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As informações contidas neste documento são parte de um trabalho ainda em
andamento e que ainda não foram formalmente publicados. Qualquer usufruto deste

material como fonte precisa ser notificado à equipe técnica da Taramela ATAC
através do email taramela.atac@gmail.com.
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apresentação
O presente documento – Produto 01: Plano de Trabalho – é parte integrante da Etapa 01 –
Elaboração e aprovação do plano de trabalho e cronograma – do Projeto Desenhando pra
Saporé - “contra-laudos e Plano de Reassentamento: Alternativas Possíveis para a Comunidade
da Saporé na ZEIS Mucuripe”1 e tem como objetivo o desenvolvimento da Metodologia e Plano
de Ação das etapas subsequentes. A elaboração do Projeto está sendo desenvolvida a partir de
contrato firmado entre a Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade e o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE).

O presente Projeto parte da premissa de que o território urbano é uma arena de conflitos
entre as diversas camadas de interesse que operam a lógica de produção do espaço, e que a
assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, por meio do desenho e da atuação em campo,
é capaz de subverter e encontrar soluções contra-hegemônicas, visibilizando lutas urbanas e
pavimentando o caminho para o direito à cidade. Neste sentido, tem-se como principal
objetivo a elaboração de três produtos técnicos, construídos de forma participativa, que
servirão de ferramentas para a luta pela garantia de direitos dos moradores da comunidade
Saporé, impactados atualmente pelo Projeto Parque Riacho Maceió.

Este documento tem como referência a Proposta de Projeto selecionada no âmbito do Edital
de Chamada Pública de Apoio Institucional Nº 01/2022 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CE. Com
isso, aborda a formação de uma equipe, formada por arquitetas e urbanistas, estagiários e
bolsistas da UFC, e conta com a sensibilização, capacitação e participação de moradores(as) da
comunidade Saporé por meio da participação direta e/ou representativa durante todas as
etapas do trabalho.

Vale também ressaltar as parcerias firmadas de apoio ao Projeto: Escritório de Direitos
Humanos Frei Tito de Alencar (EFTA) da Assembleia Legislativa do Ceará/ALECE; Programa
de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design  da Universidade Federal do Ceará
(PPGAU+D); Programa de Educação Tutorial em Arquitetura e Urbanismo da UFC
(ArqPET-UFC) e Conselho Gestor ZEIS Mucuripe2. Estas parcerias confirmam a relevância e
potencialidade, proporcionada por este contrato, entre as instituições e possibilitam, para
além da assessoria técnica de interesse social, o desenvolvimento de ações de extensão com
impacto direto em um projeto de grande repercussão local, quando docentes e discentes de
vários cursos de graduação e pós-graduação devem ser envolvidos com questões reais e
urgentes da cidade de Fortaleza.

2 No Anexo I - Formulário de Inscrição enviado e aprovado pelo CAU/CE, a parceria com o Núcleo de Ensino,
Pesquisa e Extensão/NEPE da Universidade de Fortaleza/UNIFOR, havia sido considerada, porém, ao longo
da primeira etapa, precisou ser desfeita. Com o andamento do projeto e a necessidade de
acompanhamento constante em reuniões, produção de material e presença da equipe em trabalho de
campo, a Taramela ATAC foi informada pelo NEPE/UNIFOR que o mesmo não possuía condições logísticas de
acompanhar as etapas 01 e 02; quando mais o projeto precisaria de apoio. Frente a esse fato, e em comum
acordo, a parceria foi desfeita.

1 No Anexo I - Formulário de Inscrição enviado e aprovado pelo CAU/CE, o Título do projeto é “Contra-laudos
e Plano de Reassentamento: Alternativas Possíveis para a Comunidade da Saporé na ZEIS Mucuripe”. Com a
intenção de facilitar a identificação do projeto nas redes sociais e entre os moradores, neste e nos
próximos produtos também nos referiremos ao projeto com o apelido “Desenhando pra Saporé”.
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1. contextualização
A Saporé é um dos assentamentos que compõem a poligonal da ZEIS Mucuripe possuindo
cerca de 118 edificações e 528 habitantes3. A comunidade está situada ao longo da Rua Saporé
(entre a Av. da Abolição e Rua João Arruda), em trecho da Rua Dr. Alísio Mamede e em trecho
da Rua Dr. José Augusto Ribeiro, no bairro Mucuripe, dentro da poligonal correspondente ao
Parque Riacho Maceió e bem próxima ao leito do riacho, recurso hídrico pertencente à bacia
vertente marítima. A estimativa do início da ocupação no local remonta a década de 1990, em
terras de propriedade privada denominadas Sítio Mucuripe. Desde dos primeiros anos de
ocupação, a população residente sofre com as chuvas, alagamentos e enchentes. Há registro,
inclusive, de remoções na área por volta de 2001, seguida de uma reocupação logo depois, que
se encontra consolidada atualmente.

Elaboração: Juliana De Boni. Fonte: Prefeitura de Fortaleza (2022) e Plano Local de Habitação de Interesse Social
(2012).

Em 2020, a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) anuncia a execução de um projeto de
requalificação do Parque Riacho Maceió com financiamento do Banco de Desenvolvimento da
América Latina (CAF), da ordem de 20 milhões de reais, que prevê a remoção de uma parcela
de casas na comunidade Saporé. O Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe - por meio dos
conselheiros moradores e da entidade representante Taramela Assessoria em Arquitetura e
Cidade - tem pressionado a gestão municipal para que o projeto seja apresentado aos
moradores, de forma transparente e participativa, para que alternativas adequadas sejam
encontradas para as famílias a serem removidas, porém não é o que tem ocorrido.

3 Dados segundo o mapeamento do PLHIS, 2012. Em mapeamento realizado através de sobreposição de
dados e aferição em campo ao longo do último ano pelas arquitetas Juliana De Boni e Luísa Fernandes, o
número de edificações nesta poligonal em 2022 está em torno de 179.
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Depois da marcação das casas, em agosto de 2021, segundo relatos dos moradores, a PMF e
seus técnicos responsáveis não mantiveram contato e só tem aparecido na comunidade sem
aviso prévio e sem nenhuma explicação sobre o intuito da visita, ocasiões nas quais batem
fotos das casas e saem sem dar as devidas explicações sobre o processo de negociação, se
haveria ou não reassentamento, e qual a previsão para que isto ocorra. Enquanto isso, os
moradores, impedidos de realizar reparos ou melhorias em suas casas, sofrendo com a
situação de insegurança de posse.

Ao mesmo tempo, nossa equipe da Taramela tem assessorado os moradores com a intenção
de achar formas para pressionar e garantir uma resposta dos órgãos municipais responsáveis,
assim como fazer com que seus direitos a um reassentamento próximo e/ou indenização justa
sejam cumpridos. De forma voluntária até então, há cerca de um ano, realizamos diversas
atividades e reuniões com o objetivo de mobilizar a construção de um mapeamento
comunitário e censo com informações quantitativas e qualitativas sobre questões como a
intenção em relação à compensação a ser dada pela PMF, se trabalham e/ou estudam em
locais próximos à área, etc, conseguindo, até hoje, entrevistar cerca de dois terços das casas
marcadas.

Nesse processo de busca por seus direitos, no dia 31 de maio de 2022, os moradores
conseguiram realizar uma reunião na Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da
Câmara Municipal para tratar especificamente da situação da comunidade. Nesta ocasião, os
dados preliminares coletados foram apresentados para as secretarias municipais presentes,
justificando que a comunidade merece ser ouvida e acompanhada, assim como participar
ativamente da tomada de decisão em se tratando de sua futura compensação pela remoção
prevista.

