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RESUMO 

 

Diariamente na cidade de São Paulo pode-se observar prédios altos e a correria dos 

habitantes que cruzam o caminho de pessoas que não tem lar e ficam abrigadas nas 

beiradas desses grandes edifícios. Diante deste cenário de confusão e agitação a 

presença de moradores de rua gera sentimentos ambivalentes, que variam entre 

ignorá-los para negar a própria impotência diante de situação tão degradante, ou de 

fato apenas notá-los para se desviar deles ao caminhar pelas ruas. Assim, as pessoas 

se deparam com milhares de moradores de rua vivendo em situações dramáticas nas 

ruas da cidade, em que a indiferença beira a colaboração para a sustentação de tal 

quadro social. Desta forma, olhares indiferentes silenciam sua dor e história, 

marginalizando-os e os transformando em precursores da violência. Esta pesquisa 

teve como objetivo fazer um levantamento que propiciou analisar as estratégias de 

sobrevivência de pessoas em situação de rua, verificando os elementos sociais, como 

o trabalho, que gerariam possibilidades de sustentação e sobrevivência, utilizadas pela 

amostra para manter suas necessidades básicas como alimentação, saúde, 

segurança, entre outros. Também possibilitou compreender como a população de rua 

lida com seu cotidiano, suas necessidades básicas, bem como outras necessidades, 

incluindo lazer, trabalho, relações afetivas e o contato dessa população com a rua, 

seus sentimentos, sonhos e perspectivas. Participaram desta pesquisa cinco 

moradores de rua com idade acima de 18 anos, de ambos os sexos, que residam na 

região central da cidade de São Paulo. Foi utilizado o método materialista histórico, 

que permitiu, de forma dialética, situar os discursos entre seu nível individual e 

universal, levando em conta a totalidade de determinações presentes no âmbito da 

vida material, concreta, que é base de produção do universo simbólico em geral e, 

portanto, desses discursos e narrativas. Dessa forma, pode-se verificar que cada 

morador de rua cria suas próprias estratégias de sobrevivência, permitindo que eles 

possam viver na rua, enfrentando diariamente dificuldades em todos os aspectos que 

envolvam sua subjetividade. Tal quadro ilustra a realidade da população de rua, em 

que o reflexo da violência retrata a exclusão e contradição social na freqüente violação 

dos direitos humanos. 

 

Palavras-chave: População em situação de rua; estratégias de sobrevivência; 

exclusão social. 
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RESUMEN 

 

Todos los días en la ciudad de São Paulo se puede observar edificios altos y la prisa 

de los habitantes que cruzan el camino de personas que no tienen hogar y que se 

abrigan al borde de estos grandes edificios. Con este escenario de confusión y 

agitación, la presencia de moradores de las calles genera sentimientos ambivalentes, 

que oscila entre ignorarles para negar la propia impotencia delante de situación tan 

degradante, o de facto solamente notarles para desviarse de ellos al caminar por las 

calles. Así, las personas se deparan con millares de moradores de la calle viviendo en 

situaciones dramáticas en las calles de la ciudad, en que la indiferencia llega a 

colaborar para la sustentación de dicho cuadro social. De esta forma, miradas 

indiferentes silencian su dolor e historia, poniéndoles al margen y transformándoles en 

precursores de la violencia. Este proyecto ha tenido como objetivo hacer un 

levantamiento que ha propiciado analizar las estrategias de supervivencia de personas 

en situación de calle, verificando los elementos sociales, como el trabajo, que 

generarían posibilidades de sustentación y supervivencia, utilizadas por la muestra 

para mantener sus necesidades básicas como alimentación, salud, seguridad, entre 

otros. También ha posibilitado  comprender cómo la población de calle maneja su 

cotidiano, sus necesidades básicas, además de otras necesidades, incluyendo 

diversión, trabajo, relaciones afectivas y el contacto de esta población con la calle, sus 

sentimientos, sueños y perspectivas. Han participado de este proyecto cinco 

moradores de calle mayores de 18 años, de ambos sexos, que viven en la región 

central da ciudad de São Paulo. Ha sido utilizado el método materialista histórico, que 

ha permitido, de forma dialéctica, situar los discursos entre su nivel individual y 

universal, llevando en consideración la totalidad de determinaciones presentes en el 

ámbito de la vida material, concreta, que es la base de producción del universo 

simbólico en general y, por lo tanto, de estos discursos y narrativas. De esta manera, 

se puede averiguar que cada morador de la calle crea sus propias estrategias de 

supervivencia, permitiendo que ellos puedan vivir en la calle, afrontando diariamente 

dificultades en todos los aspectos que envuelvan su subjetividad. Dicho cuadro ilustra 

la realidad de la población de la calle, en que el reflejo de la violencia retrata a 

exclusión y contradicción social en la frecuente violación de los derechos humanos. 

  

Palabras claves: Población en situación de calle; estrategias de supervivencia; 

exclusión social. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diariamente na cidade de São Paulo pode-se observar prédios altos e a 

correria dos habitantes que cruzam o caminho de pessoas que não tem lar e ficam 

abrigadas nas beiradas desses grandes edifícios. Diante deste cenário de confusão e 

agitação a presença de moradores de rua gera sentimentos ambivalentes, que variam 

entre ignorá-los para negar a própria impotência diante de situação tão degradante, ou 

de fato apenas notá-los para se desviar deles ao caminhar pelas ruas. 

Assim, as pessoas se deparam com milhares de moradores de rua vivendo em 

situações dramáticas nas ruas da cidade, em que a indiferença beira a colaboração 

para a sustentação de tal quadro social. Desta forma, olhares indiferentes silenciam 

sua dor e história, marginalizando-os e os transformando em precursores da violência. 

Esta pesquisa teve como objetivo fazer um levantamento que propiciou analisar 

as estratégias de sobrevivência de pessoas em situação de rua, verificando os 

elementos sociais, como o trabalho, que gerariam possibilidades de sustentação e, 

assim, de sobrevivência, utilizadas pela amostra para manter suas necessidades 

básicas como alimentação, saúde, segurança, entre outros. Também possibilitou 

compreender como a população de rua (amostra) lida com seu dia-a-dia, suas 

necessidades básicas (comer, beber, dormir, etc), bem como outras necessidades, 

incluindo lazer, trabalho, relações afetivas e o contato dessa população com a rua, 

seus sentimentos, sonhos e perspectivas. 

Desse modo, pretende-se oferecer dados para futuros projetos científicos que 

tenham como interesse pesquisar a população em situação de rua, contribuindo para o 

esclarecimento ou enriquecimento de informações sobre o assunto tratado, já que este 

pode ser estudado sob diferentes perspectivas e com inúmeros objetivos. A partir de 

um ponto de vista crítico, a presente pesquisa, além de permitir uma compreensão do 

modo de vida de pessoas em situação de rua e abrir um espaço de escuta para uma 

população cotidianamente silenciada, também permitirá a investigação de como seres 

humanos em situação de extrema injustiça social conseguem lidar com tal condição. 

Além dos apontamentos sobre essa condição, cabe realizar a crítica dos dispositivos 

sociais excludentes, como também da lógica estruturalmente injusta da sociedade 

capitalista, que imanentemente entra em choque (num antagonismo irreconciliável) 

com a questão dos direitos humanos e de sua efetiva realização. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Dados estatísticos 

 

Pesquisas detalhadas sobre a condição da população em situação de rua no 

Brasil são recentes. Somente entre os anos de 2007 e 2008 foi realizada uma 

pesquisa de âmbito nacional abrangendo um conjunto de 71 cidades brasileiras (São 

Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre não participaram da pesquisa) visando a 

realização de estudos que pudessem permitir a caracterização socioeconômica e a 

quantificação de dados sobre essa população, de modo a permitir a implementação de 

políticas públicas direcionadas a tal público. 

Além da vida nas ruas, os dados da Pesquisa Nacional sobre a População em 

Situação de Rua (2008), evidenciam uma situação onde os direitos sociais são 

negados a essa população e o preconceito é presente: segundo a estatística, 31,8% 

não são autorizados a entrar em estabelecimentos comerciais; 31,3% em shopping 

centers, 29,8% em transportes coletivos, entre outros. Dados como esses mostram 

que as conquistas adquiridas com o desenvolvimento da sociedade, desde a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não ultrapassam o âmbito da 

formalidade.  

Segundo dados do Censo sobre a População em Situação de Rua da Cidade 

de São Paulo (2009), havia cerca de 16.587 pessoas em situação de rua no ano de 

2009, sendo entendida como “população em situação de rua” pessoas que não têm 

moradia e que pernoitam nas ruas, praças, calçadas, marquises, jardins, baixos de 

viadutos, mocós, terrenos baldios e áreas externas de imóveis. Isso caracteriza 48,2% 

em relação ao total da população, em que o bairro da República é responsável pelo 

maior número (1.570) de moradores de rua, caracterizado por 23,8%, seguido pelo 

bairro Sé, com 1.195 pessoas e 18,1%. Com relação ao sexo, 79,7 % são homens e 

apenas 15,5% são do sexo feminino. No eixo idade, adultos caracterizam 77,9% desta 

população, idosos 7,7% e crianças e adolescentes 6,7%. 

 

2.2. Contextualização 

 

A reprodução e o aumento da desigualdade social e falta de garantias sociais 

para uma parte da população aparecem como conseqüência da globalização e avanço 

tecnológico na sociedade atual. Assim, a civilização, com o passar do tempo, não 
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pôde criar projetos que colaborassem com melhorias sociais, de modo que a 

distribuição de bens, desrespeito às diferenças, preconceito e valores opostos não 

aparecem como pensamentos e ações absurdas, mas como fazendo parte do 

processo econômico e de globalização (COSTA, 2005). 

Para Bauman (1997 apud COSTA, 2005), as últimas três décadas ajudaram 

significativamente na mudança das características da sociedade ocidental. Antes 

disso, o desemprego era visto como exceção e designação dos sem trabalho; hoje, 

diante das melhorias na economia, não há real aumento dos empregos, mas a 

diminuição da força e relações de trabalho, que é comum e visto como parte do 

progresso.  

  O processo que desestabiliza a condição social, além da fragilidade da 

população de forma aguda, resulta na exclusão social e falta de proteção relacionada 

ao mundo do trabalho (CASTEL, 1997 apud COSTA, 2005). Vê-se a diminuição do 

estado social como processo mundial, que encontra maior incidência em países com 

maior desigualdade social e forte diferença nas condições de vida das pessoas. No 

Brasil, não há constituição do estado de bem-estar social. 

No Brasil, políticas sociais implantadas por governos diferentes mostravam a 

tendência de enfrentar os problemas sociais como um fator isolado, o que não trouxe 

resultado na condição de vida da população. Segundo Bauman (1997 apud COSTA, 

2005), a sociedade em que estamos inseridos é centrada no consumo, e nela existem 

os “jogadores aspirantes”, “jogadores” e os “jogadores incapacitados”, que são os que 

não podem contar e acessar a moeda legal. Esse grupo, o dos “incapacitados”, deve 

desistir do que tem de recursos ou abandonar o jogo definitivamente. 

