS, o que permite a flexibilização de parâmetros e 
normas relacionados a regularização fundiária, a proposta se dá 
através da indexação do valor do aluguel/venda das residências com 
o salário mínimo. Assim, mesmo que os preços do mercado subam, na 
ZEIS Pirambu isso só acontecerá mediante aumento do salário.





Habitabilidade

Segundo a Constituição Federal de 1988, acesso à moradia é um di-
reito que deve ser assegurado  pelo Estado, através de políticas 
públicas. Porém, a moradia digna vai além da segurança de posse, e 
nesse tópico trataremos a dimensão da habitabilidade.

Apesar das autoconstruções conseguirem construir suas residências 
com poucos recursos e consolidá-las sem grandes intervenções como 
terraplanagem, as habitações do Pirambu apresentam graves proble-
mas relacionados principalmente a questões sanitárias e de salu-
bridade. Nessas condições, é comum, em planos de regularização 
para favelas, que o déficit habitacional com maior relevância seja 
o quantitativo, aquele relacionado à construção de novas habita-
ções. Neste plano, trabalharemos com a permanência dos assentamen-
tos sempre que possível, diminuindo o número de remoções, focando 
em propostas  para combater o déficit qualitativo (também conhecido 
como “inadequação de domicílios”), que segundo a Fundação João Pi-
nheiro é composto por falta de infraestrutura, adensamento exces-
sivo, inadequação fundiária, cobertura inadequada, inexistência de 
unidade sanitária domiciliar exclusiva, entre outros problemas que 
estão presentes no bairro (2012, p.11).

Laura Bueno (2000, p.148) afirma que a dimensão mínima de uma habi-
tação de interesse social com possibilidade de salubridade e sanea-
mento seria de 40 m². Assim, visto as características dos lotes do 
Pirambu e a prioridade de tirar seus moradores da precariedade, foi 
adotada essa metragem como um dos critérios para a manutenção da 
residência. Porém, para diminuir o número de remoções, as unidades 
habitacionais com área entre 35 e 39 m² podem permanecer, mediante 
a possibilidade de crescimento vertical e melhoria habitacional. 



diretrizes ações prazos instrumentos

garantir habita-
ção digna para 

todos os morado-
res 

prever melhorias 
habitacionais nas 
habitações exis-
tentes que perma-

neceram 

médio

parcelamento e 
uso do solo, lei 
da assistência 

técnica

unificação e remo-
ções para melho-
ria de lotes médio

parcelamento e 
uso do solo, lei 
da assistência 
técnica, direito 
de superfície 

unificação  e re-
moções para cria-
ção de espaços 

livres e institu-
cionais 

médio parcelamento e 
uso do solo

reassentamento 
das habitações 
que não foram 

possível a perma-
nência em área de 

ZEIS

médio

zona especial de 
interesse social, 
parcelamento e 
uso do solo

fonte:fonte: a autora. a autora.

tabela 04:tabela 04: habitabilidade. habitabilidade.



A partir dessas decisões, foram definidas estratégias sobre como se 
dariam a permanência dos lotes, utilizando os conceitos de parce-
lamento do solo presentes da Lei Complementar 236/2017: 

1. Unidades adjacentes menores que 35 m² serão unificadas tornando 
um único lote;

2. Unidades menores que 35m² no meio do quarteirão serão unificadas 
a casa regularizada adjacente de menor área;

3. Unidades adjacentes menores que 35m² em localizações estratégi-
cas serão removidas e tornarão espaços ou equipamentos públicos; 

remoção tipo 1 remoção tipo 2

remoção tipo 3 remoção tipo 4

remoção tipo 5

ESTRATÉGIAS DE PARCELAMENTO DO SOLO



4. Unidades, podendo ser menores que 35m² ou não, removidas para 
passagem ou alargamento de vias; 

5. Unidades menores que 35m² sem conexão com a malha urbana serão 
removidas para melhorar a mobilidade. 

remoção tipo 1 remoção tipo 2

remoção tipo 3 remoção tipo 4

remoção tipo 5

ESTRATÉGIAS DE PARCELAMENTO DO SOLO

remoção tipo 1 remoção tipo 2

remoção tipo 3 remoção tipo 4

remoção tipo 5

ESTRATÉGIAS DE PARCELAMENTO DO SOLO

limite Pirambu

edificações

comunidade areia grossa

rotas de ônibus

espaços públicos sem equipamentos

síntese problemas narrativas



limite Pirambu

número de pavimentos

ZEIS 3 - Tirol

localização tirol

As famílias removidas nas situações 1 e 2 poderão escolher entre 
indenização, reassentamento ou ocupar a laje a partir do instru-
mento do Direito de Superfície. Como essa decisão se daria a cri-
tério de cada família, trataremos o número total de remoções com 
reassentamento, que contabilizam o total de 118. 