Durante a realização de tais atividades, é possível perceber que a comunidade possui duas
propostas de soluções alternativas, que são previstas para projetos realizados dentro de áreas
de ZEIS: indenização justa e reassentamento em um terreno próximo ao original. Entendendo
que existem realidades diferentes para cada morador, este projeto pretende produzir
produtos técnicos específicos focando nessas duas alternativas. Assim, um dos produtos seria
a elaboração do que chamaremos aqui de contra-laudos (produto 02), para os moradores que
desejarem receber indenizações a preço justo, e o outro produto seria a elaboração de um
plano de reassentamento (produto 03), um estudo preliminar para a realização do
reassentamento próximo, baseado em metodologias participativas de leitura da realidade dos
moradores, e visando uma moradia digna e adequada ao estilo de vida das famílias
interessadas.
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2. metodologia do projeto
O processo de elaboração participativa do Projeto Desenhando pra Saporé na ZEIS Mucuripe
envolverá trabalho técnico de campo e de escritório, sistematização de informações, além de
momentos de pactuação participativa com os moradores da comunidade em articulação com
o Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe. A metodologia adotada tem como abordagem o
desenvolvimento local/territorial sustentável, utilizando instrumentos e técnicas de mediação
de conflitos, pactuação de consensos, integração do saber técnico com o saber popular, de
forma a assegurar a qualidade técnica do Projeto e o comprometimento e empoderamento da
comunidade na sua execução.

O objetivo principal do Projeto é elaborar produtos técnicos que sirvam de ferramenta de
disputa para os moradores da Saporé, com o intuito de garantir o direito à cidade e à moradia
digna para estes residentes, considerando suas realidades específicas e incitando processos
efetivamente participativos para que a tomada de decisão seja guiada. Pretende-se ainda:

■ Mobilizar a comunidade para conscientização de seus papéis como cidadãos e
importância da participação nas atividades desenvolvidas pelo projeto;

■ Desenvolver, através da continuidade e finalização do mapeamento já iniciado, uma
leitura efetiva e detalhada da realidade da comunidade de forma a embasar produtos
técnicos;

■ Elaborar contra-laudos para os moradores interessados na compensação por
indenização justa;

■ Construir um Plano de Reassentamento, a fim de prover, aos moradores que querem
permanecer, alternativas de moradia digna em área próxima à comunidade.

No que tange a metodologia de promoção da participação dos moradores e moradoras no
projeto, tem-se uma estrutura pautada em 3 eixos de atuação, sendo eles (1) Mobilização, (2)
Formação e Reflexão e (3) Planejamento Comunitário. Estes eixos estão distribuídos ao longo
das Etapas de execução do projeto, se retroalimentando e gerando uma interdependência
para que os objetivos aqui traçados sejam alcançados. Abaixo, discutimos um pouco sobre do
que se trata cada eixo.

i) mobilização

Este eixo se refere às atividades para sensibilizar e incentivar a comunidade para a
participação no Projeto. Levando em consideração que a comunidade Saporé ainda não possui
uma associação de moradores formalizada, as ações executadas neste eixo são de extrema
importância para o engajamento comunitário e possibilita que o trabalho de assessoria
técnica seja coerente com a realidade existente. As atividades propostas dentro deste eixo
são:

■ criação de perfil nas redes sociais sobre o projeto em parceria com o CAU/CE a ser
executado na Saporé: possui o intuito de convidar, explicar e gerar discussões sobre a
realização do projeto. Visando a execução e transparência nas atividades realizadas, a
equipe técnica ficará responsável pela realização de postagens que falem da agenda
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executada, focando na importância da atuação das arquitetas urbanistas na assessoria
técnica junto à organização comunitária4.

■ elaboração de materiais gráficos para convite aos moradores: a equipe, antes das
reuniões gerais e oficinas, irá elaborar chamadas com informações sobre a respectiva
atividade, com local, data e hora. Esse material será impresso em forma de lambes em
folha A4 e panfletos pequenos a serem entregues aos moradores da comunidade.

■ mobilização do e no território: o trabalho aqui proposto precisa de engajamento
comunitário para que os produtos elaborados reflitam a real demanda da comunidade.
Para isto, serão possibilitadas quatro ajudas de custo no valor de R$400,00 por 3 meses
para 4 moradoras da Saporé que ficarão responsáveis pela mobilização na comunidade,
entregando cartazes, tirando dúvidas e chamando os moradores para as reuniões e
oficinas a serem realizadas (03). No cenário de crise política e econômica em que
vivemos, a possibilidade de apoiar estas moradoras, mulheres chefes de família, que
têm papel fundamental no resultado do trabalho.

ii) formação e reflexão

Para que os produtos elaborados sejam considerados efetivamente participativos, e para dar
aos moradores real poder de escolha, a existência de ações e momentos de formação e
reflexão são muito importantes. Neste eixo, as parcerias firmadas terão contribuição
fundamental, trazendo para o trabalho um caráter interdisciplinar e que se retroalimenta
permeando discussões entre direito, arquitetura, urbanismo e leitura comunitária. Portanto,
neste eixo estão previstos os seguintes momentos:

■ reunião geral 015: como forma de abrir as atividades de mapeamento em campo e fazer
os moradores entenderem a importância do trabalho a ser executado, este momento
reserva uma fala importante do Escritório Frei Tito de Alencar - EFTA, parceiro deste
projeto, sobre o direito que os moradores têm em relação a um valor justo para
indenização (tendo em vista o produto 02) e um reassentamento próximo e de forma
digna (tendo em vista o produto 03). Além disso, o Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe,
também parceiro, está convidado para falar com os moradores sobre a ZEIS e a
importância deste instrumento para a consolidação da comunidade no território.

■ visitas e levantamento em campo: as visitas de campo são momentos em que a equipe
técnica consegue apreender muito sobre o território, sobres os costumes, os
deslocamentos, a história de ocupação, etc. Esse momento é de crucial importância
para que as estratégias representem o real interesse dos moradores. Os levantamentos
serão feitos em parceria com 2 bolsistas do ArqPET-UFC, além dos estudantes bolsistas
a serem selecionados para o projeto, que além de contribuir com o trabalho terão a
oportunidade de aprender, em campo, sobre a atuação e o trabalho de assessoria
técnica em arquitetura e urbanismo.

5 No Anexo I - Formulário de Inscrição enviado para a concorrência do Edital, esta atividade estava indicada
como “oficina 01 - direito à cidade, à moradia e ao meio ambiente e a importância de mapear a realidade:”
e, no momento de repactuação das atividades e prazos, este momento foi integrado à reunião geral 01.

4 O perfil já foi criado e pode ser acompanhado através do link:
<https://www.instagram.com/desenhando.pra.sapore/>

9

https://www.instagram.com/desenhando.pra.sapore/


■ reunião geral 02 - sistematização dos dados: a segunda reunião geral acontece depois
da reunião geral 01 e dos levantamentos, e tem o objetivo de discutir sobre as
impressões e resultados coletados em campo para que os grupos de trabalho das
etapas 02 e 03 estejam bem definidos. Esse momento é crucial para a reflexão técnica e
comunitária sobre o conflito e tem importante papel na viabilização do trabalho
executado pela equipe técnica.

iii) planejamento comunitário

Esta proposta tem o intuito de revelar resultados por meio da investigação e participação da
comunidade sobre o território em que vive. Desde que o projeto da PMF para o Parque Riacho
Maceió foi anunciado, a comunidade não passou por nenhum processo de democratização da
informação ou participação sobre qualquer tomada de decisão relativa ao futuro das casas
previstas para a remoção. Com isso, este eixo pretende promover atividades nas quais a
comunidade não só saiba do andamento do processo como atue diretamente nas tomadas de
decisão para a construção do plano de reassentamento.