Castel (1997) denomina tal grupo como “sobrantes”, que são pessoais normais, 

porém descartadas das novas exigências da concorrência pela reduzida oportunidade 

de empregos, o que constitui a situação atual em que não há lugar para todos na 

sociedade. Para que possam sobreviver, dependem do mercado como todos na 

sociedade de consumo, embora este mesmo mercado já não precise de sua força de 

trabalho que é a única coisa (valor) que teriam para fazer parte do processo de troca. 

Não participando do processo de circulação de mercadoria e estando de fora, sobram 

(COSTA, 2005). Assim é a lógica do capital. 

 

O Capital não conhece nem pátria, nem fronteira, nem cor, nem raça, 
nem idades, nem sexos; é o Deus internacional, o Deus universal, 
sob a sua lei curvará todos os filhos dos homens (...). Apaguemos as 
religiões do passado; esqueçamos os nossos ódios nacionais e 
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querelas religiosas, unamo-nos de corpo e alma para formular os 
dogmas da nova fé, da Religião do Capital (LAFARGUE, 1996, p.24). 

 

  

Este contexto traz a questão da marginalização que apesar de não ser um 

fenômeno recente no modo de produção capitalista, a exclusão dos indivíduos tomou 

características específicas sob sua lógica, na qual o trabalhador não só se tornou 

produtor de mercadorias que não lhe dizem respeito, como também se tornou uma 

mercadoria com a propriedade de ser descartada quando necessária e, portanto, 

marginalizada. No livro O Capital (1971), Karl Marx mostra que no processo de 

acumulação e reprodução do capital, é inevitável a produção de miséria e pobreza, ou 

seja, trata-se de uma lógica imanente e essencial do próprio sistema. Os indivíduos 

pauperizados fariam parte de uma categoria que Marx chamou de “exército industrial 

de reserva”, ou seja, daqueles “excedentes” de trabalhadores não necessários ao 

processo expansivo do capital, que varia de tamanho de acordo com as flutuações da 

produção e da economia em tempos de crise ou estabilidade.  

 

 

Finalmente, o mais profundo sedimento da superpopulação relativa 
vegeta no inferno da indigência, do pauperismo. Pondo de lado os 
vagabundos, os criminosos, as prostitutas, o rebotalho do proletariado 
em suma, essa camada social consiste de três categorias. Primeiro, 
os aptos para o trabalho. Basta olhar as estatísticas inglesas, 
referentes ao pauperismo, para se verificar que seu número aumenta 
em todas as crises e diminui quando os negócios se reanimam. 
Segundo, os órfãos e filhos de indigentes. Irão engrossar o exército 
industrial de reserva, e são recrutados rapidamente e em massa para 
o exército ativo dos trabalhadores em tempos de grande 
prosperidade, como em 1860, por exemplo. Terceiro, os degradados, 
desmoralizados, incapazes de trabalhar. São notadamente os 
indivíduos que sucumbem em virtude de sua incapacidade de 
adaptação, decorrente da divisão do trabalho; os que ultrapassam a 
idade normal de um trabalhador, e as vítimas da indústria, os 
mutilados, enfermos, viúvas etc., cujo número aumenta com as 
máquinas perigosas, as minas, as fábricas de produtos químicos etc. 
O pauperismo constitui o asilo dos inválidos do exército ativo dos 
trabalhadores e o peso morto do exército industrial de reserva. Sua 
produção e sua necessidade se compreendem na produção e na 
necessidade da superpopulação relativa, e ambos constituem 
condição de existência da produção capitalista e do desenvolvimento 
da riqueza. O pauperismo faz parte das despesas extras da produção 
capitalista, mas o capital arranja sempre um meio de transferi-las 
para a classe trabalhadora e para a classe média inferior (MARX, 
1971, p.746-747).  

 

Desta forma, dentro do “exército de reserva” estão tanto os trabalhadores 

“economicamente ativos”, aqueles “aptos para trabalhar”, o que inclui os “órfãos e 
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filhos de indigentes”, como também aqueles “invalidados” pela produção. Como citado 

por Marx, válida ou não para o trabalho, tal população tem sua necessidade e 

produção como “condição de existência da produção capitalista e do desenvolvimento 

da riqueza”, portanto, do processo de acumulação do capital (MARX, 1971). 

 

 

Nesse contexto, tornou-se cada vez mais expressiva a presença de 
pessoas em situação de rua nos grandes centros urbanos do país. 
Indivíduos e famílias em situação de extrema pobreza marcam 
fortemente o cenário das ruas das cidades, na luta pela 
sobrevivência. Nas sociedades capitalistas, a sua produção e 
reprodução vinculam-se à formação de uma superpopulação relativa, 
a partir da relação entre o capital, como processo inerente à 
acumulação do capital (SILVA, 2006, p.16). 

 

 

2.3. Caracterização 

 

A partir de tal contexto, a população de rua é inserida neste espaço como um 

grupo heterogêneo que engloba pessoas de diferentes realidades, que apenas têm em 

comum a condição de pobreza e o não pertencimento à sociedade formal. Com isso, 

pode-se considerar homens, mulheres, diferentes faixas etárias, famílias, grupos que 

têm em sua vida alguma vivência com atividade laboral, o que foi importante na 

constituição de suas identidades sociais. Ao passar do tempo, alguma problemática 

pode ter surgido em suas vidas, causando a perda de perspectiva de projeto de vida e 

a necessidade de ter o espaço da rua para poderem sobreviver e usar como moradia 

(COSTA, 2005). 

A exclusão social fortemente vivida no Brasil traz este processo como 

conseqüência. Caracteriza-se pela perda de auto-estima, falta de pertencimento social 

e perspectivas, bem como condições precárias de saúde e saúde mental, estando 

muitas vezes relacionado com o uso e tráfico de drogas (COSTA, 2005). 

Segundo Simões Júnior (1992 apud COSTA, 2005), grupos que vivem nas ruas 

quase mendigando em todo o tempo existem desde a antiguidade. Durante a História, 

na civilização grega e no Império Romano havia a população de rua. Já na Idade 

Média e na Era Industrial há notícias de repressão ligada a atividades de mendicância 

e vagabundagem. 

No Brasil, o Estado passou a dar atenção para esse público há pouco tempo, 

em conseqüência das recorrentes lutas sociais nos últimos anos. A falta de interesse 
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pelas pessoas em situação de rua mostra a contradição do tema, que é tratado com 

compaixão, preocupação e, em contrapartida, com indiferença, preconceito ou 

violência (COSTA, 2005). 

O que se vê todos os dias nas cidades é a indignação da população em geral 

(com maior freqüência classes média e alta) diante dos moradores de rua, que 

enxergam neles contradições sociais negadas. Tal sentimento caracteriza o senso 

comum, de modo que a repressão e criminalização voltadas à população de rua 

acabem resultando em higienização e segregação social (WACQUANT, 2001 apud 

COSTA, 2005). 

Tal situação passou a se diferenciar no fim dos anos 80, com a Constituição 

Federal de 1988, que considerou os direitos sociais fundamentais à todas as pessoas. 

Já a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi responsável por regulamentar os 

artigos 203 e 204 da Constituição Federal, que reconhecem a Assistência Social como 

política pública. Desta forma, o Estado foi responsabilizado por criar e manter 

programas de atenção à população de rua, garantindo sua integridade, dignidade e 

direitos de cidadania. Todavia, há poucas iniciativas públicas destinadas a esse 

segmento social (COSTA, 2005). 

O quase abandono da população de rua mostra a realidade de ações violentas 

como fatores não isolados existentes na atualidade. Queima de pessoas que dormem 

nas ruas, extermínio, roubo e violência retratam inúmeras formas de violação dos 

direitos humanos, e para sobreviverem os moradores de rua criam diferentes 

estratégias (COSTA, 2005). 

Para Bulla, Mendes, Prates e outros (2004, p. 113-114 apud COSTA, 2005), as 

de uma forma geral, as pessoas em situação de rua mostram sua individualidade nos 

pertencer que carregam. Com eles, muitos fatores levam as pessoas a morarem nas 

ruas, dentre eles, a perda de vínculos familiares, desemprego, violência, perda de 

algum ente querido, perda de auto-estima, alcoolismo, drogadição e doença mental. 

As rupturas que podem ocorrer na vida dessas pessoas explicam suas histórias, que 

quase sempre tem relação com membros da família.  

Snow e Anderson (1998 apud COSTA, 2005) dizem que a vida de quem mora 

na rua se constitui em uma subcultura, caracterizada por situação social que não é 

escolhida pela população de rua, mas para o qual foram levadas sem seu controle. 

Existem três situações com relação ao morar na rua: 
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As pessoas que ficam na rua – configuram uma situação 
circunstancial que reflete a precariedade da vida, pelo desemprego 
ou por estarem chegando na cidade em busca de emprego, de 
tratamento de saúde ou de parentes. Nesses casos, em razão do 
medo da violência e da própria condição vulnerável em que se 
encontram, costumam passar a noite em rodoviárias, albergues, ou 
locais públicos de movimento; As pessoas que estão na rua – são 
aquelas que já não consideram a rua tão ameaçadora e, em razão 
disso, passam a estabelecer relações com as pessoas que vivem na 
ou da rua, assumindo como estratégia de sobrevivência a realização 
de pequenas tarefas com algum rendimento. É o caso dos 
guardadores de carro, descarregadores de carga, catadores de 
papéis ou latinhas; As pessoas que são da rua – são aqueles que já 
estão faz um bom tempo na rua e, em função disso, foram sofrendo 
um processo de debilitação física e mental, especialmente pelo uso 
do álcool e das drogas, pela alimentação deficitária, pela exposição e 
pela vulnerabilidade à violência (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 1994 
apud COSTA, 2005, p.4). 

 

Ao analisar a realidade da população de rua no quesito gênero, homens e 

mulheres enfrentam a realidade de formas diferentes. As mulheres, fora do ambiente 

doméstico e de proteção, são em minoria na rua, e têm estratégias e trajetórias de 

homens que foram acostumados a buscar a sobrevivência na rua e conviver com o 

espaço público (TIENE, 2004 apud COSTA, 2005).  

Os órgãos oficiais como Censo, realizado pelo IBGE não retratam as 

características dessa população, já que nas pesquisas por amostragem domiciliar não 

há como computar as pessoas que moram nas ruas pela falta de referência de 

moradia.  Deste modo, poucas informações e dados são obtidos, geralmente em 

trabalhos universitários ou pesquisas realizadas por municípios, ao tentar refletir um 

aspecto da realidade local (COSTA, 2005). 

Ao se pensar a questão da situação de rua é importante reiterar que a 

problemática da falta de moradia não é a única via que contribui para tal quadro. A 

possibilidade de saída da rua não se restringe à oferta de residência, mas a inúmeros 

fatores também subjetivos e pouco estudados. Uma parte da população freqüenta 

abrigos e albergues disponíveis na rede de serviço social, que são claramente 

insuficientes diante da demanda por abrigamento. Nesses locais, pode-se contar com 

camas, cobertores e acessórios de higiene pessoal, bem como alimentação e roupas. 