Como o Pirambu é um bairro extremamente adensado, não foi possível 
prever o reassentamento dentro do seu perímetro. Porém, as novas 
residências serão localizadas na ZEIS do tipo 3, de vazio, do Ti-
rol, que é a mais próxima da área de intervenção e possui área 
aproximada de 105 mil metros quadrados. 
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Embora as formas mais comuns de reassentamento em Fortaleza sejam 
os conjuntos habitacionais verticalizados, esse Plano de Bairro 
propõe que as habitações construídas respeitem os modos de morar 
da residência de origem, como a tipologia horizontal, a presença de 
quintal para plantação e criação de animais, e espaço para comércio 
quando a renda de seus moradores depender disso. Os novos lotes 
teriam no mínimo 60m² com possibilidade de crescimento vertical, 
visto as dinâmicas dos assentamentos, onde a casa é um organismo 
vivo sempre em expansão a partir das necessidades familiares.



Quanto às habitações que permanecerem no bairro, a Lei da Assis-
tência Técnica (11.888/2008) garante o acesso gratuito ao serviço 
de profissionais de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia de forma a 
famílias de baixa renda que precisam reformar ou construir suas 
casas. Sabendo que o bairro é todo composto por autoconstrução e 
que muitas vezes as habitações estão em constante estado de cons-
trução, devido principalmente a fatores econômicos, não prever me-
lhorias através da assessoria técnica, é perpetuar a precariedade 
do assentamento. Assim, foram sugeridas melhorias habitacionais a 
partir de problemas gerais comuns no bairro:





prever reforços estruturais 
como vigas e pilares para 
habitações  que estão em 
risco ou que pretendem 
verticalizar, reforma de 
fachadas

conserto de telhado, troca 
de telha, reparo em laje, 
de modo que garanta a 
proteção contra chuva

expansão ou criação de 
novos cômodos a partir da 
necessidade da família

abertura de janelas para 
que seja possível a entrada 
de iluminação e ventilação 
na casa

aplicação de reboco, 
pintura, revestimento, 
regularização de pisos

instalação ou reforma de 
banheiros, cozinhas e áreas de 
serviço, impermeabilização, 
vedação de infiltrações, 
implementação de caixa d’água

programa de habitabilidade
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Adequação cultural

Essa dimensão está relacionada tanto à identidade quanto à diver-
sidade cultural dos moradores, sobre como os processos de moder-
nização na construção ou reforma de habitações devem respeitar as 
necessidades culturais e sociais das famílias usufruidoras. 

Quando se trata de HIS temos frequentemente uma reprodução em massa 
de conjuntos habitacionais ou casas que desconsideram o usuário fi-
nal. Porém, arquitetos contemporâneos, como Alejandro Aravena, vêm 
questionando essa forma de projetar, ou não projetar, sugerindo 
soluções de projetos que se assemelham ao que seria uma “estética 
da favela”. Esse “estilo” traria conforto ao trazer elementos como 
lajes desencontradas, tijolos aparentes, além da possibilidade de 
expansão ou reforma por autoconstrução pelo morador a partir de 
suas condições. 

Essa ideia foi a que acometeu o projeto do Conjunto Habitacional 
Vila do Mar, onde foram reassentados os moradores do Pirambu remo-
vidos para a passagem do calçadão. A composição formal do conjunto 
mimetiza a forma da favela, com volumes saltados, ausência de re-
boco e esquadrias do tipo ficha. Na época da entrega, os moradores 
reclamaram por acreditar que a edificação estava inacabada, quando 
na verdade foi uma decisão estética segundo a Prefeitura. Desde 
2014, entrega das habitações, o conjunto já passou por diversas 
modificações, dentre elas reboco, aplicação de cerâmica, ampliação 
e construção de garagem.



O Plano de Bairro aqui apresentado questiona até que ponto essas 
condições de moradia são culturais e até que ponto é uma reprodu-
ção/romantização da precariedade. Ao mimetizar cenários favelados 
de uma população que está há quase 100 anos sem ser assistida pelo 
poder público e que ocupa a sétima posição no ranking de maior 
aglomerado subnormal do país, não traz conforto aos usuários, traz 
revolta. 

Assim, tanto as novas habitações quanto as reformas das existentes 
aqui propostas devem respeitar as características culturais e so-
ciais das famílias assistidas. Suprindo a demanda pela criação de 
quintais ou espaços públicos para plantação e criação de animais, 
assim como aplicação de reboco e previsão de espaço de garagem. 



figura 23:figura 23: conjunto vila do mar. conjunto vila do mar.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.



figura 24:figura 24: conjunto vila do mar. conjunto vila do mar.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.



limite Pirambu

número de pavimentos

terrenos de antigas industrias

terrenos indústrias

Localização

A localização está relacionada à integração social da moradia com 
bens ambientais, equipamentos culturais e oferta de emprego. Não 
só o Pirambu, mas também seus bairros adjacentes, sofrem com a mi-
gração diária de trabalhadores desde a mudança do polo industrial 
de Fortaleza para Maracanaú. 