■ oficina 01 - leitura da realidade (GT plano de reassentamento): realizada com as
parcerias do ArqPET-UFC e PPGAU+D para elaboração e definição dos procedimentos
metodológicos utilizados na oficina, o momento da leitura da realidade é quando os
moradores vão apontar suas prioridades, sonhos, preferências e dados essenciais para
o estudo de dois cenários possíveis para o plano (produto 03).

■ oficina 02 - um cenário possível (GT plano de reassentamento): com os mesmos
parceiros da oficina 02, aqui a dinâmica é a apresentação e testes destes dois cenários
com os moradores, de forma interativa e experimental, com materiais impressos, para
a escolha de um dos cenários a ser melhor desenvolvido, que irá formatar a proposta
final do plano de reassentamento.

Dito isto, os três eixos de atuação, junto às três etapas de execução, moldaram os 03 produtos
a serem entregues, não só ao CAU/CE, mas também aos moradores da Saporé. São eles:
produto 01 - plano de trabalho refinado + sistematização dos dados à partir das atividades
desenvolvidas no território6;
produto 02 - contra-laudos das casas de moradores que desejam negociar uma indenização
justa;
produto 03 - plano de reassentamento da Saporé.

6 No Anexo I - Formulário de Inscrição, o título deste produto era “produto 01 - plano de trabalho refinado a
partir da sistematização de dados e diagnóstico local” e aqui foi modificado para melhor se adequar ao
conteúdo apresentado.
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3. estrutura de gestão e atribuições
3.1 A equipe do CAU/CE e terá como atribuições

■ Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
■ Efetuar os pagamentos de acordo com o contrato assinado;
■ Aplicar sanções cabíveis à equipe técnica, se necessário;
■ Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
■ Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao projeto que venham ser solicitados

pela equipe técnica da Taramela;
■ Dar publicidade ao contrato7.

3.2 Atribuições e responsabilidades da equipe técnica da Taramela ATAC

A equipe técnica da Taramela ATAC é composta por 3 arquitetas e urbanistas, 3 estagiários e 3
bolsistas do ArqPET-UFC. Para o bom resultado e andamento das atividades, a Coordenação
Executiva do projeto é composta pelas 3 arquitetas, sendo uma delas a Coordenadora Geral
do projeto, a quem caberá viabilizar os recursos humanos e materiais assim como as
orientações gerais que nortearão o desenvolvimento do projeto.

3.2.1. Atribuições da Coordenadora Geral

■ Oferecer estrutura física e viabilizar os recursos humanos e de apoio para realização
das etapas, sejam elas de trabalho técnico em escritório ou vinculadas ao estímulo do
caráter participativo que envolvam atores externos à Taramela ATAC e encontros
populares abertos  que envolvam a comunidade;

■ Primar pelo cumprimento dos prazos de entrega e análise dos produtos entregues em
suas versões preliminares e definitivas;

■ Mobilização da população moradora da comunidade Saporé e do Conselho Gestor da
ZEIS para a participação dos eventos públicos;

■ Tomada de decisão quanto a elementos operacionais específicos do Projeto, tais como
cenários de investimentos, custos e priorização das atividades.

3.2.2. Atribuições da Coordenação Executiva

Como forma de dinamizar e garantir o processo operacional, o desenvolvimento do Projeto
contará com a Coordenação Executiva conduzida por 03 Arquitetas, a quem caberá a
orientação quanto ao desenvolvimento de cada uma das etapas, o acompanhamento e
execução dos trabalhos, fazendo cumprir os prazos estabelecidos e zelando pela qualidade
dos produtos a serem apresentados. No desempenho de suas atribuições, a Coordenação
Executiva contará com o auxílio de uma equipe técnica permanente vinculada à Taramela
ATAC, auxiliando sobretudo às questões burocráticas. Desta forma considera-se que os
trabalhos vão seguir um calendário e que as equipes estarão em sintonia tomando as decisões
conjuntamente.

7 Estas informações foram retiradas do contrato assinado entre CAU/CE e Taramela ATAC, que  está
disponível no Portal da Transparência no link:
<https://transparencia.cauce.gov.br/wp-content/uploads/Edital-de-Chamada-Publica-de-Apoio-Institucional
-N%C2%B001.2022.pdf>
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3.2.3. A equipe técnica executiva da Taramela ATAC terá como atribuições:

■ Levantamento de dados e informações;
■ Formulação de documentos;
■ Condução do debate com a população (atores sociais);
■ Capacitação dos atores institucionais e da comunidade;

A metodologia proposta para a elaboração do projeto considera o compromisso com o
desenvolvimento institucional e com a plena apropriação dos conteúdos pelos moradores da
comunidade e pelo Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe, prevendo a capacitação destes e de
agentes locais, as moradoras - mobilizadoras, assim como momentos de nivelamento
conceitual e de pactuação coletiva das formulações feitas.

3.3 O papel dos moradores da comunidade Saporé e do Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe

A Comunidade da Saporé está localizada na Zona Especial de Interesse Social do Mucuripe
(ZEIS Mucuripe), uma das 10 ZEIS de ocupação prioritárias segundo o Plano Diretor
Participativo de Fortaleza. Da Comunidade serão beneficiados diretamente com o projeto,
aproximadamente 65 famílias, que tiveram suas casas marcadas para remoção pelo projeto
da Prefeitura.

O papel destas famílias moradoras na implementação do projeto será o de participar das
atividades. Essa participação é fundamental para o alcance dos resultados aqui definidos.

No sentido de viabilizar a participação o mais efetiva possível das famílias, toda a
metodologia do projeto incorpora abordagens de sensibilização, mobilização e formação dos
moradores e moradoras.

Sobre a atribuição do Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe, sobretudo os conselheiros que
moram na ZEIS, tem-se o acompanhamento das atividades e legitimação do processo e seus
produtos: contra-laudos e plano. O fato da Comunidade do Saporé não possuir uma
“associação de moradores”, o Conselho (em suas atribuições frente ao disposto no Plano
Diretor Municipal) pode e é o espaço institucional mais indicado para representação dos
moradores da Comunidade.

3.4 As atribuições das instituições parceiras
■ Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe - parceria que funcionará como apoio em

mobilizações e atividades de formação;
■ Escritório Frei Tito de Alencar/ALECE - parceria funcionará como apoio técnico em

atividades de formação e na elaboração dos contra-laudos;
■ ArqPET-UFC - parceria institucional na forma de bolsistas que participarão das

atividades de todos os eixos e etapas;
■ PPGAU+D - parceria institucional na forma da participação da mestranda Juliana De

Boni (bolsista FUNCAP-CE) como membro da equipe técnica.
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4. plano de ação: etapas e produtos
Para a execução do Projeto, a equipe técnica executiva da Taramela ATAC elaborará os
produtos acima elencados, obedecendo aos requisitos estabelecidos na Proposta de Projeto
selecionada. Os produtos estão vinculados às etapas previstas neste documento.

