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O presente artigo tem por objetivo apresentar a pesquisa desenvolvida pelo autor como 

pré-requisito para titulação de Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, no Brasil. A pesquisa se concentra na área de Geografia Urbana e busca focalizar sua 

análise num grupo urbano típico das grandes cidades: os moradores de rua. A referida pesquisa 

está em andamento e pretende concluir-se em 2014\1. Aqui apresentaremos alguns resultados 

preliminares, provenientes de entrevistas e observações ao público de pesquisa, buscando 

caracterizá-lo. No entanto, não nos aprofundaremos em quaisquer conclusões neste artigo, 

deixando para fazer isso assim que a pesquisa for concluída, com seus resultados prontos e 

esquematizados. 

 

 

Introdução ao Problema de Pesquisa 

 

Na cidade de Porto Alegre já estamos acostumados a ver, perambulando pelas ruas e 

esquinas, dormindo debaixo de pontes e marquises, indivíduos que têm o céu como seu próprio 

teto. Esses indivíduos dificilmente recebem alguma atenção da sociedade, uma vez que, 

desprovidos de quaisquer posses, não contam com qualquer confiança ou sequer consideração 

por parte da sociedade como um todo e, principalmente, da sua instituição representante: o 

Estado. Entretanto, o indivíduo em situação de rua, assim como qualquer outro dentro da 

sociedade, é um sujeito social. É um ser humano, um ser pensante, possuidor de uma vida, de 

sentimentos, de pensamentos e de uma história. Se na sociedade atual, movida por sentimentos 

individualistas, já é difícil levar em consideração qualquer um igual que não seja a si mesmo, o 

que acontecerá em relação aos moradores de rua? 

Enquanto a vida dos cidadãos das grandes cidades ocorre de forma comum e 

atribulada, frenética e perdulária, acontecendo de forma que seja impossível lançar um olhar 

sobre o outro, ainda mais se o outro for um sujeito social historicamente excluído do 



desenvolvimento - ou, ainda, um subproduto das suas contradições - o morador de rua vive no 

cerne da complexidade de relações que perpassam nossa vida em sociedade. No entanto, vive 

alienado dessa sociedade. Vive nas e das entranhas de uma cidade socialmente produzida para 

quem tem, estruturalmente excludente e discriminatória, assim como todas as grandes cidades 

sob o sistema econômico e social vigente no Brasil. 

O indivíduo em situação de rua, talvez o mais excluído entre os excluídos, para os 

olhos da sociedade não passa de um mendigo, drogado, doente, louco, aidético, vagabundo, e 

outras definições pejorativas comumente utilizadas. A sociedade comum, a chamada "família 

brasileira", tida como modelo civilizacional imposto pelo sistema, a qual vive encerrada em seu 

mundo de trabalho, casa, televisão, não entende e nunca entenderá esse tipo de indivíduo. Aliás, 

não está nem um pouco interessada. Não atribui um real significado ao outro, não se importa e 

nunca se importará com as mazelas provocadas por um estilo de vida imposto como ideal e 

naturalmente predatório. Para a família brasileira, o morador de rua não existe. 

Por isso, há que surpreender-se, se baseado nestes moldes, que exista um jornal na 

capital exclusivamente feito por moradores de rua. O Jornal Boca de Rua, publicação jornalística 

impressa trimestral, é uma publicação na qual os moradores de rua são os próprios produtores, 

os repórteres, entrevistadores, pesquisadores, fotógrafos, desenhistas, ilustradores, redatores - 

enfim, os jornalistas. E, além disso, ainda são os vendedores e propagandistas das edições, 

atuando em cada sinaleira, cada bar, cada universidade, cada porta em que os jornais são 

comercializados. Um jornal inteiramente produzido por este tipo de indivíduo que não tem posse 

alguma, a não ser a sua vivência e seu conhecimento - e é através disto que são produzidas as 

matérias. É através e baseado nisto que eles trazem à tona uma outra visão da sociedade: a 

visão de quem está do outro lado; a visão de quem não é visto e que, por isso mesmo, enxerga 

muitas coisas que ninguém mais vê. 

Ora, se moradores de rua são capazes de produzir um jornal, algo material, então eles 

existem. E, se existem, são sujeitos sociais. E, mais ainda, se vivem na cidade e, mais 

especificamente, nas ruas, então são sujeitos geográficos por excelência. Sua existência ocorre 

no espaço, de forma itinerante, e suas ações modificam e moldam o espaço urbano em locais 

que não são atingidos por cidadãos comuns. Eles reproduzem a sua realidade de rua em 

espaços não habitados por pessoas socialmente estabelecidas e, quando transitam pelos 

espaços de uso comum, são ignorados. A partir desta constatação é possível explorar dois 

conceitos propostos de maneira inicial nessa pesquisa: o de trânsito no subespaço e o de 

subtrânsito no espaço. 

O espaço dos moradores de rua não é o espaço da sociedade, mas sim um espaço no 



qual ninguém mais, além deles, transita no seu momento. Momento porque este espaço tem a 

sua temporalidade; em um turno do dia pode ser um espaço de uso comum; em outro, um 

espaço exclusivo de indivíduos em situação de rua. É possível perceber facilmente estes 

espaços na cidade de Porto Alegre. É neste momento que o espaço se torna um subespaço; um 

espaço que sai de sua atribuição comum e é tomado por uma outra forma de vida; uma forma de 

vida e um espaço que para a sociedade não existe, mas que está ali, expresso na paisagem 

urbana. Ou seja, o morador de rua transita em espaços que, se em um momento são espaços 

sociais, noutro tornam-se espaços, de certa forma, exclusivamente territorializados por eles. E 

levados pelo sistema de valores que diz que o diferente e o desprovido de posses é perigoso, os 

demais indivíduos da sociedade – os domiciliados – não perpassam esses espaços, pois têm 

medo. E, além disso, há também os subespaços que em momento algum são espaços, como é o 

caso de espaços que são exclusivamente usados por moradores de rua, tal como em baixo de 

pontes do Arroio Dilúvio, o qual escoa o esgoto da capital. 