Embora a realidade não conte com tais subsídios em todos os serviços de albergues, 

muitas pessoas que vivem nas ruas deixam de freqüentar tais locais por conta das 

excessivas regras em função da organização e segurança. Tais regras dizem respeito 

a não fazer uso de álcool e drogas no local, não portar arma e tomar banho, entre 

outras. O objetivo não explícito seria o de mudar comportamentos, o que não é aceito 

pela população de rua, que opta por viver nas ruas (COSTA, 2005). 
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Como leitos, se utilizam de marquises, que protegem o chão de chuvas e do 

frio, bem como buscam proximidade a rodoviárias, estações de metrô e trem, montam 

barracas em praças e calçadas, passam a morar embaixo de viadutos. Ao dormir em 

grupos, a tentativa é se proteger da violência a que são vulneráveis toda vez que 

fecham os olhos (COSTA, 2005). 

Segundo Costa (2005), por estarem em contato com o chão e com as ruas, 

moradores de rua são freqüentemente atingidos por doenças graves que podem 

resultar, em certo momento, em debilidade física e mental. Aids, DSTs, tuberculose, 

doenças de pele e respiratórias aparecem de repente pela falta de proteção física e 

lento acesso à área da saúde. O maior problema com relação à saúde está no campo 

das doenças mentais, o que engloba dependência química, alcoolismo, neuroses, 

psicoses, entre outras, e mostram pessoas que vivem nas ruas e têm algum tipo de 

sofrimento psíquico.  

A Política de Saúde Mental vem sofrendo nos últimos anos transformações em 

virtude das lutas antimanicomiais, e por estar em processo de reordenamento, não 

tem estruturas que consigam acolher o grande número de pessoas que necessitam de 

acesso, mesmo as que não vivem nas ruas. 

 

Assim, não apenas no âmbito da saúde mental observa-se que os 
serviços disponíveis na maioria dos municípios, através do Sistema 
Único de Saúde, não estão adequados à realidade e necessidades 
das pessoas em situação de rua. Pode-se dizer que, mesmo quando 
os serviços são ofertados para a população em geral, não contam 
com condições de acolhimento e de busca ativa do público que vive 
nas ruas. Um exemplo evidente dessa situação é a necessidade de 
comprovação ou de referência de residência para aqueles serviços de 
saúde que trabalham a partir de bases territoriais nas grandes 
cidades (COSTA, 2005, p.8). 

 

Para a autora, quem vive nas ruas não tem alguma área de abrangência, e por 

isso torna-se invisível ao sistema de saúde. A dependência de substâncias 

psicoativas, por exemplo, faz parte da realidade das ruas, em que os moradores, na 

tentativa de minimizar fome, frio, ou ao tentarem se socializar passam a fazer uso de 

álcool e drogas. Snow e Anderson (1998 apud COSTA, 2005) referem que tal situação 

faz parte da cultura de moradores de rua, em que negar o uso de tais substâncias 

seria um desafio mesmo que signifique a própria sobrevivência. 

Visto as poucas mudanças e alternativas pra quem vive na rua, estratégias são 

criadas frente à necessidade de sobreviver e transformar a realidade que se apresenta 

à população de rua diariamente. Os empregos formais, quase não existentes para 
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essas pessoas, dão lugar aos trabalhos informais e esporádicos que se encontram nas 

ruas, e que por isso passam a fazer parte do processo de ida para a rua na busca pelo 

sustento (COSTA, 2005). 

Muitas pessoas que moram nas ruas têm uma profissão, mesmo que há algum 

tempo já não a exerçam mais. Castel (1997 apud COSTA, 2005, p.9) refere que “em 

nossa sociedade, o trabalho confere identidade às pessoas. Nessa perspectiva, dizer 

que tem uma profissão pode ser uma manifestação de resistência à condição de 

inutilidade ou de negativa em relação aos preconceitos a que estão sujeitas”. 

As ocupações mais comuns encontradas em moradores de rua são as de 

catadores de papel, latas e outros resíduos, bem como guardas de carro, serviço 

doméstico e construção. Sem regularidade, tais atividades nem sempre garantem o 

sustento, de modo que algumas pessoas, para sobreviver, precisam contar com 

benefícios sociais (COSTA, 2005). 

Ao pensar em segurança, lembra-se que viver na rua pode significar estar em 

risco, já que no cotidiano de pessoas que moram nas ruas há freqüente medo de ter 

seus pertences roubados, ser agredido, ser vítima de violências diversas e agressões 

não esperadas. A violência parte de setores preconceituosos da sociedade, ou até de 

quem é responsável pela segurança, mas que na prática caracteriza o oposto. A 

instabilidade de viver na rua, em que o Estado deveria garantir ordem e segurança, é 

vivida por parte da população de rua com desconfiança e conformidade (BULLA et al, 

2004 apud COSTA, 2005). Para Costa (2005), A forma de atuação de órgãos de 

segurança fica longe de garantir aos moradores de rua condição igualitária de 

detenção de direitos humanos, que deve ser respeitada. 

As necessidades básicas que precisam ser supridas são outro aspecto em que 

são presentes estratégias de sobrevivência, como a busca por redes assistenciais ou 

a solidariedade da população. Alimentação, local para suprir necessidades fisiológicas, 

higiene e vestuários podem ser disponibilizados em serviços de Assistência Social, 

que não atendem, entretanto, às necessidades de atendimento, seja pela quantidade 

insuficiente de investimento ou má qualidade de serviço. Com a crença ainda presente 

de que tais serviços são apenas benevolência, ou seja, um favor que se presta a essa 

população, direitos sociais são novamente negados (COSTA, 2005). 

Ao se depararem com a pouca disponibilidade de serviços, muitos moradores 

de rua acabam por se utilizar de mendicância, buscando recursos que os possibilite 

suprir necessidades básicas. A solidariedade pode ser observada nesta situação, em 

que pessoas ajudam à população de rua ao lhe garantir local pra dormir, sobras de 
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comida ou água. Voluntários também saem às ruas para levar comida e agasalho aos 

que dormem nas calçadas, o que caracteriza ação isolada e nem sempre presente, 

que, segundo Costa (2005, p.13), “acabam não contribuindo para a efetiva procura de 

serviços da rede de Assistência Social, ou mesmo para a saída das ruas”. 

Visto a caracterização e os inúmeros fatores possíveis de serem discutidos 

com relação aos moradores de rua, cabe destacar que ao se falar em “população em 

situação de rua”, cai-se no domínio perigoso das representações, ou seja, de sua 

capacidade de dissimular o real. Pensando nas transformações históricas das 

representações sobre as crianças que vivem nas ruas - no início como “meninos de 

rua”, depois como “meninos e meninas de rua” (alteração visando considerar o 

gênero), até chegar em “menor em situação de rua” ou “criança em situação de rua” – 

alguns apontamentos devem ser feitos (ALMEIDA, 1997). 

Segundo Almeida (1997), as representações são necessárias dentro do nosso 

contexto sócio-histórico, porém têm por função preencher ausências, lacunas que são 

reais, concretas, mas que são encobertas apenas na aparência, na idéia, na 

formalidade de forma dissimulada. Sendo assim, uma de suas principais 

características é a necessidade de dissimular a realidade, encobrindo suas 

verdadeiras contradições. Outra característica das representações é a sua imposição 

de uma “lógica da equivalência” aos termos representados:  

 

(...) o poder e a força da representação residem na sua capacidade 
de produzir equivalências, dissolvendo díades, como o individual e o 
coletivo, ou a presença e a ausência, sem fazê-las desaparecer, ao 
contrário, fortalecendo a incomunicabilidade de seus pólos (...) As 
equivalências produzidas pelo representativo tanto eliminam quanto 
evidenciam as diferenças entre os extremos de uma relação bipolar 
(ALMEIDA, 1997, p.20). 

 

Eliminando ou evidenciando as diferenças entre os extremos, a grande questão 

é que as representações mascaram a relação dialética que estabelece entre eles, ou 

seja, mascaram o real “pois não permitem que se percebam os vínculos que a 

representação estabelece entre os pólos das díades” (ALMEIDA, 1997, p.20), como 

também, de sua função de mediadora dessa relação. 

Portanto, ao se pensar no desenvolvimento das representações sobre a 

população em situação de rua, não se deve esquecer a capacidade de 

homogeneização das representações (por exemplo, igualar toda população sob a 

condição “de rua”) e a sua conseqüente função ideológica de encobrimento dos reais 
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antagonismos sociais. Obviamente, a mudança no plano representativo se dá de 

forma mais fácil do que no plano concreto, apesar das contradições presentes no 

primeiro serem meras manifestações de antagonismos do segundo. A grande questão 

é que tais representações estão vinculadas à visão de mundo de uma classe social 

específica. 

 

As múltiplas versões assumidas por uma mesma representação são 
semelhantes e, ao mesmo tempo, distintas uma das outras. Elas se 
igualam enquanto difundem mensagens homogêneas que dissimulam 
as diferenças e, sobretudo as contradições do real, através da 
produção de equivalências, mas se distinguem entre si conforme a 
interpretação que cada indivíduo, grupo, ou classe social elabora 
sobre as mensagens equivalentes (ALMEIDA,1997, p.25). 

   

Tanto a distinção produzida pela representação, quanto a equivalência 

“produzida pelo qualificativo ‘de rua’, escondem o processo de espoliação que é 

imposto a todo o segmento social do qual eles provêm” (ALMEIDA,1997, p.25), ou 

seja, todo o processo de produção da marginalização próprio do capitalismo. 

A condição de vida nas ruas dessa população marginalizada (ou incluída 

marginalmente) implica na busca cotidiana de meios para a sobrevivência e na 

capacidade de adaptação a tal condição desumana. Sendo assim, pensar em 

estratégias de sobrevivência nas ruas implica pensar na questão da resiliência.  

A definição desta palavra há muito é utilizada pela Física, estando ainda em 

construção na área de psicologia. Para alguns autores, a definição de resiliência não é 

clara e deve-se intensificar o estudo em fatores e variáveis quanto ao seu objeto de 

estudo: o ser humano. Para a psicologia, o termo aparece como a capacidade do 

sujeito de superar as desventuras, existindo vários fatores que influenciam diretamente 

este processo (YUNES, 2003; WERNER; SMITH, 1992; MASTEN, 2001 apud 

PALUDO; KOLLER, 2005). 

Não haverá, desta forma, resiliência sem o risco, já que a partir da habilidade 

do indivíduo enfrentar as adversidades, o risco tem potencial para apresentar 

resultados negativos em nível individual e ambiental. No primeiro, encontra-se 

carência intelectual e social, problemas genéticos e psicológicos, enquanto no 

segundo podem surgir episódios de vida incomodativos e estressantes, ausência de 

apoio afetivo e social, bem como baixo nível sócio-econômico (MASTEN; GAMERZY, 

1985 apud PALUDO; KOLLER, 2005). 
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A vida na rua, diante de suas características específicas, é considerada um 

fator de risco, embora na atualidade seja visto como variável interligada com o 

resultado provocado, ou seja, a mesma variável pode causar certos resultados a uma 

pessoa que não afeta outra, ou mesmo provocar conseqüências para o mesmo 

indivíduo em diferentes estágios de seu desenvolvimento (PALUDO; KOLLER, 2005). 