Assim, nesse plano será sugerido um programa de incentivo para a 
ocupação dos antigos prédios e terrenos das indústrias que se mu-
daram por empresas que fomentem a geração de trabalho na região em 
troca de icentivos fiscais e possíveis parâmetros construivos, a ser 
definido caso a caso. 
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Acesso a serviços e infraestruturaAcesso a serviços e infraestrutura

Essa dimensão está relacionada às conexões externas à residência, 
em como ela se conecta com a cidade, desde a infraestrutura urbana 
até equipamentos. Aqui se concentram dois dos principais problemas 
do Pirambu: saneamento e mobilidade.

diretrizes ações prazos

garantir acesso univer-
sal ao saneamento bási-

co

completar rede de sanea-
mento longo

garantir acesso a 
transporte público den-

tro do bairro

ampliação de rota de li-
nhas existentes curto

promover espaços públi-
cos de qualidade

reformar vielas como es-
paço de lazer curto

reformar praças existentes médio

reforma das esquinas ina-
tivas como espaço de lazer curto

inserção de equipamentos 
no  

Vila do Mar
curto

garantir prioridade de 
pedestres e ciclistas 

criação de ciclofaixa curto

regularização de calçadas médio

criação de espaços para 
aquicultura urbana

prever espaço de plantio e 
pequenos viveiros no vila 

do mar
curto

instalação de hortas ver-
ticais nas vielas  curto

equipamentos públicos 
de formação e organiza-

ção social 

criação de um centro so-
cial estilo o ABC Pirambu médio

programa de subsídio a 
equipamentos comunitários 

na casa de moradores
curto

fonte:fonte: a autora. a autora.

tabela 05:tabela 05: acesso à serviços e infraestrutura. acesso à serviços e infraestrutura.



 De acordo com a análise técnica e participativa, o territó-
rio ainda não possui rede de saneamento básico completa e uma das 
justificativas são as vielas, pois o tamanho mínimo exigido para a 
passagem das instalações são 3m de largura. Porém, Bueno (2010, 
p.334) afirma que essa restrição existe por conta da manutenção e 
não da instalação, se as vielas tiverem até 32m de comprimento e 
forem perpendiculares a uma rua de 3m, é possível a instalação. 
Assim, as ruas do bairro menores de 3m que estejam dentro dessas 
condições, deverão receber a rede de saneamento. 

 Mesmo garantindo o saneamento nas vielas, as mesmas ainda são 
pontos de contradição até para os moradores, como vimos nas carto-
grafias. Enquanto os homens se sentem seguros da força policial, as 
mulheres temem as violências de um lugar tão escondido que geral-
mente são “bocas de fumo”. Para amenizar o problema, foi sugerido a 
transformação desses caminhos em espaços de lazer. Todas as vielas, 
ou guetos, receberão iluminação pública, e equipamentos adequados 
a sua dimensão. As menores que 1,5m receberão pisos drenantes, hor-
tas verticais para a agricultura familiar e equipamentos de lazer 
nas paredes. Já as maiores também terão o piso drenante aplicado, 
porém com a instalação de rede de saneamento, além de equipamentos 
tipo playground. 

as praças existentes, assim como o calçadão Vila do Mar, passarão 
por reformas, onde também serão priorizados mudança de piso, ilumi-
nação, instalações de equipamentos de lazer e agricultura urbana.



figura 25:figura 25: vielas maiores que 1,5m. vielas maiores que 1,5m.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.



figura 26:figura 26: vielas menores que 1,5m. vielas menores que 1,5m.

fonte:fonte: acervo pessoal. acervo pessoal.



limite Pirambu

equipamentos de saúde

equipamentos de educação

areas livres

VIELAS

equipamentos

a análise técnica apresentou que o bairro é bem servido de escolas, 
creches e posto de saúde, porém existe uma demanda sobre um centro 
social. Assim, aqui é sugerido a criação de um Complexo Social do 
Pirambu, onde além de oferecer atividades formativas e culturais, 
também contará com espaço para um centro comunitário, cozinha e 
lavanderia social, e será sede do escritório de assistência técnica 
 
a localização escolhida foi baseada na preocupação dos moradores 
com a Pracinha do Abel sobre a contradição entre a alta presença de 
crianças e adolescente, com a crescente violência no local devido 
a ocupação da comunidade Areia grossa. 
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limite Pirambu

ciclofaixas

estações de bicicletas

estacionamento de moto

paradas de ônibus

rota 101

rota 112

rota 120

mobilidade

O principal apontados sobre a mobilidade foi a falta de transpor-
te público dentro do bairro, assim foram sugeridas alterações nas 
seguintes rotas: 
 