Considerando a metodologia participativa proposta pela Proposta de Projeto selecionada, o
Projeto deve ser desenvolvido por meio das seguintes etapas de trabalho: Etapa 01 -
aproximação; Etapa 02 - desenhando a realidade; Etapa 03 - construção do plano. Abaixo
segue a descrição das atividades planejadas para cada uma destas etapas.

etapa 01 - aproximação e investigação

Nesta etapa inicial pretende-se para além das ações de organização e formalização das
atuações dos agentes e parceiros para elaboração do Plano de Trabalho; aperfeiçoar e finalizar
a aplicação e coleta de dados já iniciadas ao longo do último ano; promover a divulgação e a
mobilização dos moradores e moradoras da comunidade do Saporé entorno do projeto,
sensibilizado-os acerca do direito à cidade, à moradia e ao meio ambiente e da importância de
continuar o recenseamento e leitura da realidade.

Quadro 1 - Descrição das atividades Etapa 01

atividades meios/ mecanismos/ técnicas público alvo resultados esperados
e/ou metas

indicadores /
fontes de
comprovação

prazos

01.1. elaboração
do Plano de
Trabalho

- definição do Plano de Trabalho
baseado no Projeto Básico
proposto em resposta ao
Edital/CAU.

equipe
executiva da
Taramela

Plano de Trabalho
adequado aos
recursos e tempo
disponível.

Plano de
Trabalho

De 22/08
→ 26/09

01.2. reunião
com as
mobilizadoras
moradoras

- reuniões de sensibilização e
mobilização que antecedem o
lançamento público do plano de
trabalho para a ZEIS.

moradoras que
já vinham
engajadas no
processo.

formalizar a
participação dessas
moradoras enquanto
mobilizadoras da
comunidade para a
implementação do
Projeto.

mobilizadoras
moradoras
formalmente
atreladas ao
Projeto.

31/08

01.3. ações de
divulgação de
reunião geral

- elaboração e distribuição na
comunidade de material
informativo (folders e cartazes)
do projeto e de divulgação da 1o
reunião geral.

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé.

transmitir
informações e
convidar os
moradores e
moradoras para a
reunião de
lançamento do
projeto.

material
elaborado,
publicado nas
redes sociais e
divulgado de
diferentes
formas na
comunidade.

De 31/08
→ 05/09
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01.4. reunião
geral 01

- realização de evento público
para divulgação do PROJETO,
apresentação e discussão do
Plano de Trabalho;
- discussão e formação política
dos moradores acerca de temas
afins aos princípios do projeto;

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé;
Conselho
Gestor da ZEIS
Mucuripe.

evento realizado com
a participação e
engajamento de
moradores, sobretudo
aqueles cujas casas
foram marcadas pela
prefeitura.
- atividade realizada
com moradores e
moradoras
esclarecidos acerca do
direito à moradia e ao
meio ambiente; e da
necessidade da
aplicação de novo
censo na comunidade.

ata/relato do
evento
realizado, lista
de presença,
fotos e
publicação nas
redes sociais.

05/09

01.5. oficina 01 -
direito à cidade,
à moradia e ao
meio ambiente
(atividade
incorporada à
01.4 reunião
geral 01 em
verde)

- discussão e formação política
dos moradores acerca de temas
afins aos princípios do projeto, e
da importância do mapeamento
e leitura da realidade local.

- moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé;
- Conselho
Gestor da ZEIS
Mucuripe

Oficina realizada com
moradores e
moradoras
esclarecidos acerca do
direito à moradia e ao
meio ambiente; e da
necessidade da
aplicação de novo
censo na comunidade.

Ata/Relato do
evento
realizado, lista
de presença e
fotos.

De

01.6 elaboração
das fichas para
aplicação dos
questionários

- elaboração das fichas para
aplicação de questionário em
campo incluindo refino dos
dados e novas perguntas para
definir o perfil comunitário.

- moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé cujas
casas foram
marcadas pela
Prefeitura.

questionários
organizados pelo
número das casas
marcadas e com as
respostas já obtidas
nas aplicações
anteriores.

ata/relato das
reuniões.

De 29/08
→ 09/09

01.7. visitas de
campo

visitas às casas marcadas pela
Prefeitura (para remoção) para
aplicação de questionários e
finalização da coleta de dados
iniciada no ano de 2021.

- moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé cujas
casas foram
marcadas pela
Prefeitura.

questionários
aplicados com todos
os moradores e
moradoras de casas
marcadas para
remoção.

tabulação e
sistematização
das
informações.

De 09/09
→ 24/09

01.8. reunião
geral 02

- reunião na comunidade para
entrega dos contra-laudos;
entrega produto 02 -
contra-laudos.

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé do GT
indenização que
tiveram
contra-laudos
elaborados.

moradores de posse
de seus contra-laudos,
conscientes do
conteúdo e do
objetivo destes.

Ata/Relato do
evento
realizado, lista
de presença
com a
assinatura do
morador
atestando o
recebimento
do contra
laudo; e fotos.

30/098

8 Esta previsão ainda está em avaliação com as moradoras mobilizadoras por conta da viabilidade de
realizar uma reunião tão próxima ao dia da votação.
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Quadro 2 - Produtos da Etapa 01

produtos entrega prevista

Produto 01 - plano de trabalho refinado + sistematização dos dados e diagnóstico simples à partir
das atividades desenvolvidas em campo

27/09/2022

etapa 02 - leitura da realidade

Esta etapa tem por objetivo maior o levantamento físico das moradias marcadas pela
Prefeitura para remoção, avaliação desses imóveis e produção dos contra-laudos. Ao mesmo
tempo pretende-se a atualização de informações e coleta de novos dados que possibilitem o
início do processo de planejamento do reassentamento. Nesta etapa os moradores dos
imóveis marcados serão subdivididos em dois grupos de trabalho (GT): o GT do plano de
reassentamento e o GT dos contra-laudos.

Quadro 3 - Descrição daes atividades Etapa 02

atividades meios/ mecanismos/ técnicas público alvo resultados esperados
e/ou metas

indicadores /
fontes de
comprovação

prazos

02.1. GT PLANO DE
REASSENTAMENTO |
sistematização,
organização e
estudo dos
dados para
reassentamento

- atualização, análise,
sobreposição e sistematização
dos dados; levantamento de
questões para o planejamento
do reassentamento.

equipe executiva
da Taramela

finalização do
Diagnóstico para o
Plano de
Reassentamento.

produto 02 De 27/09
→ 07/10

02.2. GT PLANO DE
REASSENTAMENTO |
aferição e
compatibilização
em campo

- momento de trabalho em
campo para tirar dúvidas com
os moradores e incorporar
novas informações para a coleta
de dados do plano de
reassentamento

equipe executiva
da Taramela

finalização do
Diagnóstico para o
Plano de
Reassentamento.

produto 02 e
divulgação nas
redes sociais

De 10/10
→ 14/10

02.3. GT PLANO DE
REASSENTAMENTO |
oficina 02 -
leitura da
realidade

- oficina para discussão das
informações relativas às
necessidades/expectativas dos
moradores para elaboração do
Plano de Reassentamento.

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé que
fazem parte do
GT Plano de
Reassentamento
.

identificação de
necessidades/expect
ativas dos moradores
presentes (amostra).

ata/relato do
evento
realizado, lista
de presença e
fotos.

17/10 (data
que precisa
ser avaliada
e
confirmada
pelas
moradoras)

02.4. GT
CONTRA-LAUDOS |
preparação p/
levantamento
dos imóveis

- oficina para alinhamento e
organização do processo de
levantamento físico dos imóveis
marcados para remoção, cujos
moradores optaram pela
indenização.