Já o conceito de subtrânsito vem a partir da constatação, através de afirmações dos 

próprios moradores de rua, de que eles são invisíveis. Ora, ninguém é invisível de fato. O que os 

torna invisíveis é sua situação social e o egoísmo generalizado presente na sociedade dita 

civilizada. Por isso, quando o morador de rua não se encontra em seu subespaço, entre iguais, 

ele transita no espaço comum, o espaço da sociedade, somente que de forma invisível. Ou seja, 

ele não transita, mas sim subtransita no espaço, de forma que sua existência ou não ali não faz 

diferença alguma, uma vez que ele não está produzindo ou consumindo, obedecendo rotinas ou 

funções delegadas e pré-estabelecidas. E, por isso, a sociedade o ignora. 

Através dessas proposições iniciais também faz-se necessário questionarmo-nos 

acerca de que relações são essas que os indivíduos que se encontram em situação de rua 

desenvolvem com o espaço urbano. Certamente que não as relações comuns, baseadas nos 

princípios do domicílio, do núcleo familiar, do trabalho, da produção e da propriedade privada. 

Todas essas relações são rompidas quando um indivíduo deixa de habitar uma casa, de se 

relacionar com sua família, deixa de trabalhar formalmente e produzir, deixa de ser um 

consumidor em potencial e estabelece novas relações com o espaço e sociedade, baseadas na 

mobilidade permanente, no uso temporalizado do espaço urbano segundo suas características 

contingenciais e na formação de núcleos familiares alternativos, onde a família são os 

companheiros de vivência na rua. Além disso, quebra-se o conceito máximo de que para 

participar da sociedade é preciso produzir e também, principalmente, consumir, consumo esse 

que é movido por um sistema de valores que reafirma diariamente que o espaço é de quem dele 

se apropria por intermédio da posse legal e que para fazer parte desse sistema é preciso dobrar-



se à imposição do consumo corriqueiro, que é, em última instância, o que determina o indivíduo 

dentro de um sistema: o que ele aparenta ser de acordo com o que ele consome e ostenta. O 

morador de rua não se adéqua a nenhum desses preceitos e, de certa forma, está fora do 

sistema. Porém, nem por isso está fora da sociedade. Pelo contrário, está talvez na sociedade 

colocado da maneira mais pura e natural, que é sobrevivendo de acordo com o que o espaço lhe 

provê. É um ser em sobrevivência na selva urbana e, justamente por representar um 

antagonismo em relação às normas vigentes de convivência, é muitas vezes perseguido e 

reprimido não só pela sociedade comum, mas também e principalmente pelo Estado. E isso se 

dá também pelo fato dele representar uma maneira alternativa de relação com o espaço, 

maneira essa não representada pela posse, mas sim pela ocupação cotidiana e, ao mesmo 

tempo, efêmera, uma vez que itinerante. 

A partir destas constatações cabem alguns questionamentos sobre estes indivíduos. 

De onde vêm? Para onde vão? Aonde se estabelecem? O que os levou a tal situação? De que 

forma sobrevivem no espaço? De que forma produzem o seu próprio espaço? Que maneiras 

alternativas eles cultivam de uso e vivência no espaço em relação à sociedade comum, 

domiciliada? Que ferramentas o Estado se utiliza para garantir direitos a esses cidadãos? Ou 

estará o Estado somente cumprindo o papel de reprimir o que não se ajusta ao padrão 

civilizacional? Como esses indivíduos sobrevivem sem uma casa, um lugar que possa chamar 

de seu, e que lições isso pode dar a quem está acostumado a viver a vida padrão imposta pelo 

sistema? Os moradores de rua, pela sua condição, poderiam representar um novo paradigma de 

ocupação do espaço urbano, baseado em novos preceitos?Para entender um pouco mais sobre 

essas relações, indo além do senso comum, e responder a essas perguntas, somente indo-se de 

forma direta até esses indivíduos, conhecendo sua realidade, conversando com eles, 

acompanhando-os em suas andanças e chegando até locais onde a sociedade e o Estado,via de 

regra, não estão presentes. Locais e pessoas que, no entanto, nem por isso deixam de fazer 

parte do espaço geográfico e, desta forma, são esses objetos de estudo da Geografia por 

excelência. 

 

 

Objetivos 

 

O principal objetivo deste trabalho é explorar a complexidade de relações permeadas 

entre a vida prática dos indivíduos em situação de rua e o espaço urbano da cidade de Porto 

Alegre, mais especificamente em sua área central, propondo e buscando compreender conceitos 



advenientes desta realidade com o intuito de futuramente continuar este trabalho na busca de 

soluções aos problemas evidenciados pela pesquisa. Além disso, pretendemos: 

- Explorar as relações que levam à alternativa ou à imposição da vida na rua; 

- Buscar compreender como se organizam no espaço urbano os moradores de rua;  

- Explorar conceitos provenientes da espacialização e territorialização dos moradores de rua na 

cidade; 

- Apresentar alternativas para que se estabeleçam políticas públicas eficazes no atendimento à 

população de rua de Porto Alegre; 

- Apresentar propostas de abordagem aos indivíduos em situação de rua através do 

conhecimento acadêmico, buscando alternativas ao seu desenvolvimento enquanto sujeitos 

dentro da sociedade através de possíveis programas de extensão e projetos de pesquisa; 

- Buscar desenvolver maneiras alternativas ao modelo atual de se relacionar com o espaço e 

habitar nas grandes cidades. 