A influência do fator de risco como a própria vida na rua depende do indivíduo, 

sua fragilidade e vulnerabilidade. O último termo aparece como uma predisposição do 

indivíduo que apresenta grande probabilidade de um resultado negativo aparecer 

diante de um fator de risco. Embora tal característica possa ser inata ou adquirida, só 

pode ser observada quando há interação com os eventos da vida, diante do qual as 

manifestações de vulnerabilidade apareceriam ou não. Deste modo, toda pessoa corre 

o risco de se deparar com algum tipo de dificuldade durante sua vida, sendo diferente 

o modo como cada indivíduo enfrenta as situações adversas apresentadas a ele 

(MASTEN; GAMERZY, 1985 apud PALUDO; KOLLER, 2005). 

Portanto, a presente pesquisa pretende investigar as diversas estratégias de 

sobrevivência da população em situação de rua, levando em conta o contexto de 

produção da miséria dentro da lógica capitalista. Para isso, serão entrevistados 5 

moradores de rua e a partir de suas narrativas serão analisadas tais estratégias que 

os fazem sobreviver. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

 3.1. Amostragem 

 Participaram deste estudo cinco moradores de rua com idade acima de 18 

anos, de ambos os sexos, que necessariamente residam na região central da cidade 

de São Paulo.  

 

3.2. Abordagem  

Essa pesquisa utilizou o método qualitativo, ou seja, propôs-se a “trabalhar 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalizações de variáveis" 

(MINAYO, 1994).  

Além disso, a presente pesquisa contou com a escolha da técnica de entrevista 

semi-estruturada, que segundo Minayo (1994), faz com que a apreensão fidedigna das 

práticas dos sujeitos seja pouco provável, devendo-se trabalhar com as narrativas de 

suas práticas, segundo a visão do próprio narrador. Deste modo, a qualidade da 

entrevista semi-estruturada consiste em avaliar de forma ampla o que o pesquisador 

quer estudar, segundo suas próprias hipóteses (MINAYO, 1999).  

Porém, cabe ressaltar que tais narrativas e discursos não são produzidos por 

“idéias soltas no ar”, mas partem de uma base concreta, histórica. Além do âmbito 

individual, cabe colocar os discursos também no âmbito de sua universalidade. 

Portanto, o método materialista histórico permitiu, de forma dialética, situar os 

discursos entre seu nível individual e universal, levando em conta a totalidade de 

determinações presentes no âmbito da vida material, concreta, e que é base de 

produção do universo simbólico em geral e, portanto, desses discursos e narrativas.    

 

3.3. Procedimento de Coleta de dados 

A pesquisadora se apresentou como aluna da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e explicou os objetivos da pesquisa, enfatizando o livre-arbítrio do 

entrevistado que, mesmo após concordar em participar como colaborador, pode se 

retirar da pesquisa a qualquer momento. O sigilo foi garantido por meio de uma carta 
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de apresentação e um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO I). Após 

esclarecimentos, os entrevistados foram convidados à entrevista. 

Assim, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, que teve como eixo um 

roteiro pré-estabelecido (ANEXO II). A pesquisa ainda pode ser gravada depois de 

autorizada pelo sujeito de pesquisa. Posteriormente, as gravações foram transcritas e 

analisadas pelo pesquisador que, a partir do discurso de seus entrevistados, buscou 

encontrar material que sirva de base para questões sobre estratégias de sobrevivência 

de moradores de rua, e considerações criticas sobre o conteúdo. Todas as pesquisas 

serão realizadas na Região Central da cidade de São Paulo. 

A pesquisa poderia causar danos mínimos aos sujeitos e caso houvesse 

constrangimento seria cancelada no ato da aplicação da entrevista. Foi disponibilizado 

ao sujeito o encaminhamento ao CRAS – Centro de Referências da Assistência Social 

próximo ao local de entrevista, ao identificar problemas gerados pela pesquisadora. 

Embora os dados sejam exclusivamente para a pesquisa acadêmica, eles foram 

disponibilizados em forma de relatório final para a Secretaria Municipal de Assistência 

e Desenvolvimento Social – SMADS, que fica na Rua Líbero Badaró, 561/ 569, Centro 

- Telefone: 3291-9666. 

 

3.4. Procedimento de Análise de dados 

A análise de dados foi desenvolvida a partir da leitura das entrevistas 

realizadas e da sistematização das respostas em tabelas. Para elaboração das tabelas 

foi necessário organizar as perguntas pertencentes à entrevista de acordo com os 

assuntos levantados.  

Os assuntos abordados na análise foram: identificação, tempo e justificativa da 

vida na rua, como é a vida na rua, necessidades e cuidados básicos, segurança, 

trabalho, tratamento recebido nas ruas, direitos e deveres, saúde, experiência nas 

ruas, e expectativas. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 As entrevistas foram realizadas em dois dias, sendo duas no primeiro dia e três 

no segundo. Os quatro primeiros moradores de rua entrevistados foram receptivos e 

concordaram em participar da pesquisa, embora não tenham permitido que suas 

entrevistas fossem audiogravadas. Na última entrevista realizada, o sujeito mostrou-se 

desconfiado e perguntou se a pesquisa se tratava de parceria com políticos, se 

negando a participar. Após esclarecimentos sobre o objetivo da pesquisa, o 

entrevistado aceitou colaborar, mas continuou a citar o nome do prefeito de São Paulo 

ao referir que estava na rua por sua culpa.  

 Embora as variáveis implicassem num primeiro momento a impossibilidade de 

participarem da pesquisa pessoas sob efeito de drogas e doentes mentais, pôde-se 

perceber grande dificuldade de encontrar, nas ruas, a ausência de tais situações, 

tendo em vista ser a rua ambiente com alto índice de violência e consumo de 

substâncias ilícitas ou lícitas, como o álcool. Desta forma, quase todos os 

entrevistados citaram uso de drogas, com exceção da única mulher, que há anos toma 

medicação controlada em virtude de doenças agravadas pela vida na rua. 

 O sexo foi outra variável com resultados consideráveis na pesquisa, visto a 

pouca quantidade de mulheres presentes nas ruas nos dias em que foi realizada a 

coleta de dados. Apenas uma mulher participou da pesquisa, já que outras duas 

encontravam-se sob efeito de droga e aparentavam falta de orientação e consciência, 

de modo a não estarem aptas a colaborarem com a pesquisa. 

 Em relação à identificação (tabela 1), todos os entrevistados tinham idade 

acima de 30 anos, entre 32 e 57 anos (média aproximada de 43 anos), sendo que a 

maioria era do sexo masculino, como explicado acima. Dentre os entrevistados, dois 

eram solteiros, um divorciado, um amasiado e um viúvo. O morador 3 referiu que sua 

amásia e filhos residem em Curitiba, por não seguirem a mesma filosofia que ele, além 

de serem crianças e precisarem de estabilidade. O morador 5 foi casado quatro vezes, 

e agora encontra-se viúvo. 

 Com exceção  do morador 3, que visita os filhos quando pode, os moradores 4 

e 5 referiram não ter contato com seus filhos, mas sabem que estão bem quando 

recebem alguma notícia. Os outros moradores afirmaram não ter filhos. 

 Na variável escolaridade, encontrou-se dois entrevistados que concluíram o 

Ensino Médio (moradores 3 e 4), dois que não concluíram o Ensino Fundamental (1 e 

5) e o morador 2 que finalizou o Ensino Fundamental. 
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Tabela 1. Identificação 

Nº NOME IDADE SEXO ESTADO CIVIL FILHOS ESCOLARIDADE 

1 M.M. 41  F Solteira Não tem Ensino Fundamental 
Incompleto 

2 G.S. 44 M Divorciado 2 Ensino Fundamental 
Completo 

3 Tôca 32 M Amasiado 2 Ensino Médio Completo 

4 R.R. 44 M Solteiro Não tem Ensino Médio Completo 

5 J.F.C. 57 M Viúvo 5 Ensino Fundamental 
Incompleto 

 
  

Ao serem questionados sobre o tempo em que vivem na rua, verificou-se que a 

maioria mora na rua há mais de oito anos, com exceção do morador 2, que havia 

deixado a prisão há apenas oito dias. O motivo que os levou a viver na rua é variado 

desde a ter uma filosofia de vida hippie, bem como ser egresso do sistema prisional ou 

não ter condições físicas pra se sustentar, precisando recorrer à rua como moradia e 

meio de conseguir ganhar dinheiro.  Os moradores 01 e 04 saíram de casa devido a 

problemas familiares, e referem que a vida dentro de casa era pior do que o que vivem 

hoje, nas ruas da cidade de São Paulo (tabela 2). 

 
 
Tabela 2. Tempo e justificativa da vida na rua 

Nº TEMPO JUSTIFICATIVA 

1 8 anos Fugiu de casa devido à loucura do pai e ao alcoolismo do irmão. 

2 8 dias Estava preso em Presidente Venceslau. 

3 17 anos Segue a filosofia hippie, “pé na estrada”. 

4 12 anos Briga com parentes. 

5 29 anos Por ter sofrido um acidente de trabalho e não ter renda suficiente para 
se sustentar 

 
 
 Com relação ao modo como vivem nas ruas, é quase unânime a sensação de 

medo por estarem suscetíveis às agressões e violências que partem das pessoas, 

bem como a situação de vulnerabilidade que vivem diante da falta de um lar. O 

morador 3, por estar na rua por acreditar ser livre, se refere à vida na rua como algo 

positivo, visto que pode conhecer seus vizinhos e não ser alvo de fofocas (tabela 3). 

 
 
Tabela 3. Como é a vida na rua 

Nº COMO É A VIDA NA RUA 

1 Com medo, loucura, convivência com bêbados, maconheiros, assaltantes e pessoas 
que a maltratam. 

2 Esquisita e com pessoas estranhas, mas é mais fácil de viver. 

3 Viver na rua é bom porque não tem fofoca e você conhece seus vizinhos. 

4 Muita dificuldade, frio e albergues cheios. Alcança na rua coisas que não alcançava 
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em casa. 

5 Não tem dinheiro, dorme na calçada e diz beber há anos. 

 
 
 Os entrevistados mencionam que a alimentação é quase sempre fornecida por 

estranhos ou instituições que oferecem comida gratuita ou com preço simbólico. O 

morador 5 é o único que referiu não pedir comida ou ajuda, optando por procurar 

restos nos lixos da cidade. 

 Sobre os meios que encontram para tomar banho, quase todos os moradores 

alegam não terem onde tomar banho, sendo que apenas os moradores 2 e 3 

conhecem lugares onde podem realizar sua higienização corporal. 

 Todos os moradores entrevistados referiram que dormem nas ruas (tabela 4). 

 
Tabela 4. Necessidades e cuidados básicos 

Nº ALIMENTAÇÃO BANHO DORMIR 

1 As pessoas ajudam, mas 
ela sente dificuldade em 
comprar comida, pois as 
pessoas dizem que sentem 
nojo dela. 

Passa dias sem tomar 
banho, não tem sabonete e 
nem shampoo. 

Dorme na rua. 

2 Pede ou ganha dinheiro. Tenda e Largo São 
Francisco. 

Dorme na rua. 