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé que
optaram pela
indenização.

definição das
estratégias e
procedimentos para o
levantamento dos
imóveis.

ata/relato do
evento
realizado, lista
de presença e
fotos.

De 21/09
→ 30/09

02.5. GT
CONTRA-LAUDOS |
levantamento
dos imóveis a
serem
indenizados

- levantamento físico dos
imóveis cujos proprietários
serão alvo de indenização;
nesta etapa além de
informações acerca das
dimensões de lote/área
edificada, serão verificados: o
tipo dos materiais construtivos

imóveis
marcados para
remoção cujos
proprietários
fazem parte do
GT da
Indenização.

informações que
subsidiem o cálculo
da indenização de
cada imóvel.

fichas de
levantamento
para cada
imóvel alvo de
indenização.

De 03/10
→ 07/10

15



utilizados e o grau de
conservação da edificação etc.

02.6. GT
CONTRA-LAUDOS |
elaboração das
fichas de
contra-laudos

- digitalização e organização
das fichas dos contra-laudos.

- imóveis
marcados para
remoção cujos
proprietários
fazem parte do
GT da
Indenização.

fichas de
contra-laudos (de
cada imóvel objeto de
indenização)
elaborados.

contra-laudos
entregues aos
moradores (GT
indenização).

De 10/10
→ 14/10

Quadro 4 - Produtos da Etapa 02

produtos entrega prevista

Produto 02 - Contra-laudos dos imóveis alvo de indenização 16/10

etapa 03 - construção do plano

A partir da entrega dos contra-laudos na etapa anterior, toda equipe passa a se concentrar
na elaboração do Plano de Reassentamento tendo como principal estratégia a definição de
02 (dois) cenários para o reassentamento. Estes cenários deverão ser discutidos, ajustados e
pactuados enquanto instrumento de diálogo com a prefeitura.

Quadro 5 - Descrição das atividades Etapa 03

atividades meios/ mecanismos/ técnicas público alvo resultados esperados
e/ou metas

indicadores /
fontes de
comprovação

prazos

03.1. estudo de
propostas de
cenários

- trabalho interno de
sistematização das
informações objetivando o
desenvolvimento de pelo
menos 02 (dois) cenários para
realocação das famílias que
optaram por fazer parte de GT
Plano de Reassentamento.

equipe executiva
da Taramela

cenários propostos
elaborados para
discussão com os
participantes da
oficina 03.

informações
acerca
do(s)imóvel(is)
alvo do
reassentamen
to; Material
gráfico
(mapas,
plantas,
figuras etc.)
com os
cenários.

De 18/10
→ 28/10

03.2. oficina 03 -
um cenário
possível

- Oficina para discussão e
definição dos cenários de
realocação com as famílias.

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé do GT
Plano de
Reassentamento.

oficina realizada com
moradores e
moradoras
esclarecidas acerca
das possibilidades de
reassentamento e
participantes da
definição dos cenários
a serem propostos.

ata/relato do
evento
realizado, lista
de presença e
fotos;

31/10

03.3. elaboração
do plano em sua
versão preliminar

- trabalho interno de
sistematização das
informações coletadas na
oficina 03, objetivando o
desenvolvimento da versão
definitiva do Plano de
Reassentamento.

equipe executiva
da Taramela

propostas de
diretrizes e cenários
de realocação das
famílias definidas.

Plano de
Reassentamen
to versão
preliminar

De 01/11
→ 10/11
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03.4. reunião
geral 03

- reunião na comunidade para
discussão do plano em sua
versão preliminar.

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé do GT
Plano de
Reassentamento;

Conselho Gestor
da ZEIS
(convidando os
também
conselheiros do
poder público)

moradores e
Conselho Gestor da
ZEIS conscientes do
conteúdo e do
objetivo do Plano de
Reassentamento; e
participantes das
decisões de ajuste
para sua finalização.

Plano de
Reassentamen
to versão
preliminar
apresentado
aos
moradores
através de
recursos
gráficos,
mapas na
reunião.

10/11 (data
que precisa
ser avaliada
e
confirmada
pelas
moradoras)

03.5. elaboração
do plano em sua
versão definitiva

ajustes e revisão do plano de
reassentamento

equipe executiva
da Taramela

propostas de
diretrizes e cenários
de realocação das
famílias reavaliadas..

Plano de
Reassentamen
to versão final

De 14/11
→ 18/11

03.6. reunião
geral 04

- reunião na comunidade para
entrega do plano em sua
versão final definitiva e
discussão das estratégias de
uma possível implementação
do Plano pelos agentes
públicos..

moradores e
moradoras da
Comunidade do
Saporé do GT
Plano de
Reassentamento;

Conselho Gestor
da ZEIS
(inclusive
convidando os
conselheiros do
poder público);
Secretaria da
Habitação do
Municipio de
Fortaleza -
HABITAFOR e
Secretaria de
Infraestrutura do
Município de
Fortaleza -
SEINF

moradores  e
Conselho Gestor
conscientes do
conteúdo e do
objetivo do Plano de
Reassentamento; e
participantes da
definição de
estratégias para uma
possível
implementação.

Plano de
Reassentamen
to versão final
entregue aos
moradores e
ao Conselho
Gestor da
ZEIS
Mucuripe
através de
material
impresso.

21/11

(data que
precisa ser
avaliada e
confirmada
pelas
moradoras)

Quadro 6 - Produtos da Etapa 3

produtos entrega prevista

Produto 03 - Plano de Reassentamento para a Saporé 21/11
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5. cronograma das atividades atualizado
LEGENDA:

atividades de organização
interna

reuniões com a
comunidade

atividades em campo entrega de
produtos

produção de
material

etapas de
execução atividade

semanas de trabalho

ago set out nov

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

01/02/03 divulgação do projeto e atividades nas redes sociais

01 elaboração do plano de trabalho

reunião com as mobilizadoras moradoras

ações de divulgação de reunião geral

reunião geral 01 moradores

elaboração das fichas para aplicação dos questionários

visitas de campo/aplicação questionários

sistematização de dados coletados e preparação reunião geral 02

reunião geral 02 moradores

02 GT plano reassentamento | estudos, organização dados, mapas

01 entrega produto 01 - plano de trabalho refinado a partir da
sistematização dos dados

02 GT contra-laudos | preparação p/ levantamento dos imóveis

GT contra-laudos | levantamento casas

GT plano reassentamento | aferição e compatibilização em campo

GT contra-laudos | digitalização e organização das fichas

GT plano reassentamento | compatibilização e organização para
oficina 02 - leitura da realidade

GT plano reassentamento | oficina 02 - leitura da realidade

03 GT plano reassentamento | estudo de propostas de cenários

02 entrega produto 02 - contra-laudos

03 GT plano reassentamento | oficina 03 - um cenário possível

GT plano reassentamento | elaboração do plano de
reassentamento em sua versão preliminar

GT plano reassentamento | reunião geral 03 apresentação plano

GT plano reassentamento | correções e retificações plano -
elaboração do plano em sua versão definitica

entrega produto 03 - plano de reassentamento
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6. sistematização dos dados a partir das
atividades desenvolvidas em campo

Uma das principais atividades da primeira etapa de execução do projeto foi a realização de um
censo comunitário, para que pudéssemos complementar e ampliar informações
anteriormente coletadas em campo pela Taramela ATAC. Foram cinco dias de trabalho em
campo aplicando o questionário elaborado pela equipe (Figura 01) com base nas fichas
utilizadas anteriormente, adicionando algumas questões consideradas relevantes para o
processo. O principal intuito dessa atividade é a produção de dados etnográficos e
urbanísticos do território, a fim de traçar um perfil da comunidade e informar a metodologia
das próximas etapas do projeto. Além da sistematização quantitativa das perguntas feitas em
campo (em números e gráficos), já foi possível, também, fazer algumas análises qualitativas,
acompanhadas ou não de mapeamento,  relacionando parâmetros obtidos.
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Figura 01� Ficha questionário. Elaboração: Equipe Técnica Taramela ATAC.