 

 

O Público de Pesquisa e a Relevância do Tema 

 

Os indivíduos em situação de rua possuem um conhecimento empírico e prático de 

vida que não é acessado em nenhum outro meio e que, no entanto, é profundo e alternativo por 

sua própria natureza.  Já a Universidade tem, ao longo da sua história, desenvolvido um 

conhecimento científico, prático, empírico e social que em muito colabora para o 

desenvolvimento da sociedade. No entanto, o conhecimento acadêmico e a realidade da maioria 

das pessoas que não tem acesso a tal recurso é separada por um fosso profundo. Na academia 

transitam ideias que muitas vezes deram encaminhamento às políticas nacionais e 

internacionais. Todavia, atualmente as verdadeiras decisões que dão rumo à sociedade são 

tomadas em uma instância que - ao contrário do que deveria ser o papel da Universidade - não 

leva em conta o interesse social. O capital dita o ritmo e o foco do desenvolvimento e a 

população se vê acuada por esse sistema, lutando pela sua própria sobrevivência. Muitos não 

resistem. Alguns vão parar nas ruas.  

Por mais que a Universidade produza, ela nunca encherá sozinha o fosso que separa 

seu conhecimento da população que dele mais precisa. O conhecimento puramente acadêmico 

não é o bastante para enchê-lo, pois faltará para completá-lo - aproximando as duas realidades - 

o conhecimento popular desenvolvido em diferentes estratos e conjuntos da sociedade. No caso 

deste trabalho, a principal justificativa para que se o execute é aproximar o conhecimento 



desenvolvido nas ruas - sem nenhum embasamento teórico senão a própria vivência - da 

academia. E vice-versa, buscando usar o conhecimento produzido na Universidade para dar 

alternativas a esta população. Afinal, a Universidade se fundamenta nos pilares Ensino, 

Pesquisa e Extensão. O objetivo deste projeto é também que os resultados da pesquisa feita 

possam contemplar a população de rua através do conhecimento produzido pela Universidade. 

E, ainda, evidenciar a necessidade e apontar caminhos de políticas públicas voltadas a esta 

população.  

Dentre os diversos estratos sociais e culturais presentes na sociedade, o morador de 

rua se mostra como o mais vulnerável a todas as mazelas sociais. A sua existência é uma das 

contradições máximas do sistema. E, por isso mesmo, ele tem de ser forte. A ideia da Geografia 

de Rua, nomenclatura aqui inicialmente proposta, é estudar amplamente vários sujeitos sociais 

que tiram seu sustento da rua, tais como catadores de resíduos sólidos, comerciantes informais, 

profissionais do sexo e artistas de rua. Entender como é sua relação com o espaço e como o 

espaço lhes provê o sustento através da sua exploração. Porém, dentre estes indivíduos que 

sobrevivem e trabalham nas ruas, o indivíduo sem um teto é o que está mais exposto aos seus 

problemas.  Por isso é primordial a sua abordagem, sendo esta classe a escolhida para ser 

abordada neste projeto de pesquisa de Mestrado em Geografia. Afinal, morador de rua não 

possui sequer um lar para fugir das dificuldades e intempéries do espaço tipicamente urbano - e 

essas dificuldades são muitas. E isso o torna um ser especial na fauna urbana brasileira e porto-

alegrense, digno de ser estudado, uma vez que representa formas e padrões alternativos de 

vivência nesse espaço. 

Na convivência com indivíduos em situação de rua e através da sua observação é 

possível deparar-se com um nicho do conhecimento social que é por si só alienado do conceito 

comum de conhecimento e, ao mesmo tempo, único na sua percepção, uma vez que tem sua 

ótica através de uma determinada perspectiva que não é atingida por nenhuma outra categoria 

de indivíduos dentro da estratificação social imposta pelo sistema.   Para o morador de rua, que 

faz parte da população da cidade, o Estado não está a seu serviço. Muito antes pelo contrário, 

este se faz presente principalmente visando à repressão de tudo aquilo que não se adéqua às 

normas tradicionalmente ditas como civilizacionais, e os moradores de rua são a expressão 

máxima dessa transgressão aos princípios burgueses do domicílio, do comportamento social e 

da propriedade privada. 

Para a academia, que busca através da ciência desenvolver soluções para a 

supressão das mazelas da sociedade brasileira, seria muito proveitoso que se aproximasse cada 

vez mais do conhecimento popular. Este conhecimento é o que permite a sobrevivência das 



porções menos favorecidas da população em meio a este sistema. Por isso, é um conhecimento 

de resistência em meio a uma realidade predatória. E a resistência, se instrumentalizada, 

sempre pode resultar em uma quebra de paradigma. Com a sistematização e amplificação do 

conhecimento popular através do conhecimento científico, podemos desenvolver ideias e 

projetos que permitam uma gestão mais democrática do espaço, onde haja voz a todos os 

envolvidos no seu usufruto. É possível, através do conhecimento científico, não só criar 

mecanismos que melhorem a situação de vida desses indivíduos em situação de rua e que tiram 

da rua seu sustento, mas também buscar no próprio conhecimento popular ideias que possam 

endossar e aferir legitimidade às proposições acadêmicas, buscando sempre apresentar 

alternativas concretas ao nosso atual modelo civilizatório, que tem provado e comprovado ser 

ineficaz no saneamento mínimo das necessidades da totalidade de sua população. 

 

 

Procedimento de Pesquisa e Recursos Utilizados 

 

Os recursos utilizados neste trabalho de pesquisa executado são vários. Porém, em 

primeiro lugar, certamente vem a observação empírica e a escuta crítica das falas dos indivíduos 

em situação de rua abordados. Além da observação e escuta, está sendo utilizado bloco de 

notas para anotações, gravador para posterior transcrição das entrevistas e câmera fotográfica e 

filmadora para o registro visual de situações diversas. As entrevistas prévias, visando a 

caracterização do público, foram feitas com indivíduos em situação de rua tiveram uma 

abordagem padronizada - mesmas perguntas previamente escolhidas para todos - e semi-

diretiva, na qual, apesar de as perguntas terem respostas pessoais e deixar o seu 

desenvolvimento livre por parte do entrevistado, são encaminhadas e contam com perguntas 

intermitentes entre as questões pré-estabelecidas com o fim de focalizar as respostas em caso 

de desvirtuamento, esclarecer os objetivos das perguntas e evidenciar fatos não 

satisfatoriamente explicitados. Ou seja, embora a entrevista seja padrão, ela flexibiliza-se em 

função das respostas de cada sujeito inquirido. 