3 Venda e troca, se precisar 
comer, pede. 

No brechó por dois reais. Dorme na rua, com 
papelão e quando 
possível uma coberta. 

4 Comida de graça em casas 
de apoio. 

Não toma banho. Dorme na rua com os 
companheiros. 

5 Restaurante cidadão, 
prefere pegar comida no 
lixo do que pedir ajuda. 

Não toma banho. Dorme na calçada. 

 
 
 As respostas quanto a segurança em viver nas ruas foram unânimes. Os 

moradores atribuem sua insegurança à violência, que inclui principalmente assaltos e 

pessoas drogadas (tabela 5). 

 
 
Tabela 5. Segurança 

Nº SEGURANÇA 

1 Não se sente segura, tem muito medo e já foi assaltada. 

2 Não se sente seguro, porque as pessoas são folgadas. Não tem confiança. 

3 Não se sente seguro, tem muitos roubos e violência. Não tem mistura entre os 
diferentes grupos que moram na rua. 

4 Não se sente seguro, é muito perigoso, tem violência e já foi assaltado. 

5 Não se sente seguro, tem que saber viver na rua para não ser roubado pelos “nóias”. 

 
 



 24 

 Sobre atividades remuneradas, apenas a moradora 1 afirma não ter um meio 

de sustento pelo trabalho. As atividades que os outros entrevistados mencionaram 

realizar como forma de sustento não são reconhecidas socialmente, sem vínculo 

empregatício. Entretanto, apenas o morador 2 realiza atividades ilegais, enquanto os 

moradores 3, 4 e 5 encontraram modos alternativos para levantarem recursos (tabela 

6). 

 
 
Tabela 6. Trabalho 

Nº TRABALHO RAMO 

1 Não ------ 

2 Sim Avião do tráfico, bicos e panfletagem. 

3 Sim Artesanato, venda e troca. 

4 Sim Ganha dinheiro com esoterismo, búzios e cartas. 

5 Sim Recebe benefício e é catador de latinhas. 

 
 
 Os entrevistados foram questionados sobre o modo como as pessoas os 

tratam nas ruas, se sofrem preconceito e como pensam que deveria ser. O morador 5 

é o único que refere ser ruim, em decorrência dos “nóias” que pegam suas coisas. A 

moradora 1 também cita usuários de droga e assaltantes como sendo as únicas 

pessoas que a destratam, enquanto as outras a tratam bem e ainda colaboram para 

seu sustento. Os moradores 2 e 3 referem ser normal o tratamento das pessoas, 

embora a questão da indiferença também apareça na entrevista como algo natural, 

sem conotação negativa. 

 A questão do preconceito aparece apenas nas entrevistas com os moradores 3 

e 4, embora o morador 3, por ser negro, não sabe qual tipo de preconceito sofre, racial 

ou social. É importante ressaltar que o morador 4 também é negro, mas questões de 

cor não apareceram na entrevista. Os outros moradores referem não sofrer com 

preconceito, sendo que a indiferença aparece como preconceito na fala da moradora 

1, que disse ser bem tratada pelas pessoas na rua. 

 O respeito foi o que mais apareceu nas entrevistas quando os moradores foram 

perguntados sobre como as pessoas deveriam agir diante deles.  A moradora 1 referiu 

que cada um deve saber o que fazer, enquanto o morador 3 disse que as pessoas não 

deveriam maltratá-los. O morador 2 foi o único que não soube responder (tabela 7). 

 
 
Tabela 7. Tratamento recebido nas ruas 

Nº COMO SÃO TRATADOS 
PELAS PESSOAS 

PRECONCEITO COMO AS PESSOAS 
DEVERIAM AGIR 

1 As pessoas a tratam bem e 
dão comida, exceto 

Não, só indiferença. Cada um sabe o que faz, 
só Deus pra cuidar. 
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traficantes e maconheiros. 

2 Normal, indiferença. Não. Não sabe. 

3 Normal. Algumas pessoas sim e 
outras não. Ele refere não 
saber qual preconceito 
sofre, o racial ou social. 

Não maltratar. 

4 Muito bem. Sim, com indiferença, por 
morar na rua e ter fama 
de maloqueiro. 

Com respeito. 

5 Ruim por causa dos “nóias” 
que roubam suas coisas. 

Não. Respeitar pra ser 
respeitado. 

 
 
 Quando a pergunta envolvia a diversão (como direitos), três moradores 

referiram não ter diversões, enquanto os moradores 2, 3 e 5 pensavam ser 

entretenimento as drogas e bebidas. Os moradores 3 e 4 disseram poder divertir-se 

em cachoeiras, reggae, violão e eventos nas praças da cidade, respectivamente. 

Já com relação às últimas eleições (deveres), o morador 5 foi o único que 

votou, sempre citando seu partido predileto e fazendo críticas à atual gestão da cidade 

(tabela 8). 

 
 
Tabela 8. Direitos e deveres 

Nº DIVERSÃO ELEIÇÕES 

1 Não, nunca. Não, só justificou (PR). 

2 Não, só drogas. Não, estava preso. 

3 Sim, banho de cachoeira, reggae, 
fogueira, violão, bebida e fuma. 

Nunca votou. 

4 Sim, eventos na praça. Não votou, roubaram seu título de eleitor. 

5 Não, só bebida. Sim, votou. 

 
 
 A problemática da saúde apareceu apenas na resposta da moradora 1, que 

relatou ser maltratada em instituições de saúde, embora possa ter acesso mesmo sem 

residência fixa. O morador 2, por estar há pouco tempo na rua, referiu nunca ter 

precisado de tais cuidados, enquanto os moradores 3, 4 e 5 mostraram-se satisfeitos 

com o atendimento deste setor, que é um direito de todos (tabela 9). 

 
 
Tabela 9. Saúde 

Nº ACESSO À INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

1 Sim, SAMU e UBSs, não a tratam bem, dizendo que ela finge ser doente. Já foi 
agredida por médico e delegado. 

2 Nunca precisou ir a alguma instituição. 

3 Sim, tem acesso. 

4 Sim, atendem normalmente. 

5 Sim, refere ter sido bem atendido. 
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 A experiência na rua, separada em dificuldades e ganhos, apareceu nas 

respostas como difícil em virtude da violência e a existência de pessoas drogadas, que 

assaltam e não são confiáveis (moradores 1, 2, 3 e 4). O morador 2 relatou como 

dificuldade o não ter onde ficar, enquanto o morador 3 referiu a falta de dinheiro e 

chuva como fator complicador em viver nas ruas. 

 Dois moradores (1 e 5) referiram não ter algum ganho com a vida na rua, os 

moradores 2 e 3 disseram ser a liberdade a única coisa boa da vida na rua, enquanto 

o morador 4, ao ganhar dinheiro, relatou ser este o ganho de não mais viver em sua 

casa (tabela 10). 

 
 
Tabela 10. Experiência nas ruas 

Nº DIFICULDADES GANHOS 

1 Ladrões Nada, Deus. 

2 Não ter onde ficar, não confiar em 
ninguém. 

Liberdade. 

3 Domingo chuvoso, sem dinheiro. Liberdade. 

4 Violência e frio. Ganhar dinheiro. 

5 “Nóias”. Nada. 

 
 
 Quanto às expectativas de vida, os moradores responderam como pensavam 

estar daqui cinco anos. Os moradores 1 e 5 referiram que somente Deus poderia 

responder por eles. O morador 2 disse querer trabalhar na GM ou na Volkswagem, 

enquanto o morador 4 deseja voltar a estudar, alugar uma casa e morar no centro. 

Apenas o morador 3 mostra vontade de ainda permanecer na rua (tabela 11). 

 
 
Tabela 11. Expectativas 

Nº PROJEÇÃO PARA DAQUI CINCO ANOS 

1 Só Deus sabe. 

2 Trabalhar na GM ou na Volkswagem. 

3 Na estrada ainda. 

4 Quer voltar a estudar, alugar uma casa e morar no centro. 

5 Só o homem lá de cima pode saber. 
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5. DISCUSSÃO 
 

  

As entrevistas foram realizadas na região central da cidade de São Paulo, em 

virtude dos dados encontrados no Censo sobre a População em Situação de Rua da 

Cidade de São Paulo (2009), que mostra o bairro da República como sendo 

responsável pelo maior número (1.570) de moradores de rua, seguido pelo bairro Sé, 

com 1.195 pessoas.  

A primeira variável com resultado considerável na presente pesquisa foi o sexo, 

visto a pouca quantidade de mulheres presentes nas ruas nos dias em que foi 

realizada a coleta de dados. Segundo o Censo sobre a População em Situação de 

Rua da Cidade de São Paulo (2009), com relação ao sexo, 79,7% são homens e 

apenas 15,5% são do sexo feminino. Vê-se, então, a ligação do sexo masculino com a 

escolha de morar nas ruas. Para Tiene (2004 apud COSTA, 2005), homens e 

mulheres enfrentam a realidade nas ruas de formas diferentes. As mulheres, fora do 

ambiente doméstico e de proteção, são em minoria na rua, e não têm estratégias e 

trajetórias de homens que foram acostumados a buscar a sobrevivência na rua e 

conviver com o espaço público. Neste estudo, apenas uma mulher foi entrevistada, 

encontrando-se adoentada e sem pretensão de mudança em sua condição atual, o 

que pode caracterizar maior vulnerabilidade pela ausência de proteção e estratégias 

ativas para sobreviver nas ruas. 

 Todos os entrevistados tinham idade acima de 30 anos, como refere o Censo 

sobre a População em Situação de Rua da Cidade de São Paulo (2009), em que 

adultos caracterizam 77,9% desta população.  

Na variável escolaridade, havia dois entrevistados que concluíram o Ensino 

Médio, dois que não concluíram o Ensino Fundamental e um morador que finalizou o 

Ensino Fundamental. Todos eles tiveram a oportunidade de estudar, de modo que não 

se pode apontar nesta pesquisa a falta de estudo como fator influenciador para morar 

nas ruas.  

Para Vieira, Bezerra e Rosa (1994 apud COSTA, 2005), é possível pensar três 

situações com relação ao morar na rua. A primeira, as pessoas que ficam na rua – 

ilustra uma situação circunstancial, que coloca pessoas nas ruas pela precariedade da 

vida, desemprego, entre outras razões. Nesses casos, há o medo da violência pela 

condição vulnerável em que se encontram, e estes passam seus dias em rodoviárias 

ou albergues. Não foram encontrados no presente estudo moradores que se encaixam 

nesta categoria; as pessoas que estão na rua – caracterizadas como aquelas que não 
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pensam a rua como uma ameaça, e então estabelecem relações com as pessoas que 

vivem na ou da rua, realizando tarefas que lhe proporcionam rendimento como 

estratégia de sobrevivência. Nessa categoria, podemos enxergar a situação do 

morador J.F.C, que mora nas ruas em conseqüência de um acidente de trabalho e, 

com ele, o desemprego. Para sobreviver, J.F.C. é catador de papéis ou latinhas, e 

mora nas ruas referindo temer apenas os usuários de droga, que costumam roubar 

seus materiais durante a noite. É também o caso de Tôca, que escolheu morar na rua 

a partir de sua filosofia hippie, e por meio de seus artesanatos viaja pelo mundo em 

busca de experiências que lhe propiciem sensações e vivências novas. O entrevistado 

G.S., na rua há apenas 8 dias, se encaixa nessa categoria por estar na rua há pouco 

tempo, e já ter criado estratégias que possibilitam sua sobrevivência (mesmo que 

temporária) nessa situação; as pessoas que são da rua – estão nesta situação por 

viverem nas ruas há um bom tempo, e sofrem um processo de debilitação mental e ou 

física, geralmente por conta do uso de drogas ou álcool, pela exposição à violência e 

mesmo em decorrência da má alimentação e cuidados com a saúde. M.M. e R.R. 

podem ser inseridos nessa categoria por se apresentarem, respectivamente, doente e 

alcoolista. A condição de vida na rua, segundo eles, foi o que causou ou agravou sua 

condição. 