Estimamos que existem cerca de 77 casas marcadas para remoção dentro da comunidade.
Além destas, há alguns outros casos de edificações localizadas dentro da poligonal de remoção
mas que, no levantamento da Prefeitura, não foram consideradas (não receberam um número
de marcação)9. Na prática, então, há, neste recorte, um pouco mais de 80 casas. Foi possível,
até hoje, realizar entrevistas com moradores de 68 destas edificações, tendo sido feitas, no
total, entrevistas com 73 famílias. Essa incompatibilidade numérica acontece porque, por
vezes, para uma mesma edificação, mais de uma família foi entrevistada (casos de edificações
cedidas ou alugadas, em que foram entrevistados o inquilino e o proprietário), assim como há
casos de famílias responsáveis por mais de uma edificação. As entrevistas remanescentes
correspondem a famílias que estamos tendo dificuldade de contatar, mesmo tendo ido em

9 A equipe técnica chegou a esta conclusão através da sobreposição entre o projeto urbanístico do Parque
Riacho Maceió e o mapeamento coletivo feito in loco e georreferenciado. Isso porque o projeto urbano prevê
a passagem de uma nova rua, motivo pelo qual as casas seriam removidas. O que a equipe observou foi que
existem ainda, além das edificações marcadas, edificações que seriam atingidas pelo perímetro da rua e
que não foram marcadas até então.
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dias e horários diferentes na comunidade10. Do ponto de vista metodológico, ao entender que
contemplamos mais de 88% de edificações marcadas, decidimos realizar a sistematização
destes dados parciais e avançar para as próximas atividades previstas, complementando os
números à medida que for possível entrar em contato com os moradores ainda não
entrevistados. A seguir, apresentamos alguns dos dados coletados em campo, considerados
mais relevantes pela equipe de acordo com a temática itemizada.

■ Raça

Uma das primeiras perguntas feitas no momento da entrevista é sobre a raça do entrevistado,
a partir da qual 76,5% dos entrevistados se declararam pretos ou pardos (Gráfico 01).
Importante destacar que para o IBGE, o grupo de pessoas que se considera parda também
deve ser identificada como parte da população negra. Portanto, tal dado reforça a teoria
acadêmica sobre racismo ambiental, de Bullard (1994), que aponta que há desigualdade entre
diferentes grupos étnicos-raciais em se tratando de políticas que afetam a terra, onde a
população negra é mais atingida por desastres ambientais e situações de vulnerabilidade
ambiental.

“Qualquer política, prática ou diretiva que afete ou prejudique, de formas
diferentes, voluntária ou involuntariamente, a pessoas, grupos ou comunidades
por motivos de raça ou cor, impactando os lugares onde moram, trabalham ou
têm o seu lazer e reforçadas por instituições governamentais, jurídicas,
econômicas, políticas e militares.” BULLARD, 1994.

O conflito na Saporé pode ser entendido como uma questão habitacional e ambiental que não
recebe resolutiva por parte da gestão municipal há pelo menos 30 anos. Enquanto isso, o
restante da região do Mucuripe, mais precisamente o território político-administrativo
contemplado pela Regional II, recebeu uma série de investimentos em obras públicas na
última década (Renovação da Av. Beira-mar, Novo Mercado dos Peixes, VLT
Parangaba/Mucuripe, Polo da Varjota, dentre outros). O que nos mostra que a priorização de
outras obras públicas com o objetivo de desenvolver a região não leva em conta a situação de
moradores que em sua maioria são pessoas pretas.

10 Estivemos em campo nos dias: 9 (sexta-feira), 13 (terça-feira), 14 (quarta-feira), 21 (quarta-feira) e 24
(sábado) de setembro de 2022.
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Gráfico 01� Com que raça você se identifica? Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) & Ana Beatriz Feitosa
(ArqPET-UFC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

■ Idade

Com base na pergunta sobre as idades dos membros da família, produzimos uma pirâmide de
faixa etária dos moradores em edificações marcadas para remoção na Saporé (Gráfico 02).
Possuindo uma base larga, a pirâmide, que considera a coleta de dados de 70 famílias11 e
contempla 198 indivíduos, conta sobre um território jovem, com robustas faixas de infância e
pré-adolescência, que correspondem aos intervalos de maiores quantidades absolutas. Apesar
de jovem na idade dos indivíduos, a Saporé é antiga e engloba camadas de gerações. Segundo
a maioria dos relatos ouvidos pela equipe técnica, e tendo sido confirmado pela pergunta do
questionário que investiga o tempo em que as famílias residem na região, mais de 50% dos
entrevistados respondeu que mora na comunidade há mais de 10 anos (Gráfico 03).

Assim, é importante entender que a morosidade de uma resposta habitacional digna
complexifica a problemática do déficit por habitação, visto o incremento populacional e
rearranjos familiares que exigem novas dinâmicas, o que se desdobra muitas vezes em casos
de coabitação, investigado em item adiante. No mais, um aspecto destacável é a maioria
percentual da População Economicamente Ativa (PEA) com 61,1% em contraponto a uma taxa
expressiva de desemprego. Além disso, é instigante o indicativo de baixo percentual das três
faixas mais avançadas de idade: da amostragem, apenas 3,5% das pessoas pertencem às
categorias correspondentes a 60 anos ou mais.

11 Apesar de termos entrevistado 73 famílias, no caso de 3 entrevistas os dados não estão completos, tendo
que ser desconsideradas em alguns indicadores produzidos.
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Gráfico 02� Pirâmide de faixa etária da Saporé. Elaboração: Virna Weber (ArqPET-UFC), 2022. Fonte: dados
coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

Gráfico 03� Há quantos anos você mora na Saporé? Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) & Ana Beatriz
Feitosa (ArqPET-UFC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.
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■ Mães solo chefes de família

O cenário nacional indica que a maioria percentual do déficit habitacional se relaciona às
mulheres chefes de família, no qual a taxa de crescimento do indicador de precariedade é
mais de quatro vezes maior do que a de homens (FJP, 2021). A partir dessa informação,
consideramos este um ponto de investigação relevante no território de atuação. Na geração
desse dado, foram aplicados 73 questionários para diferentes famílias, e mais da metade
foram respondidos por mulheres. Do universo de respostas femininas, por sua vez, temos que
20,4% delas se encaixam na categoria de mães solo chefes de família (Gráfico 04). Assim,
temos que duas a cada dez mulheres entrevistadas assumem de forma integral a
responsabilidade financeira, de cuidado com os filhos e da casa e o papel de embate político
pelo direito à moradia, caso inclusive de duas das quatro mobilizadoras locais selecionadas. A
problemática do acúmulo intenso de jornadas reflete nos mais diversos aspectos da qualidade
de vida da família e diretamente na renda: 56% das mães chefes de família não conseguem
estabelecer vínculo estável de trabalho e em muitos casos os filhos adoecem com frequência,
questões que se retroalimentam. Mais uma correlação possível é a dificuldade de inserção de
crianças pequenas no sistema educacional, pela falta de equipamentos e/ou vagas para os
mais novos, e a ausência de um sistema integral.