A forma de produção deste trabalho se dá em etapas sequenciais e concomitantes entre 

si. A área de estudo, por sua vez, é concentrada em amostragem obtida em áreas próximas ao 

bairro Cidade Baixa na cidade de Porto Alegre, sem, no entanto contar com uma delimitação 

específica, mas especialmente circundando o bairro e suas áreas contíguas, uma vez que a 

natureza transitória da vida do morador de rua e o dinamismo da atividade de pesquisa impedem 

uma delimitação específica da área de estudo. 



A primeira etapa do projeto se inicia com o trabalho junto ao jornal Boca de Rua, que é 

um jornal feito inteiramente por moradores de rua e tem sua sede no bairro Cidade Baixa. Lá, em 

contato com diversos moradores de rua, será possível ouvir de sua parte muitas histórias, 

análises e perspectivas quanto à vida na rua, seus problemas, seus dramas e seu modo de vida. 

Aliado a isso, o próprio jornal Boca de Rua compila, trimestralmente, muitas das histórias e das 

críticas dessa população, em forma de reportagem, o que também dará subsídio à produção 

A segunda etapa, já em execução é, a partir da convivência no Boca de Rua, partir para 

conhecer outros projetos e entidades que lidam com a população de rua na capital, tais como 

Começar de Novo, Movimento Aquarela, grupo de hip hop Realidade de Rua e Sopão Popular -

movimentos e organizações ligados aos moradores de rua; Centro de Referência em 

Atendimento Social (CRAS), Centro Pop e Programa da Saúde da Família (PSF) sem Domicílio - 

programas e serviços do Governo Federal; e Fundação de Assistência Social e Cidadania 

(FASC) e Orçamento Participativo – órgãos da Prefeitura Municipal, etc. Também, participar de 

reuniões, fóruns e debates acerca da temática da população de rua, sempre angariando o 

máximo de informações possíveis. O conhecimento desses projetos tem se dado através do 

próprio Boca de Rua, que, em todas as reuniões, apresenta informes sobre o que está 

acontecendo em termos de projetos e eventos relativos àquela população na cidade e 

encaminha os moradores de rua pra diversas atividades. 

A terceira etapa, a qual já foi executada e terá seu resultado apresentado nesse artigo, é 

a partir da presença e convivência nesses eventos, projetos, movimentos e entidades, ter o 

maior contato possível com indivíduos em situação de rua e começar a aplicar entrevista 

exclusivamente preparada para caracterizar o público com que se está lidando e ajudar a atingir 

alguns dos objetivos do projeto. Sua amostragem foi de 40 indivíduos em situação de rua na 

capital, a maioria abordados no bairro Cidade Baixa e no próprio Jornal Boca de Rua. 

A quarta etapa será selecionar, dentre os previamente entrevistados, um número 

reduzido de participantes, a fim de delimitar e focalizar o universo de análise sobre alguns 

indivíduos especiais, os quais serão os interlocutores nesse projeto. Para isso, serão escolhidos 

6 moradores de rua em específico, buscando selecionar três homens, uma mulher e um casal. A 

supremacia de homens na entrevista se dá tanto pelo fato dos homens se sentirem mais a 

vontade acompanhados por outro homem (o pesquisador) quanto pelo fato de representarem de 

fato a maioria dos moradores de rua na capital, conforme dados da Fasc. A delimitação nesse 

universo de seis não significa ter somente a visão desses seis no projeto, mas sim que eles 

abram portas para que se atinja um maior número de indivíduos, levando o pesquisador até mais 

perto dos grupos de moradores de rua aos quais eles pertencem. Assim, organizar-se-á saídas 



de campo até os locais onde há agrupamentos desses moradores de rua, onde de fato eles 

organizam sua moradia no espaço urbano. A partir disso, além de estabelecer diálogos 

constantes e buscar gravar algumas falas, fazer análises geográficas e sociais das áreas e dos 

indivíduos e capturar algumas imagens. 

A quinta etapa é marcar no mapa da cidade os locais onde há o costume de os 

moradores de rua dormirem, buscarem sustento e se divertirem. Ou seja, produzir um 

diagnóstico geográfico-espacial da ocorrência de moradores de rua na capital, privilegiando o 

bairro Cidade Baixa e seu entorno, buscando apresentar visualmente o universo de análise da 

pesquisa. Além disso, desenvolver um certo mapeamento dos caminhos percorridos pelos 

moradores de rua em sua busca por locais de moradia, estabelecendo algo que poderíamos 

chamar de cartografia do movimento. 

Na sexta etapa se dará a compilação de todos os dados, buscando produzir um 

diagnóstico e uma análise profunda das relações entre moradores de rua e o espaço urbano na 

cidade de Porto Alegre, especialmente no bairro Cidade Baixa. Será, de fato, a produção do 

trabalho final, através dos resultados das pesquisas. 

A sétima etapa é a defesa da dissertação perante a banca. 

Como etapa posterior a esse trabalho, propõe-se - de maneira inicial - a partir de tal 

análise e diagnóstico, propor ações que possam colaborar para o melhoramento da vida desta 

população, tanto a partir da própria Universidade, através da Extensão, como por projetos de 

políticas públicas governamentais a serem possivelmente aplicadas. 

 

Entrevista aplicada aos indivíduos em situação de rua: 

 

1 - Nome, idade, naturalidade; 

2 - Tempo que está na rua e como foi parar lá; 

3 - Frequenta Abrigo ou Albergue? Quais? 

4 - Na rua tem algum lugar que costuma ficar (dormir)? E circular? 

5 - Como se sustenta na rua? 

6 - Quais os problemas enfrentados em se viver na rua? 

7 - Quais as vantagens de se viver na rua? 

8 - Qual a sua relação com agentes do governo? O que pensa sobre seu trabalho? 