112 - Nossa Senhora das Graças/Centro: começa a passar na rua 
Nossa Senhora das Graças; 
110 - Vila do Mar/Centro: ao invés de subir para a Av. Francisco 
Sá, passará na rua Santa Inês;  
120 - Antônio Bezerra/Vila do Mar/Náutico: ao invés de subir para 
a Av. Leste Oeste, seguirá direto na rua Santa Inês e terá seu 
destino final o Terminal do Papicu. 
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As duas últimas linhas, após a finalização do calçadão Vila do 
Mar, terão novamente a rota alterada para continuar na rua Dr. 
José Roberto Sales. 
A rede de ciclofaixas dará continuidade à existente na rua Dr. 
José Roberto Sales, conectando à também existente na Av. Leste 
Oeste através das ruas: Santa Inês, Santa Elisa, Pasteur, Álvaro 
de Alencar, Francisco Cordeiro, Eduardo Studart e Marcílio Dias.



Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis 

Ainda que o discurso sobre grupos vulneráveis tenha avançado 
sobre a questão de gênero, idade e até classe,  o debate sobre os 
grupos racializados andam em passos mais lentos. Nenhuma legisla-
ção até aqui estudada faz uso desse recorte, que vive a subalter-
nidade escancarada da segregação da cidade.

Aqui,  a ótica da racialização surge como um grito de socorro, 
onde esse aspecto tão importante dentro da estrutura brasileira vai 
é critéiro de priorização nas intervenções urbanas. Pois, como ficou 
claro, mesmo dentro da precariedade, as pessoas negras se encontram 
em um degrau abaixo. 

Assim, nessa prospecção de um futuro desejado, a lógica ra-
cista será quebrada, e dessa vez não serão normalizadas pessoas 
racializadas e pobres em situação precária de moradia.







é o fim?
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considerações finais

O ponto de partida desse trabalho se deu a partir da indagação 
do por quê, no decorrer das inúmeras disciplinas de urbanismo, nun-
ca ouvi a palavra raça. Ficava tentando entender porque o racismo, 
uma relação que se materializa em um espaço construído a partir de 
condicionantes históricas, não fazia parte do planejamento urbano. 
Com olhar revoltado e preocupado com o que acontece com os meus 
dentro do nosso próprio bairro, me vi encorajada a pesquisar e en-
tender quais dinâmicas estão por trás do descaso do urbanismo com 
a questão racial, e principalmente como podemos criar estratégias 
para sair da subalternidade. 

Nesse um ano de pesquisa e orientação com as professoras, e 
passando por metodologias de investigação com os moradores, foi 
possível perceber que as questões que mais permeiam o bairro es-
tão relacionadas à segurança pública. Um assunto que inicialmente 
não seria colocado em questão, porém, como não falar de medo em 
um bairro majoritariamente racializado, desassistido e reprimido 
durante tanto tempo pelo poder público. O resultado dessa dinâmica 
é a limitação do urbanismo: não é possível garantir só com plane-
jamento ou desenho urbano que as pessoas pretas saiam de casa e 
voltem vivas no final do dia. 



Durante o processo de desenvolvimento do plano, Maria perdeu 
sua sobrinha, uma menina preta vítima de bala perdida na pracinha 
do Abel, que ela citou ser perigosa em sua cartografia. Decidir 
continuar a realizar o planejamento do bairro me exigiu uma sen-
sibilidade para criação de objetivos e diretrizes que compreen-
desse toda a história de um povo marginalizado, mudando conceitos 
que aprendi nesses 6 anos de vida acadêmica, pois os mesmos não 
abrangem a nossa realidade. Assim, o Plano de Bairro se limita a 
prospectar um cenário possível a partir das demandas presentes dos 
moradores entrevistados atrelado ao resultado da análise técnica 
do território, tendo como objetivo garantir dignidade e segurança 
fundiária.

Os questionamentos aqui apresentados são apenas o começo de 
uma geração que não vai temer expor seus desconfortos com a lógica 
racista que nossa cidade está inserida. Não aceitaremos mais que 
nossas ambições ainda sejam um tênis ou um prato de comida, nós 
queremos a cidade. Enquanto não tiver preto, índigena e favelado 
ocupando o posto de arquiteto e urbanista, pensando e pesquisando 
um urbanismo antirracista, nosso lugar na cidade vai ser sempre o 
lugar físico da subalternidade. 
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