Gráfico 04� Mães solo chefes de família. Elaboração: Virna Weber (ArqPET-UFC). Fonte: dados coletados por meio
de aplicação de questionário, 2022.
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■ Pessoas com deficiência

As precariedades habitacionais, urbanísticas e ambientais enfrentadas pelas famílias também
se agravam em casos de moradores PCD (pessoas com deficiência), tanto do ponto de vista
das dificuldades de locomoção, quanto dos empecilhos no acesso a serviços públicos de saúde
no caso de comunidades em situação informal. Das famílias entrevistadas, 9 afirmaram ter
algum membro nessa condição, correspondendo a 12% das famílias residentes nas casas. No
Ceará, segundo dados do censo do IBGE de 2010, 10% da população possui algum tipo de
deficiência física ou mental. Este número se torna expressivo e relevante por ultrapassar, em
uma área tão pequena, a porcentagem média da população do estado e merece atenção
principalmente na etapa 03, de construção de cenários de reassentamento.

Gráfico 05� Pessoas com deficiência. Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) & Juliana De Boni (Taramela
ATAC & PPGAU+D). Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

■ Coabitação e materialidade das casas

Complementarmente, destaca-se o índice de coabitação coletado (Gráfico 06), ou seja, casos
de famílias diferentes que, por necessidade, dividem a mesma casa - um dos principais
indicativos do déficit habitacional. Das 70 respostas coletadas correspondente a quantidade
de núcleos familiares por residência, 10 casas (14,1%) possuem casos de coabitação,
apresentando 2 ou 3 núcleos familiares em uma única casa. Tal dado possui incidência direta
no trabalho realizado nas próximas etapas, uma vez que a postura metodológica da equipe foi
identificar a presença deste núcleos familiares a mais e entender que eles precisam ser
contados e considerados no grupo de trabalho do reassentamento na intenção de sanar o
déficit habitacional dos moradores com casas marcadas. 85,9% das 70 respostas, 61 casas ao
todo, responderam possuir apenas um núcleo familiar. 11% dessas casas (7 unidades), no
entanto, possuem mais de 4 moradores, sendo um indicador, de médio a longo prazo, de
demandas por novas habitações, que se mal atendidas, podem ocasionar em mais casos
futuros de coabitação. No que diz respeito à qualidade construtiva dessas habitações (Gráfico
07), considerando as 68 casas contempladas nas entrevistas, 76,1% são de alvenaria (com ou
sem reboco) e 23,9% são barracos de madeira e demais materiais improvisados, o que indica,
ao mesmo tempo, um elevado grau de consolidação da ocupação e a persistência, para os
moradores,  de severas precariedades habitacionais.
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Gráfico 06� Dados de Coabitação. Elaboração: Virna Weber (ArqPET-UFC), 2022. Fonte: dados coletados por meio
de aplicação de questionário, 2022.

Gráfico 07� Materialidade da casa. Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) & Ana Beatriz Feitosa
(ArqPET-UFC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

■ Problemas ambientais

Ainda em relação às edificações, os moradores foram perguntados sobre problemas
ambientais enfrentados em seu local de moradia. Os números coletados foram bastante
significativos: 61,3% responderam que suas casas alagam quando chove, 81,5% que o esgoto é
despejado a céu aberto, e 87,7% que enfrentam a presença de grande quantidade de mosquitos
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e doenças (Gráfico 08). Esses dados reforçam a situação de racismo ambiental e reiteram que
as vulnerabilidades ambientais, sociais e habitacionais precisam ser solucionadas em
conjunto.

Gráfico 08� Materialidade da casa. Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) & Juliana De Boni (Taramela ATAC
& PPGAU+D), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

■ Incidência de outras remoções ocorridas anteriormente

Em conversas com alguns moradores, percebemos que seria relevante perguntar sobre a
incidência de remoções ocorridas anteriormente, que fizeram essas pessoas ocuparem o
território da Saporé. Como resultado, 4 famílias já tinham sofrido remoções e chegaram a
Saporé por conta delas.

■ Conhecimento da população sobre o Projeto do Parque Riacho Maceió

Além de dados sobre a composição das famílias e as edificações, também perguntamos aos
entrevistados se eles conheciam o projeto urbano que estava sendo implementado pela
Prefeitura de Fortaleza - do Parque Riacho Maceió - nas proximidades da comunidade, motivo
pelo qual as casas foram marcadas para remoção (Gráfico 09). Dos 87,5% que responderam
que conheciam, todos afirmaram que ouviram falar do projeto por meio da internet, de
vizinhos ou do Conselho Gestor da ZEIS Mucuripe. Ou seja, nenhum morador afetado foi
informado diretamente pela Prefeitura - o único contato mais direto da comunidade com
funcionários públicos municipais foi no próprio dia da marcação. Além disso, alguns
entrevistados demonstraram acreditar que as remoções eram uma iniciativa do Poder Público
frente às sistemáticas enchentes pelas quais a comunidade é submetida durante o período
chuvoso, e que este seria o critério para a marcação das casas.
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Gráfico 09� Conhecimento sobre o projeto do Parque Riacho Maceió. Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC)
& Ana Beatriz Feitosa (ArqPET-UFC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

■ Conhecimento da população sobre o instrumento ZEIS

Complementarmente, também perguntamos se o morador entrevistado sabia o que era ZEIS -
Zonas Especiais de Interesse Social (Gráfico 10). Dos que responderam positivamente, alguns
demonstraram confusão em relação ao significado das Zonas, muitas vezes associando as ZEIS
a um grupo de pessoas (Conselho Gestor, ou equipe do projeto) e não ao instrumento, ou aos
direitos específicos que possuem por serem um território de ZEIS. Avaliamos que o
conhecimento pouco aprofundado do instrumento está associado a diversos fatores, entre
eles a inexistência de uma entidade mobilizadora local, como uma associação de moradores;
as dificuldades de articulação com a comunidade devido a conflitos territoriais encontradas
pela equipe técnica do Plano Integrado de Regularização Fundiária da ZEIS Mucuripe na época
da elaboração, em 2019, e ao pouco interesse do Poder Público municipal de informar a
população sobre a normativa. No caso de desconhecimento sobre a ZEIS, fazíamos uma breve
explicação sobre o instrumento e os direitos adquiridos pela população a partir de sua
implementação.
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Gráfico 10� Conhecimento sobre a
ZEIS. Elaboração: Luísa Fernandes
(Taramela ATAC) & Ana Beatriz
Feitosa (ArqPET-UFC), 2022. Fonte:
dados coletados por meio de
aplicação de questionário, 2022.

■ Tipo de compensação que cada morador prefere

Uma das perguntas mais importantes no sentido de alimentar as próximas etapas do trabalho
foi a escolha do tipo de compensação que a família gostaria de receber dado o processo de
remoção de sua moradia. Ao longo do nosso trabalho em campo na comunidade temos, há
mais de um ano, conversado com os moradores sobre a possibilidade do reassentamento
próximo para as casas e da conquista de indenizações justas, considerando o valor da terra e
das benfeitorias construtivas, destacando que elas não se excluem, podendo ser escolhidas de
acordo com a realidade de cada família. No escopo do projeto apoiado pelo CAU/CE, na
primeira reunião com os moradores, a equipe técnica e os parceiros convidados fizeram mais
uma vez uma fala nesse sentido, além de termos entregue material elucidativo. Assim, no
momento da entrevista, muitos moradores já demonstraram compreensão em relação às duas
opções e uma opinião sobre o que seria mais adequado para sua família. Nos casos em que
isso não ocorreu, fizemos novamente uma breve explicação das opções. Assim, 64,3% das
famílias responderam que gostariam de receber uma casa nas proximidades, correspondente
a 45 respostas, enquanto 35,7% - 25 famílias - optou pela busca da indenização justa (Gráfico
11).
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Gráfico 11� Tipos de compensação. Elaboração: Luísa Fernandes (Taramela ATAC) & Ana Beatriz Feitosa
(ArqPET-UFC), 2022. Fonte: dados coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.