9 - Que ações e políticas são necessárias para melhorar a vida dos moradores de rua? 

10 - Como o morador de rua produz o seu próprio espaço? 

 



Apresentaremos e analisaremos as respostas dadas a essas perguntas nos resultados 

preliminares da pesquisa, apresentados abaixo. Essa é somente uma das etapas da pesquisa 

como um todo, a qual já foi concluída e será aqui compartilhada. 

 

Resultados Preliminares da Pesquisa 

 

A amostragem de indivíduos abordados nessa pesquisa se concentra – embora não se 

restrinja – a participantes do Jornal Boca de Rua. O mesmo tem comumente diferentes pessoas 

na sua composição, às quais alternam-se em sua permanência, uma vez que lida com o público 

em situação de rua e, assim, sua vida itinerante muitas vezes impede uma atividade contínua 

padronizada em termos de dias e horários. São dezenas de integrantes que aparecem 

semanalmente nas reuniões, entretanto, muitas vezes o público participante é diferente de uma 

reunião para outra, uma vez que muitos não aparecem por algumas semanas devido a questões 

pessoais e sempre há também novas pessoas interessadas em participar, convidadas por 

integrantes do jornal já estabelecidos. Sendo assim, foi feita uma entrevista a fim de traçar um 

perfil geral entre esses indivíduos. Foram entrevistados 40 moradores de rua, sendo 22 deles 

participantes do jornal e 18 deles abordados pelas ruas do bairro Cidade Baixa e seus arredores, 

como Parque da Redenção, praça Garibaldi, viaduto da João Pessoa e viaduto da Borges, todas 

essas áreas contíguas ao bairro. 

Durante as entrevistas realizadas foi possível perceber que os indivíduos em situação de 

ruas são totalmente heterogêneos. Cada um respondia às perguntas do questionário de forma 

própria e única, não sendo possível estabelecer leis universais. Dentre as cidades natais dos 

indivíduos entrevistados, a que ficou em primeiro lugar foi a própria cidade de Porto Alegre, com 

20 indivíduos dela naturais, representando 50% da amostra. Dez dos entrevistados pertenciam a 

cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, representando 25% da amostra; e outros 

dez a cidades de outros estados ou países, representando os outros 25% da amostra, sendo que 

dentre eles oito pertenciam a cidades brasileiras (Sombrio, SC; Jacinto Machado, SC; Tubarão, 

SC; Curitiba, PR; São José dos Pinhais, PR; São Lourenço, MG; São Bernardo do Campo, SP; 

Cachoeira, BA) e dois eram naturais de cidades de outros países (Artigas, Uruguai e Brugg, 

Suíça) (Figura 1). 

 



 

Figura 1 - Gráfico que ilustra a porcentagem de 

indivíduos em situação de rua por naturalidade 

 

  

Dentre os indivíduos pesquisados, a grande maioria (55%) tinha entre 26 e 34 anos de idade. 

Somente três pessoas tinham até 25 anos (8%) e apenas quatro tinham mais de 50 anos na 

época da entrevista (10% do total). Por sua vez, seis pessoas declararam ter entre 35 e 42 anos 

e cinco pessoas afirmaram ter entre 43 e 50 anos de idade. Os resultados estão expressos no 

gráfico abaixo (figura 2). 

 

 

Figura 2 - Gráfico ilustrando a porcentagem 

de indivíduos em situação de rua por idade 
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 Quanto ao tempo em que estão vivendo na rua, desprovidos de um domicílio, 

surpreende muitas vezes a longa data em que nessa situação os indivíduos se encontram, 

mesmo assim diversas vezes mantendo uma lucidez e constituição física invejáveis a muitas 

pessoas domiciliadas.  Dentre os moradores de rua pesquisados, a maioria vive ou entre dois e 

quatro anos na rua ou entre dez e quinze anos nesta situação, totalizando dezoito pessoas no 

total destas duas faixas. Na faixa de até um ano na rua estavam somente dois indivíduos por 

ocasião da coleta de amostragens e, além de um estar a mais de quarenta anos, outros três 

estão entre 30 e 39 anos nesta situação(figura 3). 

Figura 3 -gráfico ilustrando tempo de vida na rua 

 

 Dentre as causas pesquisadas para se ter saído de casa voluntária ou forçadamente, a 

grande maioria dos indivíduos alegou problemas com a família. De fato, pesquisando mais sobre 

o tema, pode-se perceber que grande parte vêm de famílias desestruturadas da periferia, 

contando com dificuldades de renda e muitas vezes até alimentares. Não há gráficos para 

representar estas causas, pois as mesmas imbricam-se em diferentes combinações. Porém, 

dentre a maioria que alega problemas familiares, grande parte deles (seis entre 16 pessoas) 

alega problemas específicos com padrastos. Três pessoas falaram que saíram de casa para 

trabalhar, sendo que uma delas alegou "orgulho". Ou seja, uma espécie de autoafirmação, no 

sentido de não depender nem da renda e nem do teto da família. Outro caso de se chamar 

atenção é o de treze pessoas que afirmaram terem sido moradores de rua já desde crianças. 

Alguns por abandono, outros por terem perdido os pais quando ainda pequenos. Estes três 

indivíduos foram criados em abrigos para menores mas, ao completar a maioridade, tiveram 

cassado seu direito ao abrigo (que só mantém pessoas com até 18 anos), indo parar nas ruas. 

Isso evidencia a deficiência no sistema de atendimento à população de rua, que não consegue 

manter uma rede continuada de assistência, levando a muitos indivíduos que usavam de seus 

serviços enquanto crianças e adolescentes a não ter mais opções de atendimento após atingir a 
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maioridade. 

Sobre o acesso à rede de assistência à população de rua da capital, dezesseis indivíduos 

afirmaram não utilizar nunca abrigos ou albergues, enquanto doze afirmaram utilizar 

frequentemente. Por sua vez, dez afirmaram procurar os locais de assistência muito raramente, 

somente quando precisam de algum serviço tais como confecção de documentos ou 

encaminhamento para empregos. Entre as causas de não se procurar por albergues é alegado o 

uso de regras muito rígidas, tais como horários e restrições comportamentais, e a falta de vagas, 

que por muitas vezes torna a procura inútil (figura 4). 