Embora as variáveis implicassem num primeiro momento a impossibilidade de 

participarem da pesquisa pessoas sob efeito de drogas e doentes mentais, pôde-se 

perceber grande dificuldade de encontrar, nas ruas, a ausência de tais situações, 

tendo em vista ser a rua ambiente com alto índice de violência e consumo de 

substâncias ilícitas ou lícitas, como o álcool.  

Encontrou-se nas entrevistas, quando pesquisado sobre o tempo e o motivo 

pelo qual vivem nas ruas, relações frágeis ou ausência de vínculos como fator 

influenciador para morar nas ruas. Dentre eles, então conflitos familiares, dificuldades 

financeiras, desemprego, detenção e filosofia de vida que favorecem essa forma de 

sobreviver. Para Costa (2005), as rupturas que podem ocorrer na vida dessas pessoas 

explicam suas histórias, que quase sempre tem relação com membros da família.  

 As conseqüências de viver nas ruas que aparecem com maior freqüência nas 

entrevistas são violência, medo e invisibilidade. Snow e Anderson (1998 apud COSTA, 

2005) dizem que a vida de quem mora na rua se constitui em uma subcultura, 

caracterizada por situação social que não é escolhida pela população de rua, mas 

para o qual foram levadas sem seu controle. 

Com relação ao modo como vivem nas ruas, é quase unânime a sensação de 

medo por estarem suscetíveis às agressões e violências que partem das pessoas, 
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bem como a situação de vulnerabilidade em que vivem diante da falta de um lar. O 

único morador que se refere à vida na rua como algo positivo é Tôca, por estar na rua 

por acreditar ser livre, e dizer que pode conhecer seus vizinhos e não ser alvo de 

fofocas. 

 A vida nas ruas traz muitas dificuldades, como os cuidados básicos que são 

precários ou negados. Com relação à alimentação, cada morador se utiliza de 

diferentes estratégias para garantir tal necessidade básica. Pedem, ganham dinheiro 

de pessoas na rua, vendem e trocam seus pertences, conseguem comida em casas 

de apoio ou comem restos de lixo. A higiene pessoal é quase nula, e apenas dois 

moradores conseguem lugares para se banharem. Todos os entrevistados referem 

dormir nas ruas. 

 Para Costa (2005), uma parte da população freqüenta abrigos e albergues 

disponíveis na rede de serviço social, que são claramente insuficientes diante da 

demanda por abrigamento. Desta forma, a rua acaba por ser o único locam disponível 

para o sono, que, segundo o entrevistado Tôca, não ocorre verdadeiramente, já que 

quem mora na rua apenas cochila, por medo da violência física e de roubos. Como 

leitos, se utilizam de marquises, que protegem o chão de chuvas e do frio, bem como 

buscam proximidade a rodoviárias, estações de metrô e trem, montam barracas em 

praças e calçadas, passam a morar embaixo de viadutos. Ao dormir em grupos, a 

tentativa é se proteger da violência a que são vulneráveis toda vez que fecham os 

olhos (COSTA, 2005). 

As necessidades básicas, para Costa (2005), poderiam ser supridas em 

serviços de Assistência Social. Na presente pesquisa, assim como refere a autora, 

percebeu-se que tais serviços são escassos e não atendem às necessidades de 

atendimento, seja pela quantidade insuficiente de investimento ou má qualidade de 

serviço.  

 Na variável insegurança as respostas quanto à segurança em viver nas ruas 

foram unânimes. Os moradores atribuem sua insegurança à violência, que inclui 

principalmente assaltos e pessoas drogadas.  

 Para Bulla et al (2004 apud COSTA, 2005), a violência parte de setores 

preconceituosos da sociedade, ou até de quem é responsável pela segurança, mas 

que na prática caracteriza o oposto. Já nas entrevistas, os moradores de rua 

afirmaram que não sofrem violência ou preconceito por parte de pessoas que apenas 

circulam diariamente pelas ruas, mas de grupos compostos por drogadictos, 

especificamente usuários de crack que, tendo em vista a necessidade neurológica do 
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uso contínuo da droga, insistem em roubar seus pertencem para vendê-los e 

sustentarem seu vício. 

Deste modo, a forma de atuação de órgãos de segurança fica longe de garantir 

aos moradores de rua condição igualitária de detenção de direitos humanos, que deve 

ser, mas não é respeitada (BULLA et al, 2004 apud COSTA, 2005). 

Sobre atividades remuneradas, apenas uma moradora afirma não ter um meio 

de sustento pelo trabalho. As atividades que os outros entrevistados mencionaram 

realizar como forma de sustento não são reconhecidas socialmente, sem vínculo 

empregatício. Entretanto, apenas o morador G.S. realiza atividades ilegais, enquanto 

os outros entrevistados referem ter encontrado modos alternativos para levantarem 

recursos. Do mesmo modo refere Costa (2005), que diz que empregos formais, quase 

não existentes para essas pessoas, dão lugar aos trabalhos informais e esporádicos 

que se encontram nas ruas, e que por isso passam a fazer parte do processo de ida 

para a rua na busca pelo sustento. Muitas pessoas que moram nas ruas têm uma 

profissão, mesmo que há algum tempo já não a exerçam mais. Castel (1997 apud 

COSTA, 2005, p.9) refere que “em nossa sociedade, o trabalho confere identidade às 

pessoas. Nessa perspectiva, dizer que tem uma profissão pode ser uma manifestação 

de resistência à condição de inutilidade ou de negativa em relação aos preconceitos a 

que estão sujeitas”. 

Os moradores de rua não são tratados como cidadãos, vivem a ausência de 

diversão e não votam. Na variável acesso a saúde, percebeu-se que todos os 

moradores referem ter acesso a instituições de saúde, e apenas uma moradora diz 

não ser bem atendida e sofrer preconceito. Diferente do que foi encontrado na 

presente pesquisa, Costa (2005, p.8) refere que “os serviços disponíveis na maioria 

dos municípios, através do Sistema Único de Saúde, não estão adequados à realidade 

e necessidades das pessoas em situação de rua (...), um exemplo evidente dessa 

situação é a necessidade de comprovação ou de referência de residência para 

aqueles serviços de saúde que trabalham a partir de bases territoriais nas grandes 

cidades. Segundo os entrevistados, não é necessário comprovar ou dar referência de 

endereços para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. 

Por fim, os moradores de rua foram perguntados sobre como pensam em si 

mesmos daqui cinco anos, sendo notado que há expectativas de vida na condição em 

que vivem, por mais incerto que seja seu futuro. O morador Tôca foi o único a se ver 

na mesma situação do presente, enquanto M.M. e J.F.C. disseram que apenas Deus 

pode saber sobre seu futuro. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

 A partir da análise dos dados coletados, foi possível compreender as inúmeras 

estratégias criadas pelas pessoas em situação de rua para sobreviver. A vida nas 

ruas, sem a solidariedade da população, seria marcada por maior miséria e 

precariedade, já que a variável alimentação, por exemplo, mostrou que é por meio de 

assistencialismo que a maior parte dos moradores de rua consegue suprir a 

necessidade da fome.  

 A higienização corporal foi investigada a fim de ilustrar a possibilidade ou não 

de pessoas em situação de rua tomarem banho e contarem com roupas limpas. Pode-

se notar que a sujeira do corpo dessa população tornou-se uma extensão da sujeira 

das ruas, impregnando e cobrindo rostos que expressam a realidade vivida quando 

negados os seus direitos.   

 Nos dias da realização das entrevistas, não foi possível encontrar mulheres 

moradoras de rua para participarem da pesquisa, ao passo que jovens drogadictas 

perambulavam pelas ruas sem poderem, em virtude do estado de fissura ou 

abstinência, colaborarem com este estudo. A vulnerabilidade da única mulher 

entrevistada foi marcante diante de seu discurso, ao relatar desrespeito de homens 

que também vivem nas ruas, e se aproveitam de sua fraqueza física e emocional para 

lhe ofender ou roubar seus pertences. 

 Pode-se notar que uma queixa recorrente em todas as entrevistas foi a 

violência, que atrapalha os moradores de rua na busca por sobreviver com dignidade e 

persistência. 

Dessa forma, pode-se verificar que cada morador de rua cria suas próprias 

estratégias de sobrevivência, permitindo que eles possam viver na rua, enfrentando 

diariamente dificuldades em todos os aspectos que envolvam sua subjetividade. As 

necessidades básicas são quase sempre supridas por estranhos ou instituições que 

oferecem serviços assistencialistas, e a violência é o fator de maior predominância na 

vida de quem mora nas ruas.  

Uma das grandes limitações deste trabalho encontra-se na sua reduzida 

amostra, que caracteriza apenas cinco moradores de rua. Assim, as conclusões deste 

estudo aplicam-se apenas a essa mesma população, de modo que não se pode 

generalizar os resultados obtidos. Espera-se, com a realização deste trabalho, a 

exposição de tal quadro que ilustra a realidade da população de rua, em que o reflexo 
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da violência retrata a exclusão e contradição social na freqüente violação dos direitos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ALMEIDA, J. L. V. Educadores de rua do estado de São Paulo: as representações 
que informam a sua prática educativa. Tese de Doutorado da Faculdade de 
Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. 
 

CENSO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA CIDADE DE SÃO PAULO,  
2009. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. 
 

COSTA, A.P.M. Populacao em situação de rua: contextualização e 
caracterização. Revista Textos & Contextos. 2005;4(1):1-15. 
 

LAFARGUE, P. A religião do Capital, São Paulo: & etc, 1996. 

 

MARX, K. O Capital. Volume 2. São Paulo: Civilização Brasileira, 1971 

 

MINAYO, M. C. de S. et al. (Org.) Pesquisa Social: teoria, método e  criatividade. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 80 p.  
 

MINAYO, M.C de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec – Abrasco, 1999. 
 

PALUDO, Simone dos Santos; KOLLER, Silvia Helena. Resiliência na rua: um estudo 
de caso. Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, v. 21, n. 2, Aug. 2005 . Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010237722005000200009&ln
g=en&nrm=iso>. access on 25 Apr. 2011. doi: 10.1590/S0102-37722005000200009. 
 

PESQUISA NACIONAL SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, 2008. 
Sumário Executivo. Meta Instituto de Pesquisa de Opinião; Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
 

SILVA, M.L.L. Mudanças recentes no mundo do trabalho e o fenômeno população 
em situação de rua no Brasil 1995-2005 [dissertação]. Brasília: Departamento de 
Serviço Social/UNB; 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE PSICOLOGIA 
 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 
 

Esta pesquisa tem o intuito de investigar as estratégias de sobrevivência de 
pessoas em situação de rua. 