■ Rede de trabalho e educação próximas e usufruídas pelos moradores

Independente do tipo de compensação escolhida pela família, é importante que se viabilize
uma moradia digna e próxima ao local original. Esse, além de ser um entendimento técnico da
equipe, reforçado pelos dados coletados em campo, é uma diretriz do regimento interno da
ZEIS Mucuripe. Isso porque é importante manter as relações territoriais, de vizinhança, de
educação e de trabalho e renda das famílias. Dentre os jovens e adultos entrevistados, 45%
têm filhos em idade escolar, que estudam, quase em sua totalidade, em escolas próximas à
comunidade. A metodologia aplicada neste estudo está de acordo com o PIRF da ZEIS
Mucuripe (Prefeitura de Fortaleza, 2019), onde o raio mínimo de caminhabilidade em relação a
equipamentos de ensino é 400 metros quando se tratar de Centros Educacionais Infantis (CEI)
e de Creches. Para escolas de ensino infantil e fundamental, essa distância passa a ser 700
metros; para instituições de ensino médio, 1600 metros. A equipe verificou que, das
instituições de ensino que atendem os moradores da Saporé, somente uma está fora do raio
de caminhabilidade recomendado pelo PIRF, sendo está a Eleazar de Carvalho, estando além
dos 700m recomendados.

Do total de crianças e jovens estudando na Saporé (34 de 67 famílias que responderam), 31
(91,1%) estudam em instituições próximas e 3 (8,9%) não estudam por perto . Ainda sobre a
população que estuda próximo, 14 (43,8%) estudam na Escola Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental Colônia Z8, inserida no raio de 700 metros estabelecido como parâmetro
mínimo para esse tipo de instituição. As demais escolas localizadas encontram-se todas
dentro do raio dos 1600 metros, estabelecido, contudo, somente para estudantes do ensino
médio. Os 4 equipamentos mais próximos à Saporé (Torres de Melo, Dragão do Mar, M. Fialho
e Escola Liderança) correspondem ao local de estudo de 14 crianças/adolescentes (43,8%). As
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mais distantes, Eleazar de Carvalho e Colégio Imperial, somente ao de dois estudantes.
Percebe-se que as instituições situadas em um raio de até 700 metros são as mais utilizadas
pela população em idade escolar da Saporé - 8 das 10 escolas localizadas no mapa estão nesse
raio. Ver Gráfico 12 e Mapa 01 .

Gráfico 12� Estudo próximo à Saporé. Elaboração: Juliana De Boni, (Taramela ATAC & PPGAU+D), 2022. Fonte: dados
coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.
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Mapa 01. Distância entre a comunidade e os equipamentos educacionais. Elaboração: Juliana De Boni (Taramela
ATAC & PPGAU+D) & Ingrid Pessoa Viana (ArqPET-UFC), 2022. Fonte: Plano Integrado de Regularização Fundiária
(2018) e Plano Local de Habitação de Interesse Social (2012).

Em relação às relações de trabalho e geração de renda, das 73 respostas obtidas, 47
correspondem a pessoas que exercem alguma atividade profissional, indicando um índice
considerável de desemprego, que está muito relacionado com o sobretrabalho enfrentado
pelas mães solo chefes de família (Gráfico 04). Desse número, 93,6% refere-se a pessoas que
trabalham nas proximidades da Saporé, sobretudo na Av. Beira-Mar. Os trabalhos próximos
estão concentrados em bairros vizinhos ao Mucuripe, como Varjota, Meireles e Aldeota. Em se
tratando dos trabalhos distantes, somente 3 pessoas responderam trabalhar nesta condição, o
que representa 6,4% do total de trabalhadores (Gráfico 13).

Gráfico 12� Estudo próximo à Saporé. Elaboração: Juliana De Boni, (Taramela ATAC & PPGAU+D), 2022. Fonte: dados
coletados por meio de aplicação de questionário, 2022.
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É importante ressaltar que, ao se comparar o quesito formalidade empregatícia, todos que
responderam trabalhar distante da Saporé possuem empregos formalizados, enquanto
somente 4 pessoas que exercem alguma atividade próxima atuam com carteira de trabalho
assinada. Tal fato permite concluir que a escassez de oferta de empregos formais nas
vizinhanças da Saporé é um fator para alguns indivíduos em idade produtiva deslocarem-se
para outros bairros, como a Sapiranga, em busca de melhores condições de trabalho e renda.

Apesar da situação de preponderante informalidade, a localização da comunidade é um fator
importante no sentido de viabilizar geração de trabalho e renda para os moradores. Ao
relacionar o trabalho com meio de deslocamento, a maioria dos moradores que trabalham
próximo à Saporé locomovem-se a pé, principalmente aqueles que têm a orla da Beira-Mar
como local de trabalho. Para os que trabalham a mais de 2km da comunidade, há linhas de
transporte coletivo próximas que viabilizam as locomoções, como as linhas do canal 8 e 9,
cujas rotas estão no Mapa 02. Como mapeado, essas linhas integram todos os bairros
levantados como locais de trabalho dos moradores da Saporé, indicando que mesmo com a
presença de trabalho mais distante, a região é bem servida de infraestrutura de transporte
público.

Mapa 02. Distância entre moradia e local de trabalho. Elaboração: Juliana De Boni (Taramela ATAC & PPGAU+D) &
Ingrid Pessoa Viana (ArqPET-UFC), 2022. Fonte: Plano Integrado de Regularização Fundiária (2018) e Projeto
Batente (2018).

33



7. considerações finais
O refino do Plano de Trabalho e a sistematização de dados aqui apresentados, considerados
no projeto Desenhando pra Saporé produto da primeira etapa de trabalho, reiteram como o
compromisso com o projeto tem sido bem executado pela Equipe Técnica da Taramela ATAC,
as moradoras mobilizadoras e os Parceiros aqui descritos. Sem muitas mudanças ou
alterações, o trabalho realizado é de fundamental importância para as próximas etapas e está
baseado em informações técnicas, imprescindíveis para a argumentação futura com a gestão
municipal.

Apesar de já termos uma metodologia de campo relativamente consolidada na comunidade,
este novo levantamento de dados trouxe desafios imprevistos inicialmente, como a
quantidade expressiva de famílias morando de aluguel, muito devido à impossibilidade de
permanecer nos barracos de madeira após o quadro chuvoso de Fortaleza, e a compreensão
das relações de coabitação. Ademais, o fato do projeto estar sendo desenvolvido em período
de campanha eleitoral também trouxe, inicialmente, certa dificuldade de compreensão do
caráter do trabalho. Mesmo assim, a equipe técnica considera que a realização do censo
comunitário com base na realização de questionários em campo foi bem sucedida e trouxe
resultados preliminares relevantes do ponto de vista da pesquisa e da continuidade das
atividades nas próximas etapas.
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