 

Figura 4 - gráfico representativo quanto à procura por abrigos e albergues 

 

Sobre onde os moradores de rua costumam ficar ou dormir, as respostas foram difusas. A 

grande maioria diz que está usando um local específico, mas que este pode mudar a qualquer 

momento, pois é comum, após certo tempo de uso, as autoridades reprimirem a sua estadia no 

local, o que os força a procurar outro. A principal crítica a este fato se concentra sobre a SMAM, 

que é acusada de roubar os pertences dos indivíduos de rua, forçando a sua saída de 

determinados locais. De fato, é política da Secretaria Municipal de Meio Ambiente confiscar 

materiais como colchões e cobertores dos moradores de rua, forçando-os a abandonar seus 

acampamentos. Questionados pelo jornal Boca de Rua sobre esta prática, os responsáveis por 

este modus operandi da SMAM não quiseram se manifestar. Dentre os entrevistados, vinte 

pessoas (50%) afirmaram estar utilizando um lugar fixo de estadia, na rua, mas que este não tem 

garantia, podendo ser trocado a qualquer momento. Onze pessoas afirmaram não ter local 

algum fixo, e que costumam dormir onde param no dia. Somente dois afirmaram dormir 

diariamente em abrigos e albergues e outras sete afirmaram dormir em uma zona circunscrita, 

mas em diferentes locais diariamente (figura 5). 
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  Figura 5 - gráfico ilustrativo quanto a locais de pernoite 

dos indivíduos em situação de rua 

 

Quanto aos locais de circulação destes indivíduos, a grande maioria afirmou preferir o 

próprio bairro Cidade Baixa ou os arredores do centro. Foi também citada mais de uma vez a rua 

Farrapos, a rua Santana e o bairro Menino Deus. O que motiva os indivíduos a circular nestes 

locais são as atividades ocorrentes nestes ambientes, onde muitas vezes há intenso fluxo de 

pessoas, como nos bairros Cidade Baixa e Centro. Por outro lado, também atrai o intenso 

comércio, principalmente na área de alimentação e boemia, o que garante muitas vezes 

alimentos e bebidas doados pelos frequentadores dos locais ou restos de comida provenientes 

dos estabelecimentos. Já no bairro Menino Deus o que atrai é a tranquilidade do local e o alto 

padrão econômico dos moradores, o que muitas vezes garante algumas doações e bons lugares 

para se dormir. Além disso, atrai a proximidade com locais de obtenção de drogas, que existem 

nas entranhas destes bairros. 

Sobre a forma de se sustentar nas ruas, as respostas foram diversas. Como a 

amostragem se concentrou em indivíduos participantes do Boca de Rua, grande parte deles (25 

pessoas) apontou o jornal como forma de obtenção de renda. Entretanto, diversos afirmaram ter 

outras atividades. Grande parte disse que conta com doações, os chamados "macaquinhos", que 

são as sacolinhas com alimento deixadas penduradas em árvores e grades pelas famílias 

domiciliadas. Outra atividade recorrente é a reciclagem de lixo e os serviços de flanelinha. Dez 

indivíduos de um universo de quarenta (25%) afirmaram cuidar carros. Entretanto, este trabalho 

tem sido ameaçado pela política de regularização da atividade, quem tem levado muitos 

indivíduos que atuam por si a serem presos ou apanhar da polícia. Outros dez deles (25%) 

também afirmaram fazer atividades de reciclagem com garrafas pet, alumínio e papelão, com o 
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fim de obtenção de renda. Entretanto, as doações foram maioria. Somente quatro indivíduos 

(10%) afirmaram fazer atividades laborais variadas, dependendo do momento, tais como venda 

de objetos ou prestação de serviços. Grande parte (17 pessoas) afirmou ser dependente de 

doações, recebendo-as recorrentemente para se alimentar, vestir e consumir. 

Perguntados sobre os problemas em se viver na rua, muitas foram as dificuldades 

apresentadas. A principal delas foi apontada por nada menos que dezesseis pessoas, que é a 

repressão da Brigada Militar. Doze pessoas também afirmaram que dentre os principais 

problemas estão a insegurança e a violência reinante na sociedade contra os moradores de rua. 

Muitos têm medo de sofrer violências injustificadamente. Neste mesmo universo, nove pessoas 

afirmaram que a discriminação e preconceito contra moradores de rua são alguns dos principais 

problemas. Já alguns desconfortos, tais como frio, chuva e más condições de higiene foram 

apontados por quinze pessoas dentre as principais dificuldades. Dez pessoas afirmaram que o 

abuso de drogas é um dos grandes problemas e somente quatro apontaram a falta de alimento 

como dificuldade (figura 6). 

 

Figura 6 - gráfico representando os principais problemas em se viver na rua 

 

Por outro lado, quanto às vantagens de se viver na rua, a grande maioria se dividiu 

equilibradamente em duas respostas: nenhuma (16 pessoas) e liberdade (16 pessoas). Estas 

respostas básicas permitem compreender quem está na rua e - mesmo que não seja seu desejo 

- vê vantagens nisto e quem definitivamente não gostaria de estar ali, pois não vê vantagem 

alguma. Somente uns poucos indivíduos afirmaram ter como vantagem coisas como: poder 

escolher onde morar; ter amigos, fazer brincadeiras e ter convivência com as pessoas; poder 

viver um dia de cada vez; conhecer a rua e aprender a ser virar. 
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não gostar definitivamente da abordagem destes agentes. A principal queixa é quanto à forma de 

abordagem da Brigada Militar, no sentido de reclamarem de truculência, preconceito, ignorância, 

violência e desrespeito por parte dos policiais. A segunda mais criticada é a SMAM, que 

apreende todos os bens dos indivíduos que estão acampados em locais não permitidos, 

forçando a sua saída. Inclusive através do recolhimento de sacolas de roupas e cobertores, 

mesmo em dias frios de inverno. Um dos indivíduos entrevistados disse que a relação com a BM 

e a SMAM depende de cada governo que passa: cada um tem a sua prática. Outro indivíduo 

isolado afirmou que o comportamento dos agentes do governo é normal, porque estão somente 

fazendo o seu trabalho; a lei sim é que está errada. Seis pessoas afirmaram que a relação é 

tranquila, mas com ressalvas. Tais ressalvas são algo como ter que manter o respeito, evitar a 

contestação e confrontos e tentar conversar. Por fim, doze pessoas afirmaram que a relação é 

tranquila, não tendo críticas pessoais aos serviços destes agentes. 