Os dados para o estudo serão coletados por meio de uma entrevista semi-
estruturada, ou seja, o pesquisador se baseará em um questionário previamente 
elaborado para realizar a entrevista que será audiogravada e posteriormente transcrita 
para que seja, então, analisada. Isto será realizado pelo pesquisador responsável na 
cidade de São Paulo. Você pode retirar-se na pesquisa a qualquer momento.  

Os dados coletados serão utilizados no Trabalho de Conclusão de Curso no 
curso de Psicologia para finalizar o ensino de graduação, de modo a identificar e 
diagnosticar problemas e dificuldades das áreas do saber em face dos desafios da 
contemporaneidade. A pesquisa pode causar danos mínimos aos sujeitos e se houver 
constrangimento será cancelada no ato da aplicação da entrevista. Será 
disponibilizado ao sujeito o encaminhamento ao CRAS – Centro de Referências da 
Assistência Social próximo ao local de entrevista, ao identificar problemas gerados 
pela pesquisadora. Embora os dados sejam exclusivamente para a pesquisa 
acadêmica, eles serão disponibilizados em forma de relatório final para a Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, que fica na Rua Líbero 
Badaró, 561/ 569, Centro - Telefone: 3291-9666. 

 

.........................................................                             ........................................................              
   Nome e assinatura do pesquisador                              Prof. Dr. Marcelo Moreira Neumann 
 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Telefone para contato: (11) 2114-8451  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 
________________________________, participante da pesquisa, após leitura da 
CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e 
procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito 
do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 
concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o participante da 
pesquisa pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que 
todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 
profissional. 
 
 

São Paulo,....... de ..............................de.................. 
 

____________________________________________ 
                                 Assinatura do sujeito 
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ANEXO II 

(a) 
 

 
1. Identificação 

Nome: M.M 

Idade: 41 anos (D/N: 03/03/1970) 

Sexo: Feminino 

Região em que reside: Sé 

Estado Civil: Solteira 

Filhos: Não  

Escolaridade: 2ª série do Ensino Fundamental 

 

2.  Há quanto tempo você reside na rua? Porque você mora nas ruas da cidade 

de São Paulo? 

Há oito anos moro na rua. Faz tempo, eu sou de Manoel Ribas, vim do Paraná 

porque meu pai era louco da cabeça, dizia que queria matar todo mundo. Meu irmão 

também bebia, e eu decidi sair, fugir. Minha mãe é doente da vista, ficou lá e diz que 

deveria ter feito que nem eu, fugido. 

 

3. Como é sua vida na rua? 

Morro de medo, é tanta loucura, bêbado, maconheiro, assaltante. As pessoas 

maltratam a gente, querem roubar nossas coisas em todo lugar que a gente fica. Eu 

durmo perto de polícia e eles respeitam, porque eu sou doente. Olha os remédios que 

eu tomo (M. mostrou para Amanda uma cartela com Gardenal - 100mg - e Tegretol - 

200mg), tenho que tomar dois de cada um por dia. Sou doente, tenho osteoporose e 

ataque epilético, e as pessoas judiam muito. 

 

4. Como você faz para se alimentar?  

Os outros ajuda eu, tem dó e ajuda eu. Na lanchonete, na rua, só assim. Mas às 

vezes mesmo com dinheiro na mão, eles não vendem, dizem que tem nojo. 

 

5. Tem algum lugar que você freqüenta para tomar banho? E para dormir? 

Eu tô dias sem tomar banho, não tem sabonete, não tem shampoo. As pessoas 

falam: você tá fedendo, eu sei que tô fedendo. 
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6. Você se sente seguro? O que o faz pensar que sim/não? 

Não, tenho medo. Tem assaltante, um dia veio um dizendo que ia me matar se eu 

não desse a blusa de frio. É muito ruim, tenho muito medo. 

 

7. Você trabalha? Qual atividade que você faz para a sua sobrevivência? 

Não, não consigo nem andar direito, fico o tempo todo aqui.  

 

8. Como você é tratado pelas pessoas no dia-a-dia?  

As pessoas que passam aqui me tratam bem, às vezes dão pão com mortadela. 

Ruim é só os assaltantes, maconheiros. 

 

a) Você sofre algum tipo de preconceito? 

      Não, ninguém nunca falou nada, só passa reto. 

 

b) Como você pensa que as pessoas deveriam agir diante de moradores 

de rua? 

        Não sei, cada um sabe o que faz. Só Deus pra olhar e cuidar da gente. 

 

9. Existe algum momento em que você consegue se divertir? 

Não, nunca. 

 

10.  Você votou nas últimas eleições? 

 Não, eu passei e justifiquei, porque sou do Paraná. 

 

11.  O que você faz quando fica doente? Você tem acesso à UBSs, AMAs, etc? 

 Só quando eu passo mal, que o SAMU leva eu. 

 

a) Passa mal de que forma? 

      Por causa da epilepsia, às vezes eu passo mal e vou, e quando eu chego lá 

eles me maltratam, um médico falou que eu era louca, que era tudo fingimento. Mas 

eu estava com dor, e também por causa da friagem, muita friagem. E eles agridem, 

até me mandaram presa. 

 

b) Você foi presa, M.? 

            Várias vezes, o prefeito manda prender pra tirar a gente daqui, da rua, 

então eles às vezes prende e maltrata. Os PM leva pra delegacia, e um dia o delegado 
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me espancou, pegou a vassoura e quebrou no meu corpo. Por isso eu tenho problema 

no braço, já apanhei muito.   

 

c) Você ficava muito tempo presa? 

            Não, eu logo saía porque não tinha feito nada, e voltava pra rua. 

 

12. Quando você se imagina a daqui a 05 anos, como pensa que estará? 

Deus quem sabe da minha vida, é muita tristeza. Às vezes de dia passa aqueles 

caminhões de água da prefeitura, pra lavar a calçada. E eles jogam na gente, toda 

água pra gente sair. Judiam muito, vem um carro de polícia atrás, eles não ajudam, 

ficam só olhando, 

 

13. Quais as piores dificuldades que você encontra no seu dia-a-dia na rua? 

Os ladrão, é muito ruim quando querem pegar minhas coisas, blusa. 

 

14. Quais são os “ganhos” (experiência de vida) de morar na rua? 

Nada, fico sempre nervosa, é só Deus. 
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ANEXO II 

(b) 
 
 

1. Identificação 

Nome: G.S. 

Idade: 44 anos (D/N: 08/07/1967) 

Sexo: Masculino 

Região em que reside: Sé, Centro, Parque Dom Pedro 

Estado Civil: Divorciado 

Filhos: Duas filhas 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 

 

2.  Há quanto tempo você reside na rua? Porque você mora nas ruas da 

cidade de São Paulo? 

8 dias. Eu estava preso em Presidente Venceslau.  

 

a) Presidente Venceslau é segurança máxima. O que aconteceu pra você 

estar preso lá? 

Eu acabei indo na mente de um amigo, e decidi assaltar. Só que quando 

chegamos, tentamos roubar o cara e ele era PM (policial militar), ele reagiu e 

roubamos a arma dele. Demos três tiros. 

 

b) Ele faleceu? 

Não, nem morreu. Aí respondi por latrocínio, porque a vítima me reconheceu. 

 

c) Há quanto tempo você foi condenado? E saiu em quanto tempo? 

Peguei 09 anos e pouco, a cadeia venceu... saí em 08 anos, que foi o tempo 

que fiquei mudando de cadeia. Não sei por que eu fui pra segurança máxima, eles 

diziam que eu era perigoso, por isso me mudaram. 

 

 

3. Como é sua vida na rua? 

É esquisito, as pessoas são estranhas. Mas é mais fácil de viver, consigo tudo o 

que quero. 
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4. Como você faz para se alimentar?  

Ah, eu acabo jogando uma conversa... ganho um dinheiro, às vezes peço dinheiro 

na rua também. 

 

a) O que você quer dizer com “acabo jogando uma conversa”? 

Tipo, fico muito tempo parado lá em frente ao Love Story, aí chegam uns caras 

cheios de dinheiro, que não tem nem onde gastar. Dou um papo, conto uma história 

da minha vida, às vezes verdadeira, às vezes não... e eles, bêbados, ficam com dó. 

Um dia peguei R$500 desse jeito. Aí também fico de avião na esquina... pegando a 

grana e entregando ecstasy, pego uns R$10 por entrega. 

 

b) Você usa esse dinheiro para sobreviver nas ruas? E não tem receio de ser 

pego e voltar a ser preso? 

Compro algumas coisas pra mim, roupa. Mas eu uso droga também, cocaína... 

e muita  cachaça. Nem pega nada, ninguém nem me vê lá, é madrugada. 

 

c) Você também é usuário de crack? 

Eu era... mas não. Tento ficar só na cachaça, mas hoje já cheirei. 

 

5. Tem algum lugar que você freqüenta para tomar banho? E para dormir? 

Geralmente vou lá na Tenda. E também consigo tomar banho perto do Largo São 

Francisco. 

 

6. Você se sente seguro? O que o faz pensar que sim/não? 

Não, mas tenho uns conhecidos. O pessoal da rua é folgado, olha lá... muito 

folgado. Não confio em ninguém na rua. 

 

7. Você trabalha? Qual atividade que você faz para a sua sobrevivência, sem 

contar aquelas atividades que me descreveu? 

Eu faço alguns bicos, distribuo panfletos. 

 

8. Como você é tratado pelas pessoas no dia-a-dia?  

Normal... ninguém nem olha. Por isso que é ruim ficar sóbrio, sóbrio é pior. E dá 

uma depressão às vezes, por conta disso. Depois passa. 

 

a) Você sofre algum tipo de preconceito? 

Não, mas porque eu me limpo. Dá vergonha de andar sujo. 
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b) Como você pensa que as pessoas deveriam agir diante de moradores 

de rua? 

Não sei. 

 

9. Existe algum momento em que você consegue se divertir? 

Não, só ajuda quando uso alguma coisa. 

 

10.  Você votou nas últimas eleições? Eles levaram urnas para Presidente 

Venceslau? 

Não. 

 

11.  O que você faz quando fica doente? Você tem acesso à UBSs, AMAs, 

etc? 

Nunca fiquei doente na rua. 

 

12. Quando você se imagina a daqui a 05 anos, como pensa que estará? 

Na GM, ou na Volks... queria trabalhar em empresas assim. 

 

13. Quais as piores dificuldades que você encontra no seu dia-a-dia na rua? 

Não ter onde ficar, não confiar em ninguém. 

 

14. Quais são os “ganhos” (experiência de vida) de morar na rua? 

A liberdade. 
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ANEXO II 

(c) 
 
 

1. Identificação 

Nome: Tôca 

Idade: 32 anos 

Sexo: Masculino 

Região em que reside: Brasil e América do Sul (mora há um mês no centro de São 

Paulo) 

Estado Civil: Casado (não judicialmente) 

Filhos: Dois filhos, que moram com a mãe em Londrina - PR 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

 

2.  Há quanto tempo você reside na rua? Porque você mora nas ruas da 

cidade de São Paulo? 