A penúltima pergunta do questionário teve respostas diversas. Perguntados sobre que 

políticas e ações deveriam ser tomadas para que se melhorasse a vida dos moradores de rua, 

grande parte deles (16 pessoas) afirmou que o governo deveria distribuir casa para todos. Muitos 

falaram das construções que estão abandonadas e que poderiam servir de moradia, mas que o 

Poder Público proíbe a ocupação. Dezessete pessoas falaram que são necessárias 

oportunidades de emprego, sendo que somente 7 (sete) destas dezessete afirmaram que para 

isso seriam necessários programas de formação, capacitação, integração social e convivência. 

Seis pessoas afirmaram que o governo somente deveria fazer cumprir a lei já existente e 

fiscalizar os programas destinados a moradores de rua, pois muitas das leis são desrespeitadas 

e há muito desvio de verbas dos programas. Duas destas afirmaram que deveria haver mais 

investimento nestas políticas. Uma pessoa se mostrou totalmente desacreditada do poder 

público e disse que não adianta inventar nada, pois nada será posto em prática. Nove delas 

citaram a Copa do Mundo de 2014, afirmando que está havendo milhões de reais em 

investimento e que por isso existe cada vez menos lugares em que eles podem ficar 

tranquilamente, pois agora tudo é destinado à Copa. Um respondeu que, entre outras coisas, é 

necessário aumentar o Bolsa Família. Seis pessoas afirmaram que a culpa por não haver casa e 

oportunidades aos moradores de rua é dos políticos corruptos. Um deles disse que se o governo 

quisesse, poderia tirar todo mundo da rua, pois ganham verbas para isso; porém, para o governo 

é bom ter moradores de rua, pois eles representam um perigo - o que tira o foco de outras coisas 

erradas. Outro senhor afirmou que o governo mantém a pobreza propositalmente, pois neste 

país até analfabeto vota, e para os governos é bom que as pessoas não tenham educação. 

Afirmou que a maior importância de investimento é na Educação, sendo seguido de Saúde e 



Segurança. Além disto, este senhor afirmou também que os estudiosos têm de sair às ruas para 

aprender com quem não sabe nada, pois somente com livros nunca chegarão a compreender de 

fato a realidade. Surpreendentemente uma pessoa, mostrando-se totalmente à vontade com sua 

condição de morador de rua, afirmou que o poder público deveria manejar melhor o ambiente, 

cuidar do calçamento, da água, da iluminação e do lixo na cidade, a fim de que o espaço 

pudesse ser habitado de forma mais digna e confortável por esta população. Por fim, um 

indivíduo afirmou que a melhoria na vida dos moradores de rua estava na sua capacidade de 

organização, e que ao poder público restringe-se o papel de encontrar quem está precisando de 

ajuda e encaminhar aos órgãos de auxílio competentes. Afirmou ainda que o verdadeiro papel de 

melhoria deveria ser protagonizado pelos próprios moradores de rua, um ajudando ao outro 

visando a sua sobrevivência e desenvolvimento. 

Por fim, à última pergunta - que questionava sobre como o morador de rua produz o seu 

próprio espaço - houve uma série de diferentes respostas. Porém, algumas mostraram-se 

recorrentes e outras se sobressaíram por seu conteúdo. Grande parte dos indivíduos quando 

submetido a esta questão não compreenderam de maneira clara o seu sentido. Por diversas 

vezes foi necessário se fazer analogias para que os indivíduos entrevistados compreendessem o 

sentido de "construção do espaço".  Contudo, o resultado foi satisfatório. Sobre o fato de se 

dormir sozinho ou em grupo, em determinado espaço, isto ficou claro como sendo de opção 

pessoal de cada um, baseado na sua personalidade. Alguns afirmaram preferir ficar sozinhos, 

outros com um ou dois amigos confiáveis, outros em grandes grupos. Nesta questão não houve 

regra de respostas, não podendo-se sequer fazer uma estatística, visto o caráter subjetivo da 

pergunta. Uma resposta recorrente foi a de busca por segurança no local escolhido para se 

dormir. Muitos falaram em conhecer a vizinhança de antemão, outros afirmaram ter que ser um 

lugar relativamente iluminado. Alguns preferem dormir em grandes grupos, sendo que fazem 

rodízio de vigília. Outros, preferem dormir sozinhos, preferencialmente onde não haja muita 

concentração de outros moradores de rua, por acreditar que muitas pessoas juntas tendem ao 

conflito.  

Sobre o local a ser escolhido, a grande maioria afirmou que os moradores de rua não 

escolhem lugar para morar, mas sim pegam o que "sobra" na cidade. E mesmo assim, todos 

afirmam que nenhum local é fixo, pois sempre há o momento em que eles são obrigados a 

abandonar seus acampamentos seja por reclamações de moradores, seja por políticas de 

higienização das ruas. Por ocasião da Copa de 2014, diversos dizem estar sendo cada vez mais 

reprimidos nos seus direitos de ir e vir e de permanecer. Um dos entrevistados afirmou que os 

moradores de rua têm um espaço, mas que este espaço é "invisível". Ou seja, é um espaço que 



existe, mas que a sociedade finge não ver, por não querer deparar-se com a expressão 

excludente do modelo de vivência adveniente das relações sociais que formam nosso sistema, 

às quais todos são de certa forma coniventes. Se por um lado alguns moradores de rua 

afirmaram procurar locais pouco isolados, outros afirmam o contrário: que procuram por um local 

com pouco barulho e pouca circulação, tanto para não atrapalhar a sociedade com seu modo de 

vida que muitas vezes causa repulsa, preconceito e desconforto, como também para poder ficar 

tranquilo. Porém, em ambos os casos, este espaço não é escolhido num universo de livres 

possibilidades, mas sim é determinado pela falta de outras opções, no qual o indivíduo em 

situação de rua se coloca e espera que sua presença não cause problemas tanto para o entorno 

como - de forma consequente - para ele. 

Uma das exigências recorrentes dos moradores de rua para estacionar em algum lugar é 

a segurança. Para isto, ou ele se coloca em um local onde haja circulação de pessoas ou, no 

caso de vivência em grupo, que tenha um coletivo que garanta a segurança de todos. Todos que 

moram em grupo afirmaram que o respeito entre todos é fundamental para a boa convivência. 

Que manter o local limpo, não fazer bagunça e nem usar drogas no ambiente de moradia 

colabora para que a permanência no local se estenda, o que evita transtornos com autoridades e 

a necessidade de mudança e deslocamento. Além disso, foi afirmado por indivíduos que moram 

em grupo que novas pessoas são sempre bem vindas aos acampamentos, contanto que respeite 

as regras do coletivo. As regras variam, porém, todas vão no sentido de não causar transtornos, 

a fim de assegurar o lugar para si.  

Por fim, os moradores de rua se mostraram extremamente receptivos a participar da 

pesquisa. Apesar de alguns poucos limitarem-se a respostas monossilábicas, a grande maioria 

desenvolveu afundo o raciocínio para responder as perguntas de cunho subjetivo, enriquecendo 

bastante a experiência de pesquisa e permitindo que se faça uma ampla análise através não só 

das suas respostas, mas da sua observação empírica e através da convivência com eles. A partir 

de agora partimos para a observação participante da vida dos moradores de rua, através do 

acompanhamento dos seus percursos e das suas atividades no dia a dia, na perspectiva de 

aprofundar os resultados dessa pesquisa. Na busca por compreender a forma como esses 

indivíduos atuam e sobrevivem no espaço, almejamos alcançar uma nova forma de 

compreensão sobre as relações de posse, uso, controle e organização do espaço.  

 

Conclusões Parciais 

 

Neste artigo iremos nos restringir, à guisa de conclusão, à análise preliminar do 



desenvolvimento da pesquisa, sem tocarmos nas suas conclusões em si. A Geografia tem 

mostrado-se uma ciência excelente na abordagem do problema e do público proposto nesse 

trabalho. O morador de rua é um ser no espaço, na sua mais pura concepção, uma vez que não 

tem domicílio e está à mercê e inserido no espaço urbano como subproduto do sistema e como 

contradição a ele. Na abordagem do espaço urbano, é impossível tomá-lo sem a presença 

desses indivíduos. E o Geógrafo, por seu conhecimento não descritivo ou empírico do espaço, 

mas por sua capacidade de inter-relacionar conceitos e práticas advenientes do manejo do 

espaço urbano e explorar suas relações de posse e de vivência, está no cerne do debate sobre 

uma nova forma de abordagem das cidades. A discussão, no sentido de formar cidades mais 

humanas e menos baseadas na materialidade capitalista, perpassa diversas esferas: política, 

econômica, cultural, governamental, científica e popular. É nessas duas últimas que o papel do 

geógrafo e o papel dos indivíduos em situação de rua se sobressai: os dois – cada um sob seu 

viés – conhecem a rua e o ambiente urbano como ninguém. O geógrafo, pela ciência. O morador 

de rua, pela vivência. Juntando esses dois vieses e formas de conhecimento é possível perceber 

que há muito o que se construir sobre a abordagem do espaço e a relação das diversas formas 

de vida urbanas com ele. E o objetivo deste trabalho, entre outros, tem sido o de justamente 

aproximar estas duas realidades: o conhecimento popular da academia e a academia do 

conhecimento popular. 

Por fim, esta pesquisa tem mostrado que existem formas alternativas ao padrão de 

habitação, uso, posse e controle do espaço largamente cultivado nas grandes cidades mundiais. 

Os moradores de rua, por sua forma diferenciada de se relacionar com o espaço, possibilitam 

que pensemos, baseados nisso, também formas alternativas a se desenvolver de relação com o 

espaço nas cidades. 

A propriedade privada, embora seja premissa básica de nossa vida em sociedade, não é a 

única realidade, assim como já evidenciado por diversas experiências de moradia e organização 

coletiva. O domicílio é uma necessidade explorada mais por uma imposição imobiliária, que traz 

consigo todo um aparato econômico por trás, do que por uma necessidade biológica. O núcleo 

familiar tem mostrado sinais de crise. E os moradores de rua nos mostram alternativas a todos 

esses padrões através das suas formas de habitar, organizar e se relacionar com o espaço. 

Talvez, ao contrário do que acredita o senso comum – baseado num sistema de valores 

excludente e elitista -, as pessoas que romperam seus laços com a sociedade do consumo e da 

produção, do trabalho formal, do núcleo familiar e do domicílio, e que hoje vivem nas ruas das 

grandes cidades de maneira a sobreviver do que o espaço lhes proporciona, tenham mais a nos 

ensinar sobre como viver e se relacionar com o outro e o entorno do que imaginamos. E a 



Geografia podetanto ajudar a entender algumas dessas alternativas,colaborarando com os 

moradores de rua na busca pela manutenção de seus direitos e interesses, quanto pode também 

colaborar com a ciência, na sua busca constante por alternativas ao padrão atual de 

desenvolvimento e vivência em sociedade nas cidades – o qual tem mostrado, cada vez mais, 

ser insalubre e predatório para muitos de seus indivíduos. 
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