Faz 17 anos. Morei 3 anos seguidos em São Thomé das Letras, conheço todos os 

estados brasileiros e o Distrito Federal, mais três países da América do Sul. Sigo a 

filosofia hippie, pé na estrada. Nada de rebeldia sem causa, é paz, amor e harmonia. 

Essa filosofia tem origens na antropologia, história e geografia. 

 

3. Como é sua vida na rua? 

Viver na rua é bom porque você não tem vizinho pra fazer fofoca de você, você 

conhece seus vizinhos. Eu gosto de viver na rua, é uma escolha minha. 

 

4. Como você faz para se alimentar?  

Eu vendo esses artesanatos, que eu mesmo faço. Também troco, venda e troca, 

né? E se precisar eu peço, não tenho orgulho, nada de bobeira. 

 

5. Tem algum lugar que você freqüenta para tomar banho? E para dormir? 

Tem um brechó por aqui que sempre vou, geralmente eu troco as roupas porque 

não tenho onde lavar. Deixo as minhas e pego outras. Lá, se você paga R$2, eles 

deixam você tomar banho. E pra dormir, há um segredo... que é o segredo, de quem 

dorme na rua, o papelão. Ele tira a friagem do chão, e se dá conseguimos uma 

coberta pra não pegar pneumonia. 
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6. Você se sente seguro? O que o faz pensar que sim/não? 

De jeito nenhum. Você se lembra do índio que botaram fogo? Teve outro que foi 

envenenado. É de noite que as pessoas roubam suas coisas. De manhã passa o cata-

tralha, que é uma perua da prefeitura, com uma viatura da GCM atrás, pegando as 

nossas coisas, o papelão, e levando embora. Na rua não tem mistura, em um lugar 

dormem os hippies, no outro os nóias, os menores, os bebuns. A gente carrega a casa 

nas coisas, o escritório, almoxarifado, tudo. 

 

a) Já foi roubado enquanto dormia? 

Já, uma vez. E olha que eu mal durmo, não sei como deixei acontecer. Na rua 

você não dorme, só cochila 

 

7. Você trabalha? Qual atividade que você faz para a sua sobrevivência? 

Faço artesanato há 17 anos, o mesmo tempo que moro na rua. Já fui escravo de 

mercado, de escritório.  

 

a) Quando diz que foi escravo, hoje se sente livre? 

Se eu tivesse 100% liberto não estaria aqui vendendo. 

 

8. Como você é tratado pelas pessoas no dia-a-dia?  

Normal.  

 

a) Você sofre algum tipo de preconceito? 

      Claro, algumas pessoas sim e outras não. Como vou saber que preconceito 

eu sofro? Racial ou social? Tem pessoas que nos admiram, outras acham que somos 

vagabundos. 

 

b) Como você pensa que as pessoas deveriam agir diante de moradores 

de rua? 

       Não sei, mas não maltratar, fazer diferença. Que nem um dia aconteceu 

com minha esposa em Curitiba, ela entrou num shopping, era domingo, e mandaram 

ela sair, não deixavam ela ficar. Então decidimos fazer alguma coisa, e nós fechamos 

o shopping, tudo. Demos a volta ao redor, vencemos a guerra. No dia seguinte, 

nenhum de nós foi proibido de entrar. 
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9. Existe algum momento em que você consegue se divertir? 

Sim, vários. Banho de cachoeira, reggae. Faço fogueira, violão, bebo também, 

fumo, isso é diversão. 

 

a) E a sua família? Você a encontra? 

      Como tenho filhos, não dá pra eles viveram na rua. Então eles vivem em uma 

casa, e quando dá eu vou visitá-los. Mas escolhi isso pra mim, e ganho dinheiro assim. 

 

10.  Você votou nas últimas eleições?  

Eu nunca votei na minha vida. Não confio nos políticos. 

 

11.  O que você faz quando fica doente? Você tem acesso à UBSs, AMAs, 

etc? 

Lógico. Alguns lugares dizem que preciso dar um endereço, normal, são obrigados 

a perguntar, mas tenho acesso sim. 

 

12. Quando você se imagina a daqui a 05 anos, como pensa que estará? 

Na estrada ainda. 

 

13. Quais as piores dificuldades que você encontra no seu dia-a-dia na rua? 

Acho que tipo um domingo chuvoso, sem um centavo no bolso. Aí não vou mentir, 

dá vontade de estar em uma sala com TV. 

 

14. Quais são os “ganhos” (experiência de vida) de morar na rua? 

Com certeza a liberdade. 
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ANEXO II 

(d) 
 
 

1. Identificação 

Nome: R.R. 

Idade: 44 anos 

Sexo: Masculino 

Região em que reside: Centro 

Estado Civil: Solteiro 

Filhos: Não 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

 

2.  Há quanto tempo você reside na rua? Porque você mora nas ruas da 

cidade de São Paulo? 

Há 12 anos. Eu tinha a minha casa, mas tinha muito problema, muita briga com 

parente, e eu saí de cada pra tentar sobreviver. 

 

3. Como é sua vida na rua? 

Tenho muita dificuldade, e o frio também é difícil, os albergues estão cheios. Muita 

coisa que eu não alcançava dentro de casa, eu alcanço fora, porque era muita 

pressão. 

 

4. Como você faz para se alimentar?  

Tem lugares que oferecem comida de graça, casas de apoio. No começo, quando 

vim morar na rua, eu passei fome, mas era porque não sabia, depois me falaram. 

 

5. Tem algum lugar que você freqüenta para tomar banho? E para dormir? 

Não, todos os albergues estão cheios, então a gente fica junto, dorme com os 

companheiros porque assim um protege o outro. 

 

6. Você se sente seguro? O que o faz pensar que sim/não? 

Não, é muito perigoso por causa da violência. Você não dorme direito, às vezes 

tem agressão, chute. Eu sou alcoólatra, bebia álcool em casa desde meus 11 anos. 

Geralmente os guardas defendem, mas já fui muito roubado. 

 

a) Você só ingere bebida alcoólica ou também usa outras drogas? 

Não, só álcool mesmo, e quando tenho dinheiro. 
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7. Você trabalha? Qual atividade que você faz para a sua sobrevivência? 

Ganho dinheiro com esoterismo, né? Na casa de minha mãe era tudo de 

candomblé, então eu jogo búzios, cartas. Aí consigo um dinheiro. 

 

8. Como você é tratado pelas pessoas no dia-a-dia?  

Muito bem, no dia a dia até que é bem. 

 

a) Você sofre algum tipo de preconceito? 

      Com o esoterismo não, mas por morar na rua sim, é muita indiferença 

porque temos fama de maloqueiro e ladrão, essas coisas. 

 

b) Como você pensa que as pessoas deveriam agir diante de moradores 

de rua? 

Acho que com respeito. 

 

9. Existe algum momento em que você consegue se divertir? 

Teve diversão, eventos nas praças, acho que por isso que a rua me segurou. 

 

10.  Você votou nas últimas eleições?  

Teve umas aí que não votei, me roubaram o título. 

 

11.  O que você faz quando fica doente? Você tem acesso à UBSs, AMAs, 

etc? 

Sim, eles atendem normalmente, é um direito de todos. 

 

12. Quando você se imagina a daqui a 05 anos, como pensa que estará? 

Quero voltar a estudar, alugar uma casa, morar no centro. 

 

13. Quais as piores dificuldades que você encontra no seu dia-a-dia na rua? 

A violência e o frio. 

 

14. Quais são os “ganhos” (experiência de vida) de morar na rua? 

Consigo ganhar dinheiro olhando carro, com o esoterismo, assim vai dando pra 
sobreviver. 
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ANEXO II 

(e) 
 

 
1. Identificação 

Nome: J.F.C. 

Idade: 57 anos 

Sexo: Masculino 

Região em que reside: Centro 

Estado Civil: Viúvo (foi casado 4 vezes) 

Filhos: 5 filhos 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 

 

2.  Há quanto tempo você reside na rua? Porque você mora nas ruas da 

cidade de São Paulo? 

Desde 1982. Fui pro quartel com 21 anos, depois trabalhei por 10 anos na Fiat, 

como mecânico de autos, mas em 1972 tive um acidente de trabalho, e recebo um 

benefício, uma micharia de benefício. 

 

3. Como é sua vida na rua? 

Cato latinha, olha. Ganho nada, enxergo só de um olho, não é fácil, tem que dormir 

na calçada. Albergue não vou, é lavagem de dinheiro. Há anos eu bebo, olha, essa 

bebida aqui me deram sem eu pedir. Mas não é vício, fumei por 25 anos, e parei faz o 

mesmo tempo. Se não pode beber, então fecha o alambique. 

 

4. Como você faz para se alimentar?  

Tem um lugar, restaurante cidadão, tem marmitex. Durante a semana vou no saco 

preto pegar o resto das comidas. Pedir eu não peço. Ah menina, eu já fui até pra Itália, 

e estou aqui por causa desse safado do Kassab, eu sou PT, porque esse Kassab aí, é 

um safado. 

 

5. Tem algum lugar que você freqüenta para tomar banho? E para dormir? 

Não, durmo na calçada, desmaio aqui mesmo. Albergue não, me roubaram já, 

fiquei um mês em um albergue. Por causa disso eu peguei o benefício e bebi. É tudo 

cheio de regra, e regra pra mim é só no quartel. 
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6. Você se sente seguro? O que o faz pensar que sim/não? 

Não dá. Tem que saber viver na rua, se não os nóia pega tudo. 

 

7. Você trabalha? Qual atividade que você faz para a sua sobrevivência? 

Com as latinhas, faço as correrias. Recebo meu benefício, porque fui operado 

naquele acidente de trabalho, e só. 

 

8. Como você é tratado pelas pessoas no dia-a-dia?  

Eu vou te responder, o ruim é esses nóias que não correm atrás de nada e rouba 

nossas coisas. Vem a polícia e não faz nada. 

 

a) Você sofre algum tipo de preconceito? 

Não, acho que não. 

 

b) Como você pensa que as pessoas deveriam agir diante de moradores 

de rua? 

Tem que respeitar pra ser respeitado. 

 

9. Existe algum momento em que você consegue se divertir? 

Não, só bebo. 

 

10.  Você votou nas últimas eleições?  

Sim, e votei no PT. Sou PT e não mudo. 

 

11.  O que você faz quando fica doente? Você tem acesso à UBSs, AMAs, 

etc? 

Sim, já fui passar no Paissandú, e fui muito melhor atendido do que na Santa 

Casa. No mês passado eu caí, caí aqui mesmo, me levaram pro São Camilo, colocam 

todas as minhas coisas no SAMU e levaram junto. 

 

12. Quando você se imagina a daqui a 05 anos, como pensa que estará? 

Não sei menina, quem sabe é o homem lá de cima, eu posso morrer amanhã. 

 

13. Quais as piores dificuldades que você encontra no seu dia-a-dia na rua? 

Os nóia.  

 

14. Quais são os “ganhos” (experiência de vida) de morar na rua? 



 48 

Nada, nada. 


